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آسمان متفاوت!
 1- بارها گفته شــده كه استان همدان 
هم يكى از استان هاى ايران است و آسمان 
آن هم بخشــى از آســمان بــزرگ ايران 
قلمداد مى شود.روشن است آسمان استان 
نبايد تفاوتى با آســمان ديگر استان هاى 

كشور داشته باشد اما اينچنين نيست.

 2021 مـــارس    2   1442 رجـــب   18   1399 مـــاه  اســـفند   12 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3988  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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پنجشنبه و جمعه 
پايان سال 
باغ بهشت 
همدان 
بسته است

گرانفروشي رتبه 
اول شكايت هاي 
مردمي در همدان

توقف 
پاس و شهردارى 
در ايستگاه يازدهم

قاتل خاموش 
جان 17 نفر را 
در همدان گرفت

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

زنان؛ آينه تمام نماى ايثار و فداكارى در 8 سال دفاع مقدس
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يك شركت معتبر جهت تصدى شغل هاى زير واقع در كارخانه 
سنگ آهن استان همدان (شهرستان اسدآباد) از افراد با تجربه 

با مشخصات ذيل دعوت به همكارى مى نمايد.

■ كارشناس برق:
* مدرك تحصيلى: فارغ التحصيل رشته  مهندسى برق

* سوابق كارى: حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
* مهارت ها: باهوش و با دقت، پويا، پيگير و با انگيزه كارى باال

■ كارشناس مكانيك سياالت:
* مدرك تحصيلى: فارغ التحصيل رشته  مهندسى مكانيك

* سوابق كارى: حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
* مهارت ها: باهوش و با دقت، پويا، پيگير و با انگيزه كارى باال

■ كارشناس پروسس و فرآورى مواد معدنى:
* مدرك تحصيلى: فارغ التحصيل رشته  مهندسى معدن

* سوابق كارى: حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
* مهارت ها: باهوش و با دقت، پويا، پيگير و با انگيزه كارى باال

به  كارى)  (رزومه  را  خود  شغلى  سوابق  ميتوانند  شرايط  واجدين 
آدرس ايميل  hr.sabanour@gmail.com ارسال فرمايند.

دعوت به همكارى

 معاون مشاركت هاى مردمى بهزيستى 
همدان از اجراى طرح شــكرانه سالمت 

در دفتر اين معاونت خبر داد.
حميدا... فارســى با بيــان اينكه فعاليت 
معاونت مشاركت مردمى براساس تحقق 
اهداف بهزيستى و ارائه خدمات مطلوب 
به افراد معلول و آسيب پذير جامعه است، 
اظهار كــرد: فعاليت هاى اين معاونت در 
3 بخش جلب و جذب مشــاركت هاى 
مردمى، مسكن، اشتغال و صدور مجوز 

مراكز غيردولتى است.
معاون مشــاركت هاى مردمى بهزيستى 
همــدان ادامه داد: دفتــر جلب و جذب 
مشــاركت هاى مردمى چند شرح وظيفه 
دارد كه شــامل بيمه عمر براى كودكان 
بى سرپرست از سوى خيّران، جمع آورى 
زكات فطــره، ترويج و اشــاعه فرهنگ 
وقف در آحــاد جامعه و پيگيرى امالك 
وقفى يا صلحى و برگزارى ضيافت هاى 
خاص مانند ضيافت مهر و گلريزان براى 

افراد زيرپوشش است.
به گزارش مهر، فارسى، جلب و جذب 
دانشــجويان،  از  اعم  داوطلبان  خدمات 
پزشكان و مشــاغل آزاد و اجراى طرح 
حامى كودكان كه در آن خيّران مســتقيم 

به حســاب كودكان بى سرپرســت پول 
واريز مى كننــد را از ديگر وظايف دفتر 
مشــاركت هاى مردمى سازمان بهزيستى 

استان همدان برشمرد.
وى افزود: معاونت مشاركت هاى مردمى 
بهزيستى به عنوان حلقه واسط خيرين و 
نيكوكاران با توجه به حفظ عزت نفس و 
حرمــت محرومان نيّات خير مردم را در 
راستاى مساعدت به جامعه هدف عملى 

مى كند.
معاون مشــاركت هاى مردمى بهزيستى 
همدان از اجراى طرح شــكرانه سالمت 
در دفتر اين معاونــت خبر داد و گفت: 
در اين طرح با هماهنگى رؤساى ادارات، 
كاركنان درصورت تمايــل مى توانند 4

رقم آخر حقوق ماهانه خود را به حساب 
استان  بهزيستى  مردمى  مشــاركت هاى 

واريز كنند.
فارســى تأكيد كرد: ايــن مبالغ واريزى 
در بخش هاى مسكن، جهيزيه، تحصيل 
و اشــتغال مددجويان بهزيســتى هزينه 
مى شــود و مردم مى تواننــد به صورت 
كمك هــاى نقدى و غيرنقــدى در اين 
طرح بهزيســتى در زمينه توانمندسازى 

مددجويان مشاركت كنند.
وى اظهــار كرد: در ســالجارى 70 نفر از 
جامعه هــدف با مبلغ 16 ميليون تومان از 
طريق مشاركت هاى مردمى بيمه عمر شدند 
و نيز مبلغ 400 ميليون تومان براى تأمين 
جهيزيه مشــموالن زيرپوشش اختصاص 

داده شــد. معاون مشــاركت هاى مردمى 
بهزيســتى همدان از اهداى 65 دســتگاه 
بخارى گازســوز به مبلــغ 105 ميليون 
تومان به زلزله زدگان شهر سى سخت خبر 
داد و اظهــار كرد: مبلغ 2 ميليارد تومان از 
مشاركت هاى مردمى به تهيه ماسك و اقالم 
بهداشتى موردنياز جامعه هدف بهزيستى 

اختصاص يافته است.
فارسى خاطرنشــان كرد: در طرح «پازل 
همدلى» با هدف تأمين نوشت افزار مورد 
نياز دانش آموزان زيرپوشش، براى 900

نفر از جامعه هدف در استان نوشت افزار 
خريدارى شد.

وى دربــاره طرح حامى نيز گفت: طرح 
حامى طرحــى مفيد و مورد اســتقبال 
در بهزيســتى اســت كه با هــدف رفع 
ضروريات اوليه زندگى، درمان، مسكن و 
تحصيل اجرا مى شود و در اين طرح فرد 
حامى با پرداخت مبلــغ ماهيانه از افراد 

جامعه هدف بهزيستى حمايت مى كند.
معاون مشــاركت هاى مردمى بهزيستى 
استان همدان افزود: شركت در اين طرح 
قدمى براى كاهش هزينه هاى زندگى و 
ارتقاى سطح رفاه شهروندان نيازمند زير 

پوشش بهزيستى است.

اجراى طرح شكرانه سالمت در همدان

به همت ستاد هماهنگى 
كانون هاى فرهنگى و هنرى 

مساجد استان
جشنواره «9 ساله 
شده ام» در همدان 
برگزار مى شود

 سرپرست ستاد هماهنگى كانون هاى 

فرهنگى و هنرى مساجد استان همدان 
گفت: جشــنواره «9 ساله شــده ام» با 
كانون هاى  هماهنگى  ســتاد  محوريت 
مســاجد كشور، ستاد اقامه نماز، توليت 
آســتان مقدس حضرت معصومه(س) 
وزارت  پرورشــى  فرهنگى  معاونت  و 
آموزش و پرورش از 12 بهمن همزمان 
با دهه فجر آغاز به فعاليت كرده است.

بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره 

كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
ناهيدى فــرد  محمدرضــا  همــدان، 
بــا بيــان اينكــه مهلــت ثبت نــام در 
جشــنواره « 9 ســاله شــده ام» تــا 20 
اســفندماه ادامــه دارد، اظهــار كــرد: 
ــاله در  ــران 9 س ــف دخت ــن تكلي جش
ــا  ــان ب ــنواره، همزم ــن جش ــب اي قال
ــتان  ــر(ص) در آس ــث پيامب ــد مبع عي
ــا  ــه(س) برپ مقــدس حضــرت معصوم

. مى شــود
ــائل  ــوزش مس ــه آم ــان اينك ــا بي وى ب
ــه  ــيدن ب ــس از رس ــادى پ ــى و اعتق دين
ــت  ــم تربي ــداف مه ــف از اه ســن تكلي
ــان  ــت، خاطرنش ــالمى اس ــى و اس دين
كــرد: جشــن تكليــف و رســيدن به ســن 
ــازى  ــه و آغ ــت مقدم ــف در حقيق تكلي
بــراى برداشــتن گام هــاى اســتوار و 

ــت. ــى اس ــير اله ــم در مس محك

كرونا 98 كبودراهنگى را به كام مرگ كشاند
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  از اســفند ســال 98 تاكنون 5 هزار و 584 نفر با 
عالئم حاد تنفسى به مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان 
كبودراهنگ مراجعه كرده اند.رئيس شــبكه بهداشت و 

درمان شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در ستاد 
پيشگيرى، كنترل و هماهنگى و مقابله با كرونا افزود: از 
اين ميزان 35 درصد بسترى و 65 درصد سرپايى بوده اند...

شوراى شهر ارزش 
دفتر يونسكو را نمى داند

مخالفت با تعامل 
فرهنگى بين المللى

معاون آب وفاضالب استان:

وضعيت ذخاير آبى همدان 
خوب نيست

■ مردم الگوي مصرف را رعايت كنند

سكوت در برابر داليل پلمب ساختمان تعاونى

برج مسكن استاندارى پلمب شد
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 اواســط شهريور امســال بود كه ماجراى 
كمبود انســولين قلمى بحرانى شــد، تا جايى 
كه در فضــاى مجازى هشــتگى بــا عنوان 
«انسولين نيســت» راه  افتاد و مصرف كنندگان 
و خانواده هايشــان درخواست تأمين انسولين 
قلمى داشــتند. پــس از اين ماجــرا هم 27 
شهريور 120 پزشك متخصص ديابت نامه اى 
به رئيس جمهورى نوشتند و نسبت به خطرات 
كمبود اين دارو و تجهيزات پزشــكى خاص 

براى بيماران ديابتى اعالم نگرانى كردند.
در همين شــرايط بود كه معاون غذا و داروى 
استان در پاسخ به چرايى كمبود انسولين قلمى 
در همدان، اختصــاص نيافتن ارز براى خريد 
آن در سطح كشــور را دليل اصلى اين اتفاق 

دانست. 
كش و قوس هاى تأمين انســولين ادامه داشت 
تا اينكه اواســط مهرماه با ترخيص 2 محموله 
مقطعى  به صورت  مشــكل  قلمى،  انســولين 
برطرف شــد و وزارت بهداشــت به بيماران 
توصيه كرد به جاى انسولين قلمى، از انسولين 
رگوالر و ان. پى .اچ استفاده كنند كه در بازار در 

دسترس است.
حاال پس از گذشت چندماه دوباره قفسه هاى 
داروخانه ها از انســولين قلمى خالى است و 
آن طور كــه داروخانه ها مى گويند علت اصلى 
اين ماجرا به توافق نرسيدن بر سر قيمت است، 
به اين معنا كه عده اى در تالشند قيمت را پايين 

بياورند.
همه اينها در شرايطى است كه بار ديگر كمبود 
انسولين متوجه بيماران ديابتى در همدان شده 
و اين اتفاق بيماران را مضطرب و نگران كرده 

است.
پدر يكى از همين بيمــاران ديابتى كه مجبور 
اســت در هفته براى فرزند ده ســاله خود كه 
درگير ديابت نوع يك است انسولين تأمين كند 
گفت: در اين مــدت به دليل كمياب بودن اين 
دارو مجبور بودم انسولين را از طريق آشنايان 
تهيه كنم و در بســيارى از داروخانه ها شاهد 
بودم كه با وجود داشــتن انســولين اما تنها به 
نسخه هاى سفارش شــده اين دارو را مى دادند 

و از پذيرش ساير نسخه ها امتناع مى كردند.
 وى افــزود: نوع چينى ايــن دارو در برخى 
داروخانه ها موجود اســت اما پزشكان تأكيد 

كرده اند كه از آن اســتفاده نشود زيرا به افت 
شديد قند منجر مى شود.

وى بــا بيان اينكه تغيير دارو براى اين بيماران 
ســخت اســت و ابعاد روانى دارد، گفت: از 
اول اسفند كه نسخه نويسى الكترونيكى شده، 
داروها در دفترچه درج نمى شود و بسيارى از 
پزشــكان ترجيح مى دهند دارو را در نسخه ها 
به صورت دســتى وارد كنند درحالى كه گفته 
مى شــود برخى از داروخانه ها اين نسخه ها را 
براى تحويل داروهاى سهميه اى قبول نمى كنند 
و خيلــى از داروخانه هاى ســطح شــهر اين 

نسخه ها را براى انسولين قبول ندارند.
در هميــن راســتا معــاون غــذا و داروى 
علوم پزشــكى همدان با بيان اينكــه در بازار 
انسولين بيوســميالر توليد داخل و برندهاى 
مشــابه موجود اســت، گفــت: ديابتى هايى 
كــه فقط يك نوع برند خاص از انســولين را 
مصــرف مى كنند، مى توانند از مشــابه داخلى 
اســتفاده كنند و در مواردى كه وجود ندارد از 
سامانه «تى تك» نزديك ترين داروخانه به محل 
سكونت خود را جست وجو و انسولين را تهيه 

كنند.
ايــرج خدادادى در گفت و گو بــا همدان پيام، 
ادامه داد: موضوع كمبود مقطعى انسولين قلمى 
شامل همه انواع انسولين نيست، گاهى يكى دو 

مورد از اين اقالم دير به كشــور مى رســد كه 
دچار كمبود مقطعى مى شويم و با تالش هاى 
صورت گرفته تا حد ممكن ســعى بر رفع آن 

داشته ايم.
وى افزود: مصرف باالى انســولين قلمى در 
اســتان از ديگر علل اين كمبود مقطعى است، 
زيرا در گذشــته انســولين از زنجيره توزيع 
رسمى قاچاق و حتى قاچاق معكوس با توجه 
به تفاوت قيمت آن به كشــورهاى عراق و ... 
ديده مى شد كه همه اينها دليل كمبود آن است.

خدادادى با بيان اينكه تالش شــده اســت تا 
مصرف كننده واقعى به انســولين دســت پيدا 
كند و براى در اختيار گذاشتن سهميه موردنياز 
افراد، از سامانه «تى تك» استفاده مى شود، عنوان 
كرد: البته به ســمتى خواهيم رفت تا نام افراد 
مبتال به ديابت نيازمند انســولين، در سامانه اى 
با تأييد معاونت درمان در دانشــگاه هاى علوم 
پزشكى سراسر كشــور ثبت شود تا فقط اين 

افراد بتوانند از انسولين استفاده كنند.
وى با اشــاره به اينكه موضــوع رهگيرى در 
ســامانه «تى تك» هم ادامه خواهد داشــت تا 
اطمينان حاصل شــود كه انســولين به دست 
مصرف كننده واقعى مى رســد و ميزان قاچاق 
به صفر برســد، خدادادى تأكيد كرد: اين دارو 
به شكل ســهميه اى به استان تعلق مى گيرد و 

براى اينكه به دست مصرف كننده واقعى برسد 
داروخانه هاى معين براى آن درنظر گرفته شده 

است.
وى درباره اينكه آيا بيماران بايد انســولين را 
از طريــق كارت ملى دريافــت كنند؟ گفت: 
درحال حاضر نيز ســعى مى كنيم انســولين را 
از طريق نسخ بيمه اى كه پرونده بيماران قابل 
رديابى است، توزيع كنيم اما وزارتخانه درنظر 
دارد بهتر رصد كند و اين دارو از چرخه توزيع 
خارج نشود و به دست دالالن نيفتد و با كارت 

ملى باشد.
وى تصريــح كــرد: وزارتخانــه قصد دارد 
انســولينى را كــه مــا در اختيــار بيمارانى 
كه داراى پرونده ثبت شــده هســتند، قرار 
مى دهيم با كد ملى بيمار باشــد تا هر داروى 
انســولينى كه وارد استان مى شــود قابليت 

رصد داشته باشد.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سينا گفت: البته اين موضوع بدين معنا نيست 
كســى مى تواند با كد ملى داروى انســولين 
دريافت كند بلكه از طريق آن قابل رصد است 
كه دارو از طريق كدام شركت پخش در استان 
توزيع شــده و به كدام داروخانه رفته و به چه 
بيمارى تعلق گرفته اســت تا اطمينان حاصل 

شود كه دارو قاچاق نخواهد شد.

يادداشت روز
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خبر

آسمان متفاوت!
 1- بارها گفته شده كه استان همدان هم يكى از استان هاى ايران 
است و آسمان آن هم بخشى از آسمان بزرگ ايران قلمداد مى شود.

روشن است آسمان اســتان نبايد تفاوتى با آسمان ديگر استان هاى 
كشور داشته باشد اما اينچنين نيست.

2- عالقه به تفاوت آســمان اســتان نه از جهت باالبردن آن بلكه 
تالشى براى طراحى سقفى كوتاه بر اين آسمان است.

در اين تالش بســيارى از اتفاقات كه در چارچوب قانون تعريف و 
انجام مى شوند در استان ممنوع، داراى قبح و زشت قلمداد مى شوند 

و انجام آنها سخت و در مواردى با مشكل بسيار مواجه مى شود.
3- اين تالش كــه معموال برخالف نظر اكثريت مردم اســتان نيز 
هســت تاكنون آسيب ها و هزينه هاى بســيارى را بر استان تحميل 

كرده است.
ايجاد حاشــيه، درگيرى اذهان عمومــى، هدررفت وقت مديران و 

بيت المال تنها بخشى از نتايج اين تالش ها است.
4- اين تالش ها به گونه اى اســت كه تصور مى شــود تالشگران با 
ايجاد شور و نشاط در جامعه و افزايش و ارتقاى نشاط اجتماعى در 
سطح استان مشكل دارند و بر اين اساس با هر اقدامى كه به نمايش 
تفاوت فرهنگى و سطح فرهنگى استان به ويژه در حوزه بين المللى 

منجر شود، مخالفت مى كنند.
در اين زمينه تالش براى به تعطيلى كشــاندن برگزارى جشــنواره  
فيلم كودك در همدان و درنهايت انتقال دادن آن از اســتان به خوبى 

نمايانگر اين وضعيت است.
5- جشــنواره فيلم از همدان به اصفهان رفت و در آنجا كه استانى 
از استان هاى ايران اســت بدون حاشيه و مخالف و مشكل جدى، 

هر سال برگزار مى شود.
در مقابل اســتان همدان، هنوز نتوانســته جشــنواره اى هم ســطح 
جشــنواره رفته، ايجاد و برگزار كند و تالش ها براى جايگزينى نيز 
با حاشــيه ها و ترس از چالش و حاشيه و تكرار مخالفت، نتيجه اى 

نداشته است.
6- چند روزى اســت بحث راه اندازى دفتر كميسيون ملى يونسكو 
در همدان دوباره توسط مخالفان اين راه اندازى داغ شده و مخالفان 
مــواردى چون نفوذ، پيشــبرد فرهنگ غرب و جاسوســى را دليل 

مخالفت با تأسيس اين دفتر در همدان عنوان مى كنند.
اين درحالى است كه اين كميسيون تشكيالتى ملى و داراى مصوبات 
قانونى داخلى است و رئيس آن توسط وزير علوم منصوب مى شود 
و بسيارى از استان ها از جمله مشهد مقدس به دنبال راه اندازى دفتر 
منطقه اى يونسكو در اســتان خود هستند تا از امتيازات و اعتبارات 
آن براى ارتقاى فرهنگى اســتان خود استفاده كنند و استان يزد كه 
به دارالمؤمنين مشهور است، به عنوان نخستين استان در كشور، اين 

دفتر را راه اندازى و فعال كرده است.
7- آســمان همدان تنها بايد در چارچوب قانون محدود شــود و 
نبايد فعاليت هايى كه در تمام كشور و در زير آسمان ديگر استان ها، 
مى توان انجام داد، در آسمان استان با بدبينى مواجه و ممنوع شود.

اين تفاوت قائل شــدن تنها به زيان اســتان خواهد بود زيرا با اين 
تالش ها امكانى كه براى استان تعريف شده به استان ديگرى منتقل 

و حسرت آن براى دوستداران توسعه استان باقى خواهد ماند.

انهدام شبكه سازمان يافته عناصر هنجارشكن فرهنگى در همدان
 مسئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان از انهدام شبكه سازمان يافته عناصر هنجارشكن فرهنگى فعال در بخش 

آتليه ها، عكاسان و مدلينگ سايبرى از سوى سربازان گمنام سازمان اطالعات سپاه همدان خبر داد.
على اكبر كريم پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين شبكه  از طريق ارتباط گيرى با زنان و دختران جوان در فضاى مجازى و حقيقى و 
اغفال آنان، به توليد و انتشار محتواى مستهجن و خالف موازين شرعى و فرهنگ اسالمى در فضاى رسانه اى و مجازى اقدام  كرده بود.

وى افزود: همچنين عناصر اين شــبكه از تصاوير برهنه و نيمه عريان ســوژه هاى خود براى انتشــار در ســايت ها و شبكه هاى معاند 
خارج نشين نيز استفاده مى كرد. مسئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين(ع) همدان ادامه داد: در اين زمينه 40 نفر از ادمين ها و عناصر 

اصلى مورد دعوت و ارشاد قرار گرفته و پرونده يك نفر از متهمان اصلى براى سير مراحل قضايى تحويل دادستانى شد.
كريم پور از رصد مســتمر فضاى مجازى و حقيقى توســط پاســداران گمنام امام زمان(عج) به منظور تأمين امنيت پايدار خبر داد و از 

شهروندان خواست اخبار امنيتى و اطالعاتى خود را با شماره 114 ستاد خبرى در ميان بگذارند.

بيش از 10 ميليارد تن كاال از استان جابه جا شد
 مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان از ارســال ده ميليارد و 980 ميليون تن كاال از استان به سراسر كشور در 11 

ماهه امسال خبر داد.
صفر صادقى راد، در گفت وگو با خبرنگاران جوان، با اشاره به جابه جايى حدود 11 ميليارد تن كاال از استان همدان، گفت: عمده كاالى 
جابه جا شــده از استان فرآورده هاى ســيمان (كلينكر، پاكت و فله)، محصوالت كشاورزى (ســيب زمينى و گندم)، فرآورده هاى نفتى 
(گازوئيل) و ســنگ آهن بوده اســت. وى با بيان اينكه در همين بازه زمانى 703 هزار و 196 فقره بارنامه از طريق عوامل ذى ربط صادر 
شــده است، ادامه داد: 99 شركت حمل ونقل و شعبات در استان همدان فعال هستند و اين استان داراى 11 انجمن صنفى كارفرمايى و 

كارگرى رانندگان و 2 پايانه فعال است.
صفرى راد با اشاره به اينكه درحال حاضر به دليل ويروس كرونا، مشكلى در زمينه حمل ونقل انواع كاال ها از جمله كاال هاى ضرورى مردم 

استان وجود ندارد، يادآور شد: هيچ محدوديتى براى ناوگان بارى و جابه جايى كاال به ويژه كاال هاى اساسى اعمال نشده است.

بهانه عدم تخصيص ارز است

بازگشت كمبود انسولين به استان

تجليل از مقام خلبان شهيد بيك محمدى در 
پايگاه شهيد نوژه

ــد بيك محمــدى  ــان شــهيد بيرجن ــام خلب ــل از مق  مراســم تجلي
ــالمى  ــن اس ــاك ميه ــه خ ــن ب ــال دورى از وط ــس از 32 س ــه پ ك
ــا حضــور نيروهــاى  ــوژه ب بازگشــت، در پايــگاه شــكارى شــهيد ن

نظامــى و انتظامــى برگــزار شــد.
 ايــن قهرمــان وطــن روز ششــم خردادمــاه ســال 67 در مأموريــت 
پشــتيبانى ســطحى از نيروهــاى زمينــى و انهــدام اهــداف از پيــش 
ــك  ــدف موش ــورد ه ــى م ــه ماه ــراز درياچ ــر ف ــده، ب ــن ش تعيي
ــان  ــت خلب ــى از وضعي ــچ اطالع ــخ هي ــت و از آن تاري ــرار گرف ق
ــت  ــر در ليس ــوان جاويداالث ــد و به عن ــت نيام ــدى به دس بيك محم

ــرار گرفــت. ــان ق شــهداى خلب

از ابتداى سالجارى تا بهمن ماه
قاتل خاموش جان 17 نفر را در همدان گرفت

 با نفوذ هواى سرد به استان و افزايش استفاده از وسايل گرمايشى 
كه عمدتا گازســوز اســت، ســاالنه تعدادى از مردم همدان در اثر 
مسموميت با گاز مونوكسيدكربن جان خود را از دست داده و يا دچار 

معلوليت هاى ذهنى و روانى ناشى از آن مى گردند.
مونوكســيدكربن گازى بى رنگ، بى بو، بى مزه و غيرمحرك اســت و 
مســموميت با آن به ســادگى رخ مى دهد. مرگ بر اثر گازگرفتگى به 

«مرگ خاموش» معروف است.
هرســاله آمار هاى متعددى از بيمارستان ها و پزشكى قانونى استان در 
اين مورد انتشــار مى يابد كه دال بر شيوع باالى ساالنه اين مسموميت 

است.
مســموميت با مونوكســيدكربن بر اثر تنفس اين گاز خطرناك ايجاد 
مى شــود كه بر اثر تنفــس بيش از اندازه، مونوكســيدكربن در خون 
جايگزين اكسيژن مى شود و با از بين رفتن اكسيژن، سلول ها در سراسر 

بدن مى ميرند و فعاليت اندام ها متوقف مى شود.
اين مســموميت به وســيله انواع وسايل گازســوز از جمله بخارى، 
آبگرمكــن، پيك نيك و حتى زغال ايجاد مى شــود و اغلب در فصل 

سرما و زمستان رخ مى دهد.
اگر دودكش يا تهويه يك مكان مســدود باشــد، گاز مونوكسيدكربن 
منتشــر شــده از موارد مذكور، امكان خروج نمى يابــد و در محيط 
ساختمان منتشر مى شود و سبب مســموميت و درنهايت مرگ افراد 
مى شود.بنابر گفته مديركل پزشــكى قانونى همدان 17 نفر از ابتداى 
ســالجارى تا پايان بهمن بر اثر مســموميت با گاز مونوكســيدكربن 
جان خود را از دســت دادند.آرتين كمالى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
بيشترين ميزان جان باختگان ناشى از مسموميت با گاز مونوكسيدكربن 

مربوط به بهمن ماه سالجارى با 6 فوتى است.
وى افــزود: بــا توجــه به افزايــش تلفــات مســموميت با گاز 
مونوكسيدكربن در بهمن ســالجارى به شهروندان توصيه مى شود 
در به كارگيرى سيســتم هاى گرمايشى به نكات و توصيه هاى ايمنى 
توجه كرده و اســتانداردهاى الزم را رعايت كنند.مديركل پزشكى 
قانونــى همدان اظهار داشــت: با وجود هشــدارهاى مكرر و بيان 
نكات ضرورى در پيشــگيرى از مسموميت با گاز مونوكسيدكربن 
همچنان آمار قربانى هاى مرگ خاموش روند روبه رشــد نسبت به 

سال گذشته دارد.
كمالى گفت: مســموميت با مونوكسيدكربن به وســيله انواع وسايل 
گازســوز از جمله بخارى، آبگرمكن، پيك نيــك و حتى زغال ايجاد 

مى شود و بيشتر در فصل زمستان شاهد اين اتفاق مى افتد.
وى با بيان اينكه عالئم گازگرفتگى مانند سرماخوردگى شامل سردرد، 
سرگيجه و سوزش چشم است، تأكيد كرد: مونوكسيدكربن در مقادير 
كمتــر از ۵٠ppm خطرى ندارد و بيــن 50 تا صد ppm مى تواند 

سبب ايجاد عوارض نورولوژيك شود.
مديركل پزشــكى قانونى همدان افزود: اين گاز در مقادير بيشــتر از 
١٠٠ppm خطر مرگ داشته و در مقادير باالتر از 2 هزار ppm نيز 

سبب مرگ فورى يعنى در كمتر از 2 دقيقه مى شود.
كمالى با تأكيد بر ضرورت اســتفاده از وســايل گرمايشى استاندارد 
در پيشگيرى از اين مســموميت، گفت: درصورت استفاده از وسايل 
گرمايشــى مانند بخارى و شومينه، نبايد تمامى روزنه هاى جريان هوا 

در منزل و به ويژه اتاق خواب مسدود شود.

1- اكثريت همدانى ها با تأســيس دفتر ملى يونسكو در همدان موافق 
هستند. گويا در نظرســنجى هاى فضاى مجازى نزديك به 85 درصد 
مخاطبان نظر مثبت نســبت به اين اقدام دارند. گفتنى است برخى با 
جدى شدن تأسيس دفتر غرب كشور يونسكو در همدان تالش دارند 

با طرح موارد اثبات نشده، اين دفتر در استان همجوار تأسيس شود.
2- انســولين باز هم كمياب شده اســت. گويا پس از بحران كمبود 
انســولين قلمى كه در پايان نيمه اول امسال مشقت هايى براى بيماران 
ديابتى ايجاد كرده بود، حاال مدتى اســت كه با تكرار سناريوى ناياب 
شــدن انسولين، بار ديگر نگرانى از تأمين دارو در آنها باال رفته است. 
گفتنى اســت اين درحالى اســت كه بيماران ديابتى بايد از استرس و 

نگرانى دور باشند.
3- دبير كل يك حزب اصالح طلب از احمدى نژاد تعريف كرده است. 
گويا دبيــركل حزب نداى ايرانيان با بيان اينكــه مطرح كردن دولت 
پنهان فقط براى فرار روبه جلو و پاســخگو نبودن اســت، وى گفته 
است؛ احمدى نژاد 6 سال ثابت كرد كه رئيس جمهور مى تواند نفر اول 
اجرايى در كشور باشد. گفتنى است قرار است صادق خرازى داوطلب 
اختصاصى حزب نداى ايرانيان در انتخابات رياست جمهورى و رقيب 

احمدى نژاد باشد. 
4- بازار نوشــتن كتاب براى ديگران در ايران داغ شــده است. گويا 
عده اى با دريافت صفحه اى 7 تا ده هزارتومان براى نويسندگان قالبى 
كتاب مى نويسند. گفتنى است اين پديده عجيب بازار كتاب با احساس 
نياز برخى دانشجويان تحصيالت تكميلى به عنوان نويسنده و محقق، 

شكل گرفته است.
5-رانت ســيمان در ســال 18 هزار ميليارد تومان است. گويا قيمت 
مصوب هر كيسه سيمان كمتر از 25 هزار تومان و كف قيمت در بازار 
40 هزار تومان اســت؛ يعنى 15 هزار تومان رانت بابت هر كيسه كه 
درصورت توليد ساالنه 60 ميليون تن (1200 ميليون پاكت) سيمان در 
كشــور، محاسبه اين اختالف قيمت، رانتى 18 هزار ميليارد تومانى را 
نشان مى دهد. گفتنى است تعيين قيمت هاى دستورى به بهانه حمايت 
از مصرف كننده در بسيارى از بازارها به شكل گيرى رانت منجر شده 

است.

 طرح آبرســانى به 22 روســتاى محروم 
استان واقع در پيشــخور فامنين، مهربان عليا 
كبودراهنگ و خزل شــرقى نهاوند توســط 
قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه همدان تكميل 

و به پايان رسيده است.
مســئول ســازمان بســيج ســازندگى سپاه 
انصارالحسين(ع) اســتان همدان گفت: براى 
اجــراى اين طرح ها حــدود 2 ميليارد تومان 

هزينه شــده و همزمان با هفته اســتانى دفاع 
مقدس همدان مورد بهره بردارى قرار گرفت.

على قره باغى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: 
شركت آب و فاضالب نيز در اجراى بسيارى 
از اين طرح ها مشــاركت داشته است هرچند 
بخش زيادى از عمليات اجرايى با بهره گيرى 
از توان قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه همدان 
به نتيجه رســيده اســت. وى ادامه داد: طبق 

مطالعات وزارت كشور در سال 88، روستاهاى 
موجود در 3 منطقه پيشــخور فامنين، مهربان 
عليا كبودراهنگ و خزل شرقى نهاوند به عنوان 

مناطق محروم استان همدان معرفى شدند.
قره باغى اضافه كرد: قرارگاه پيشــرفت آبادانى 
سپاه اســتان همدان مطالعاتى را براى بررسى 
وضعيت 80 روستاى موجود در اين سه منطقه 
به منظور بررسى وضعيت معيشتى، بهداشتى 

و عمرانى در دستور كار قرار داد و به فراخور 
زمان و موقعيت طرح هايى اجرا شد.

وى درباره توزيع كمك مؤمنانه بين نيازمندان 
نيز گفــت: به دنبال منويــات رهبرى انقالب 
مبنى بر فراموش نشــدن نيازمنــدان در نوروز 
1400 و ابالغ اين فرمان از ســوى فرماندهى 
كل ســپاه و سليمانى رئيس ســازمان بسيج 
مســتضعفان، از 14 اسفند به مدت يك هفته 
تيم ها نســبت به داير كردن چــادر در اماكن 
شــلوغ و پرتردد براى جمع آورى كمك هاى 

مردمى اقدام مى كنند.

  برج تعاونى مســكن كاركنان استاندارى با 
حكم قضايي توقيف شده است. آن طور كه منابع 
آگاه اطالع دادند فردي ادعاي مالكيت زمين اين 
برج را داشته و بر اين اساس حكم توقيف آن را 

از مراجع قضايي گرفته است. 
روز گذشــته واحــد اجــراي احــكام مدني 
دادگســتري همدان، با نصب بنــر از پلمب آن 
خبر داده و به ساكنان آن 48 ساعت مهلت براي 

تخليه داده شده است.
بنابر اطالعات به دســت آمده، پرونده اين برج 
درحال حاضر در دســتگاه قضا در دست بررسي 
است. روز گذشته نيز به ظاهر شوراي تأمين اين 

موضوع را بررسي كرده است. 
 ســاخت اين برج، كه در بلوار بعثت و نزديكي 
استانداري است، 15 ســال به طول انجاميده و 
هنوز هم واحدهــاي آن تحويل اعضاي تعاوني 
نشده كه اين تأخير با ابهاماتي مواجه بوده است. 
در گفت وگــوي تلفنــي با عضو هيــأت مديره 
تعاونــي مســكن اســتانداري، وي پاســخ به 

پرســش ها را به 2 روز آينــده و پس از تكميل 
شدن بررسي هاي دستگاه قضا موكول كرد. براى 
تكميل اطالعات با شــهردار و معاون سياســي 

استاندار نيز موفق به گفت وگو نشديم.
متن بنرنصب شده جلوى برج مسكن تعاونى  

استاندارى از اين قرار است:
«بــه موجــب دادنامــه شــماره 92/1078 صــادره 
از شــعبه هفتــم دادگاه تجديدنظــر همــدان 
ــاى  ــع بن ــاعى و قط ــد مش ــع ي ــه خل ــم ب حك
ــى مســكن اســتاندارى  ــى شــركت تعاون احداث
همــدان از پالك هــاى ثبتــى 15657 تــا 15659
ــك  ــش ي ــه بخ ــى حوم ــى از 1/69 اصل فرع

ــده اســت. ــدان صــادر گردي هم
بدينوسيله به ساكنين محترم برج تعاونى مسكن 
استاندارى همدان اخطار مى گردد كه حداكثر 48

ساعت نسبت به تخليه ملك اقدام نمايند.
اين مجتمع پس از پايان مهلت مذكور توســط 
واحــد اجراى احكام مدنى دادگســترى جهت 

اجراى حكم پلمب خواهد گرديد.»

سكوت در برابر داليل پلمب ساختمان تعاونى

برج مسكن استانـدارى 
پلمب شد

همدان پیام در کنار شامست!

آبرسانى به 22 روستاى محروم همدان به پايان رسيد
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شب نشينى هاى انتخاباتى 
و ابراز وجودهاى كمرنگ 

معصومه كمالوند»
 ماراتن رقابت ششم شوراهاى شهرى و روستا با ثبت نام داوطلبان 
از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20 اسفندماه 1399 آغاز و به مدت 
7 روز آغاز خواهد شــد. انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا روز جمعه 28 خرداد 1400 برگزار مى شود.
با اســتناد به ماده 32 قانون انتخابات شــوراهاى اســالمى، برخى 
اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براى شوراهاى 
اسالمى محرومند مگر آنكه پيش از ثبت نام از سمت خود كناره گيرى 

كنند.
هرچند شــرايط تأييد يا ردشــدن كانديداهاى احتمالى در اين دور 
تا حدودى تغيير داشــته و افراد را به واكاوى و دقت نظر بيشــترى 
براى اعالم حضورشــان در اين ماراتن وادار كرده اســت، اما چند 
وقتى اســت كه گزينه هــاى احتمالى، حضورشــان را با جمع ها و 
دورهمى هاى خانوادگى، ميهمانى هاى رستورانى و اجراى برنامه هاى 

فرهنگى، اعالم كرده اند.
برخى هم همچنان درحال رايزنى و تفكر بيشتر براى اعالم حضورند 

و در برزخ آمدن يا نيامدن به سر مى برند.
اما به نســبت دوره هاى گذشــته تعددِ حضورِ كانديداهاى احتمالى 
كمرنگ تر شده اســت و آنچنان كه انتظار مى رود، گويا هنوز فضاى 

انتخابات و شورا و گود رقابت رخ نمايان نكرده است!
از ميان گزينه هاى فعلى شوراى شهر هم تقريبا هيچ يك از آنها ابراز 
وجودى نداشــته و هنوز تصميم قطعى خود را اعالم نكرده اند اما با 
يك تحليل كلى مى شود گفت كه از اين اعضاى 7 نفره تقريبا حضور 
4 نفر قطعى به نظر مى رسد، 2 نفر هم به دليل پست هاى پيشنهادى و 
سوداى حضور در انتخابات مجلس آينده فعال تعيين تكليف نكرده 
و يك عضو ديگر هم با توجه به حواشــى و شــرايط موجود، گويا 

تصميم جدى براى حضور در اين دوره ندارد.
در ميــان گزينه هــاى احتمالى كه تاكنون هر كدام به روشــى اعالم 

حضور كرده اند، افراد چندان شاخصى ديده نمى شود.
از اعضاى على البدل دور پيش و گزينه هاى دوره هاى سابق شورا هم، 

برخى نام ها به چشم مى خورد.
اين روزها بيشــتر در بحث و گفت وگوهاى مــردم، وجهه افراد و 
موقعيت هاى اجتماعى آنها و توانمندى، ايده پردازى و شاخص هايى 

از اين قبيل مطرح است.
در ايــن ميان افــرادى چــون بازنشســته هاى ادارات، كانديداهاى 
دوره هاى گذشــته، فعاالن ســتادهاى انتخاباتى مجلس فعلى، ديده 

مى شود.
هرچنــد گويا از گزينه هايى كه در زمان انتخابات مجلس گروه بندى 

و ابراز وجودهايى داشتند، خبرى نيست.
به نظر مى رســد در 8 روز باقيمانده تا نام نويســى داوطلبان هم بايد 
صبر كرد، شايد شــاهد حضور افراد و گزينه هاى بيشترى را در اين 

گود رقابتى باشيم.
اگر قضاوت عجوالنه اى نكرده باشــيم شايد بتوان گفت، اگر اوضاع 
به همين روند پيش برود رقابت براى ورود به شورا بسيار راحت تر 

و قابل دسترس تر نسبت به همه دوره ها باشد.
هرچنــد بايد صبر كرد و ديد كه از دايره نظارت هم چند نفر از اين 

اعضاى فعلى به سالمت بيرون خواهند آمد.

 مدير اداره ميراث فرهنگى اللجين اعالم كرد
موفقيت كارگاه هاى سفال اللجين

 به دليل قطع واردات
 در ســالجارى به دليــل وارد نشــدن كاالى خارجــى، مــردم 
تمايــل و رغبــت زيــادى بــه خريــد كاالهــاى ايرانــى پيــدا كرده انــد 

ــد. ــز صــدق مى كن ــن ني ــفال اللجي ــورد س ــر در م ــن ام و اي
مديــر اداره ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايــع دســتى 
اللجيــن گفــت: از آنجــا كــه ســفال اللجيــن جــزو كاالى مصرفــى 
ــراى جايگزينــى كاالى  به شــمار مى آيــد، مــورد اســتقبال مــردم ب
خارجــى قــرار گرفتــه و شــايد يكــى از داليلــى كــه در شــرايط 
ــد، قطــع  ــق عمــل مى كنن ــى كارگاه هــاى ســفال موف ســخت فعل

واردات اســت.
محمدرضــا قــادرى در گفت وگــو بــا ايســنا، تصريــح كــرد: اگرچــه 
از ابتــداى شــيوع ويــروس كرونــا توليــدات ســفال و تعــداد نيروهــا 
ــام  ــزى به ن ــا چي ــت ام ــده اس ــم ش ــهر ك ــن ش ــاى اي در كارگاه
تعطيلــى در كارگاه هــاى اللجيــن نداشــتيم و مشــكل كمبــود كارگاه 

در ايــن شــهر همچنــان وجــود دارد.
ــا  ــروس كرون ــرى وي ــه در دوران همه گي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
صــادرات ســفال اللجيــن هــم ماننــد ديگــر صنايــع دســتى كم شــده 
اســت، خاطرنشــان كــرد: عالوه بــر ايــن بيمــارى، تحريم هــا نيــز در 
پاييــن بــودن صــادرات ســفال و ســراميك تأثيرگــذار بــوده اســت.

ــه  ــته ب ــال گذش ــك س ــه در ي ــارتى ك ــرد: خس ــان ك ــادرى بي ق
كارگاه هــاى اللجيــن وارد شــد، در حــد كــم شــدن نيــرو و توليــدات 
اســت و خوشــبختانه خســارت كلــى يــا تعطيلــى نداشــته اند و بــه 
ــرى  ــيب كمت ــگرى آس ــت گردش ــه صنع ــر نســبت ب ــارت ديگ عب

ديده انــد.
ــاره صــادرات چمدانــى محصــوالت توليــدى اللجيــن  ــادرى درب ق
ــا گردشــكرى  هــم گفــت: صــادرات چمدانــى رابطــه مســتقيمى ب
دارد و درحال حاضــر به دليــل اينكــه ســفرهاى داخلــى و خارجــى 
ــز كاهــش  ــى ني ــادرات چمدان ــده، ص ــته ش ــر از گذش ــيار كمت بس

يافتــه اســت.

بازگشت دوباره رشته پرستارى 
به دانشكده علوم پزشكى اسدآباد

 ســال گذشــته در مديريت پيشــين، براى آموزش رشته پرستارى، 
دانشــكده علوم پزشكى شهرســتان از طرف بورد پرستارى وزارتخانه 
بدون صالحيت دانسته شــد كه به همين علت امسال اين دانشكده در 

رشته پرستارى جذب دانشجو نداشت.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد افزود: خوشبختانه با پيگيرى هاى 
اورژانســى و فورى 2 ماهه دانشكده، مشكالت اين امر مرتفع و با تأييد 
هيأت بورد وزارت متبوع، رشــته پرســتارى دوباره به دانشكده علوم 

پزشكى شهرستان بازگردانده شد.
 ايرج صالحى با بيان اينكه در تابستان سال آينده رشته پرستارى دانشكده 
علوم پزشكى اسدآباد دوباره در دفترچه آزمون سراسرى گنجانده خواهد 
شــد، تصريح كرد: درصورت پيگيرى نكردن اين امر، امكان بازگشت 
دوباره رشــته پرستارى به دانشكده علوم پزشكى شهرستان به طور قطع 
دشوارتر و غيرمحال مى شــد كه خوشبختانه با پيگيرى ضربتى اين امر 

محقق شد.
به گزارش روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد، وى در ادامه 
با اشاره به تكميل پروسه ماده 23 بيمارستان حضرت اميرالمؤمنين(ع) 
شهرســتان خاطرنشــان كرد: اقدامات و مكاتبات الزم به منظور اخذ 

رديف بودجه اى براى اين پروژه به ســازمان برنامه و بودجه ارائه شده 
كه با اختصاص بودجه نســبت به تجديد بناى اين بيمارســتان اقدام 

خواهد شد.
صالحى در ادامه با اشاره به پروژه ساختمان دانشكده پرستارى شهرستان 
اسدآباد گفت: اين پروژه در 5 ماه گذشته پيشرفت فيزيكى خوبى نداشته 
و درحال حاضر داراى 70 درصد پيشــرفت فيزيكى است كه درصورت 
وجــود اعتبار تا پايان عمر دولت اين طرح قابــل بهره بردارى و افتتاح 
خواهد بود و براى سال تحصيلى جديد دانشجويان پرستارى دانشكده 
در ساختمان جديد مى توانند سال تحصيلى را آغاز كنند كه البته اين امر 

بستگى به اعتبار خواهد داشت.

كارت دانشجويى به نام حمزه كيانى، فرزند آزاد، به 
شماره شناسنامه: 3950177027 و با شماره دانشجويى: 
9512286086 ، رشته علوم اقتصادى از دانشگاه بوعلى 

سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: از اســفند سال 98 تاكنون 5 هزار 
و 584 نفــر بــا عالئم حاد تنفســى به مراكز 
بهداشــتى و درمانى شهرســتان كبودراهنگ 

مراجعه كرده اند.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
كبودراهنــگ با بيــان اين مطلب در ســتاد 
پيشگيرى، كنترل و هماهنگى و مقابله با كرونا 
افزود: از اين ميزان 35 درصد بســترى و 65 

درصد سرپايى بوده اند.
على احمدى خاطرنشان كرد: يك هزار و 874 
مورد مثبت و 3 هــزار و 638 نفر منفى و 72 
نفر هم نامشــخص بوده اند و از 47 درصد از 

مبتاليان زن و 53 درصد نيز مرد بوده اند كه 51 
درصد شهرى و 49 درصد روستايى بوده اند.

وى درباره وضعيت مراقبــت افراد مثبت نيز 
گفت: يك هزار و 770 نفر ترخيص، 6 مورد 
بســترى و درحال حاضر 98 مــورد نيز فوتى 

داشته ايم.
احمــدى در ادامه تأكيد كــرد: مردم همچنان 
فاصله گذارى  و  بهداشــتى  پروتكل هاى  بايد 
اجتماعــى را رعايت كنند زيــرا همچنان اين 
ويــروس در كمين اســت و قربانى مى گيرد؛ 
بنابرايــن مردم تــا آنجايى كــه مى توانند از 
تجمعات و دورهمى ها و برگزارى مراسم هاى 

عزا و عروسى خوددارى كنند.

فرمانــدار كبودراهنگ افزود: با توجه به اينكه 
شهرســتان كبودراهنگ از وضعيــت آبى به 
وضعيت زرد رسيده است، بنابراين همه مردم 
و مســئوالن بايد دست به دست هم دهند و با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى مانع شيوع بيشتر كرونا شوند.
حجت ا... مهــدوى افزود: اولويــت  ما جان 
مردم اســت و نبايد اجازه دهيــم تا برخى ها 
با برگزارى مراســم هاى عزا و عروسى جان 
ديگران را به خطر بيندازند و با اين افراد بايد 

برخوردى جدى شود.
وى در ادامه همچنين به نظارت بر ممنوعيت 
تردد از ساعت 21 شــب تا 2 بامداد، نظارت 

بيشــتر بر بازرسى هاى اصناف و...، بازرسى و 
نظارت بر محدوديت هاى اعالم شده تأكيد كرد 
و افزود: تمام بازرسى ما بايد با نظارت ويژه و 

جدى انجام و با متخلفان برخورد شود.
وى در پايان درباره واكسيناســيون عليه كرونا 
نيز افزود: در مرحله اول ســهميه واكسن در 
شهرســتان كبودراهنگ 100 دوز بوده كه 80 
دوز آن بــه كادر درمانى كه به طور مســتقيم 
با كرونايى ها در ارتباط هســتند تزريق و 20 
دوز آن نيــز بــراى جانبازان شــيميايى بوده 
است كه اميدواريم با افزايش سهميه به ترتيب 
اولويت هاى اعالم شده، تعداد بيشترى واكسينه 

شوند.

 فرمانــده انتظامى شهرســتان مالير با بيان 
اينكه دستكارى و مخدوش كردن پالك وسايل 
نقليه اعم از خودرويى و موتورى جرم اســت، 
از اجراى طرح تشــديد برخورد با خودرو هاى 
پالك مخدوش در سطح شهرستان مالير خبر 
داد و گفت: تعداد معدودى از رانندگان به منظور 
فرار از تخلفات ارتكابى و اعمال جريمه توسط 
مأموران راهنمايى و رانندگى، به مخدوش كردن 

پالك وسيله نقليه خود اقددام مى كنند.
محمدباقر ســلگى با بيان اينكه اين امر نه تنها 
به عنوان تخلف بلكه به مثابه جرم تلقى شده و 
مرتكب نيز تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرد، 
ادامه داد: در واقع مخدوش كردن پالك نشــان 
مى دهد كه راننده قصــد انجام تخلفى خاص 
با خودروى در اختيــار را دارد كه اين تخلف 
مى تواند در حوزه رانندگى يا خارج از آن باشد.

وى با اشاره به اينكه هرگونه تغيير شكل ظاهرى 
پــالك خودرو يــا دســتكارى آن را از جمله 
مصاديق مخدوش كردن پالك اســت، افزود: 
مجازات هاى قانونى درنظر گرفته شده براى اين 
اقدام شــامل توقيف وسيله نقليه، اعمال قانون 
به دليل اقدام به اعمال مجرمانه همچنين حبس 

از 6 ماه تا يك سال تعيين شده است.
وى در بخش ديگرى از تشــديد برخورد با 
وســائط نقليه داراى پالك دستكارى شده و 
مخدوش در سراســر شهرســتان خبر داد و 
اظهار كرد: اين طرح با هدف ارتقاى انضباط 
ترافيكى و الزام بــه رعايت قانون تعدادى از 
رانندگان متخلف توســط پليس راهنمايى و 
رانندگــى و با همكارى عوامــل انتظامى در 
سراسر شهرســتان و ايســتگاه هاى انتظامى 
كنترل و اعمال محدوديت هاى تردد تشــديد 

شده است.
فرمانده انتظامى شهرستان مالير با اشاره به اينكه 
يكى از مهم تريــن اولويت هاى پليس، آموزش 
به رانندگان متخلف اســت، خاطرنشــان كرد: 
تمامى رانندگانى كه قانون و مقررات را رعايت 
نمى كنند و خودروى آنها توقيف مى شود بايد 

كالس هاى آموزشى را طى كنند.
وى با توصيه به راننــدگان در توجه جدى به 
توصيه هاى پليس و رعايت كامل قانون، يادآور 
شــد: رويكرد پليس در برخورد با هنجارهاى 
ترافيكى با اولويت فرهنگ ســازى است كه در 
اين مسير نياز به مشــاركت تمام آحاد جامعه 

كامًال ضرورى است.
 كشف كارگاه توليد 

مواد شوينده تقلبى در مالير
فرمانده انتظامى شهرســتان ماليــر در ادامه از 
كشف يك كارگاه توليد مواد شوينده تقلبى و 

دســتگيرى يك متهم خبر داد و گفت: در پى 
كسب اخبار رسيده در زمينه فعاليت غيرقانونى 
يك كارگاه توليد مواد شوينده كه بدون مجوز 
به ســاخت و توليد مواد شوينده اقدام مى كند، 
اين موضوع با توجه به احتمال افزايش شــيوع 
ويــروس كرونا و در معرض خطر قرار گرفتن 
سالمت شــهروندان به صورت ويژه در دستور 
كار مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومى قرار 

گرفت.
وى به حضــور مأمــوران اداره اماكن و مركز 
بهداشــت در محل و بازرســى هاى صورت 
گرفته، اشاره كرد و افزود: پس از انجام اقدامات 
اطالعاتى و هماهنگى قضايى، تعداد 25 كارتن 
20 ليترى مايع قاليشــويى بدون مجوز، تعداد 
40 بشكه 40 كيلوگرمى پودر پر كلرين، تعداد 
50 كيســه ده كيلوگرمى پودر شست وشــوى 
صنعتى و تعداد 90 كيســه 8 كيلوگرمى پودر 
شست وشوى PeVsil بدون مجوز كشف و 
با تشكيل پرونده قضايى اين كارگاه غيرقانونى 
پلمب و يك متهــم نيز تحويل مراجع قضايى 

شد.
سلگى ضمن قدردانى از عزم جدى دستگاه قضايى 
در برخورد قاطعانه با توليدكنندگان غيرقانونى اقالم 
بهداشــتى غيرمجاز و همكارى مجدانه مأموران 
شبكه بهداشــت با پليس مالير در اين مأموريت 
حياتى، مطرح كرد: شهروندان درصورت مواجهه با 
هر نوع رفتار مشكوك، مراتب را بالفاصله به مركز 

فوريت هاى 110 اطالع دهند.
وى در بخش ديگرى به دســتگيرى 4 سارق 
ســابقه دار و كشــف 7 فقره ســرقت در اين 
شهرستان اشاره كرد و گفت: به دنبال وقوع يك 
فقره سرقت به عنف گوشى تلفن همراه در شهر 
مالير، رسيدگى به اين موضوع به صورت جدى 
در دستور كار مأموران كالنترى 11 شهدا قرار 

گرفت.
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير ادامه داد: با 
انجــام كار اطالعاتى دقيق، 2 متهم ســابقه دار 
تحــت تعقيب كــه از اراذل و اوبــاش بودند 
در حين فرار به شــهر تهران، شناسايى و طى 
هماهنگى با دســتگاه قضايى در يك عمليات 

ضربتى و مقتدرانه دستگير شدند.
بــه نقل از پايگاه خبــرى پليس، وى همچنين 
از دستگيرى 2 ســارق مغازه خبر داد و افزود: 
مأموران اين يگان در حين گشت زنى هدفمند، 
موفق به شناسايى و دستگيرى 2 سارق مغازه در 
حين انتقال اموال ســرقتى شدند كه در بررسى 
و تحقيقات فنى و تخصصى سارقان به 6 فقره 
سرقت اعتراف كردند و با تشكيل پرونده هر 4

سارق تحويل مراجع قضايى شدند.

كرونا 98 كبودراهنگى را به كام مرگ كشاند

«زندان» مجازات رانندگى 
با خودرو پالك مخدوش

تذكر كتبى نمايندگان 
به مسئوالن اجرايى كشور

 عضو هيأت رئيســه مجلس تذكر كتبى نمايندگان به مســئوالن 
اجرايى كشور را قرائت كرد.

در نشست علنى نوبت سوم يكشــنبه، 10 اسفند ماه مجلس شوراى 
اســالمى تذكرات كتبى نمايندگان خطاب به مسئوالن اجرايى كشور 

انجام شد.
به گزارش خانه ملت، تذكر كيومرث سرمدى واله نماينده اسدآباد به 
همراه 21 نماينده به وزير نيرو؛ لزوم اجراى طرح آمايش ســرزمين، 
ســاخت و تكميل كانال هاى آبيارى زير ســد نعمت آباد شهرستان 

اسدآباد بود.
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره139960326009000437 هي ــر رأي ش براب
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى اصغــر 
ــه شــماره شناســنامه 10817 صــادره از فامنيــن در يــك  ــد مصطفــى ب حســينى فرزن
بــاب خانــه بــه مســاحت 197/33 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 104 اصلــي 
واقــع در شــهر فامنيــن خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى آقــاى عبــاس افــروز 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
ــه  ــي ب ــن آگه ــخ انتشــار اولي ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش متقاضــي اعتراضــي داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــي اســت در ص ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 285)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/27
رضا بيات - رئيس ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1558 مورخه 1399/11/07 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى مرتضى كريمى 
فرزند شعبانعلى به شماره شناســنامه 21 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 194/43 مترمربع در قســمتى از پالك 1830 اصلي واقع در 
اسدآباد- بلوار جانبازان- انتهاى كوچه شهيد وفائى خريداري از مالك رسمي آقايان 
عبدالوهاب كمونه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 492)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326002000775 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك كبودراهنــگ تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى عبدالــه 
اســدى فرزنــد رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از گل تپــه در يــك قطعــه 
زميــن مزروعــي بــه مســاحت 164092/33 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
ــيد  ــاى س ــمى آق ــك رس ــدارى از مال ــو خري ــتاى جگنل ــع در روس ــي واق 326 اصل
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  ــذا ب مجتبــى موســوى نژاد محــرز گرديــده اســت. ل
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 418)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
ــا مســئوليت محــدود  آگهــى تغييــرات شــركت الكتــرو اشــتعال هگمتــان شــركت ب
بــه شــماره ثبــت 9028 و شناســه ملــى 10820087772 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/11/26 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
1 - اعضــاء هيئــت مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت نامحــدود انتخــاب گرديدنــد: 
آقــاى مهــدى صحبتــى امجــد بــه شــماره ملــى 4051659496 خانــم ســميه صبحــى 
امجــد بــه شــماره ملــى 4051659909 آقــاى معــراج صحبتــى امجــد بــه شــماره ملــى 

.  4050665816
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

(1102587)
آگهى تاسيس، تغييرات شركت

آگهــى تغييــرات شــركت الكتــرو اشــتعال هگمتــان شــركت بــا مســئوليت محــدود بــه 
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10820087772 ب ــه مل ــت9028  و شناس ــماره ثب ش
عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1399/11/26 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 -آقــاى معــراج 
ــه صنــدوق شــركت در  ــال ب ــا پرداخــت 200,000 ري ــا كدملــى 4050665816 ب صحبتــى ب
ــال  ــه 1,200,000 ري ــال ب ــغ 1,000,000 ري ــركت از مبل ــرمايه ش ــد و س ــركاء درآم ــره ش زم
افزايــش يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد 2- تعــداد اعضــاء هيــأت 
مديــره از 2 نفــر بــه 3 نفــر افزايــش يافــت و مــاده مربوطــه اساســنامه اصــالح گرديــد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1102590)

آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اى

روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان درنظر دارد امور رانندگى، دفتري، نگهباني، سرويس دهي، آبدارخانه و نظافت ساختمان 
مركزي و شهرستانهاي تابعه خود در سال 1400 را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از تمامي شركتهاي واجد شرايط كه داراي 
گواهي صالحيت، رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد تائيد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان مي 

باشند، دعوت مي شود براي دريافت شرايط مناقصه با ارائه معرفي نامه به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
* زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ  99/12/16 لغايت 99/12/28 

* زمان تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى مورخه 1400/01/25 اعالم مى گردد. 
* محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: محل دريافت شرايط مناقصه:  همدان، ميدان جهاد، نبش خيابان طالقاني، طبقه سوم، اداره حقوقى وامالك/ امور 

قراردادها 
* محل تحويل اسناد: همدان، ميدان جهاد، نبش خيابان طالقاني، طبقه اول ، دبيرخانه ميباشد.

* مبلغ تضمين ونوع آن: مبلغ تضمين 115/000/000 ريال و نوع آن ضمانتنامه بانكى، وجه نقد، واريز به حساب جارى 0104798653009 بانك ملى شعبه 
بوعلى همدان بنام بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان، چك تضمين شده بانكى، اسناد ملكى و مطالبات مورد تاييد امور مالى به همان مبلغ مى باشد.

* زمان بازگشايى پيشنهادات واصله: ساعت 9 صبح مورخه 1400/01/28 در محل سالن اجتماعات بنياد مسكن استان مى باشد.
درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با آقاي قهرمانى به شماره تلفن 38282092-081 تماس حاصل نمائيد. 

ساير شرايط مورد لزوم در برگه هاي شرايط مناقصه ذكر گرديده است.
(م الف 1730)

دان تان  ا

آگهى مناقصه عمومي يك مرحله اى

روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان درنظر دارد انجام امور نقليه سبك (حمل و نقل نيروى انسانى) خود در سال 1400 را با شرايط 
ذيل به افراد و شركتهاى واجد صالحيت از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از تمامي اشخاص (اعم از حقيقى و حقوقى) دعوت 

مي شود براي دريافت شرايط مناقصه با ارائه معرفي نامه به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
* زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 99/12/16 لغايت 99/12/28 

* زمان تحويل اسناد: تا پايان وقت ادارى مورخه 1400/01/25 اعالم مى گردد. 
* محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: محل دريافت شرايط مناقصه:  همدان، ميدان جهاد، نبش خيابان طالقاني، طبقه سوم، اداره حقوقى وامالك / امور 

قراردادها 
* محل تحويل اسناد: همدان، ميدان جهاد، نبش خيابان طالقاني، طبقه اول ، دبيرخانه ميباشد.

* مبلغ تضمين و نوع آن: مبلغ تضمين 20/000/000 ريال و نوع آن ضمانتنامه بانكى، وجه نقد، واريز به حساب جارى 0104798653009 بانك ملى شعبه 
بوعلى همدان بنام بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان ، چك تضمين شده بانكى، اسناد ملكى و مطالبات مورد تاييد امور مالى به همان مبلغ مى باشد.

* زمان بازگشايى پيشنهادات واصله: ساعت 9 صبح مورخه 1400/01/30 در محل سالن اجتماعات بنياد مسكن استان مى باشد.
درصورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با آقاي رضايى به شماره تلفن 38264026-081 تماس حاصل نمائيد. 

ساير شرايط مورد لزوم در برگه هاي شرايط مناقصه ذكر گرديده است.
ضمناً، داشتن تاييد صالحيت از مراجع ذيصالح الزامى ميباشد.

(م الف1731)

دان تان  ا

خبرگزارىخبرگزارى
 eghtesad@hamedanpayam.com
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 وحيد    سيفى
شماره تلفن تماس:  38324330

پنجشنبه و جمعه پايان سال 
باغ بهشت همدان بسته است

 رئيس اوقاف و امور خيريه ناحيه 2 همدان گفت: پنجشنبه و جمعه 
پايان ســال درهاى باغ بهشــت به منظور كنترل ويروس كرونا، بســته 

مى شود.
على قبادى در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار كرد: طبق تصميم ستاد 
كرونا با توجه به وضعيت موجود، قرار است پنجشنبه و جمعه پايان سال 

درهاى باغ بهشت هم براى اشخاص و هم براى خودروها بسته شود.

وى با بيان اينكه اجازه ورود به باغ بهشت را در اين روزها به دليل كنترل 
ويروس كرونا نخواهيم داد، گفت: اين موضوع از طريق نصب بنرهايى در 

سطح شهر و نيز رسانه ها اطالع رسانى خواهد شد.
 رئيس اوقاف و امور خيريه ناحيه 2 همدان خاطرنشان كرد: اين تصميم 
مهم به خاطر حفظ ســالمت مردم گرفته شــده و اميدواريم مردم نيز 

همراهى الزم را داشته باشند و از راه دور فاتحه اى نثار اموات كنند.
وى با اشــاره به اينكه تحمل از دست دادن عزيزان سخت است، افزود: 
بستگان دوست دارند بر سر مزار اموات خود در پايان سال حاضر شوند 

اما شرايط باغ بهشت طورى است كه سالمتى مردم به خطر مى افتد.

قبادى با تأكيد بر اينكه مردم بايد پروتكل هاى بهداشتى و مصوبات ستاد 
كرونا را جدى بگيرند، افزود: گاهى با ورود افراد سالخورده به باغ بهشت، 
بيشتر نگران سالمتى آنها مى شــويم كه مى طلبد رعايت شود و كمتر 

افرادى به آرامستان مراجعه كنند.
وى  ادامه داد: هر فردى به اندازه خود مى تواند در اين زمينه نقشى مهم 
و تأثيرگذار داشته باشد كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و افراد كمتر 
در تجمعات حاضر شــوند.  وى تأكيد كرد: آلودگى باغ بهشت به دليل 
دفن اموات مبتال به كرونا مطرح اســت و اميدوارم مردم رعايت كنند و 

كمتر در چنين مكان هايى حاضر شوند.

سهم آاليندگى فامنين از نيروگاه تعيين تكليف شود
 برنامه و بودجه پاسخگو باشد

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى ضمن 
تأكيد بر اينكه ســهم آاليندگى فامنين از نيروگاه تعيين تكليف شود 

گفت: برنامه و بودجه پاسخگو باشد.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با خبرنگار فارس با 
بيان اينكه سهم آاليندگى فامنين را حدود يك سال است كه پيگيرى 
مى كنم، اظهار كرد: در پيگيرى، مشخص نبود اين سهم پرداخت شده 

يا نه و اگر پرداخت شده به چه كسى يا نهادى پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه در اين خصوص يك جلســه با مديران نيروگاه مفتح 
داشتيم كه گفتند پرداخت شــده است، افزود: با وجود اينكه نيروگاه 
مدعى اســت اين سهم به شهرســتان فامنين پرداخت شده است اما 
مشــخص نيست چه شخص يا نهادى و چه زمانى آن را دريافت كرده 

است.
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس با بيان اينكه برنامه و بودجه 
در اين زمينه مسئول است و بايد پاسخگو باشد، گفت: در همين راستا 
نيز جلسه اى داشتيم كه گفته شد بايد اين سهم در منطقه تقسيم شود 
اما جاى اين پرسش است كه آاليندگى بيشتر به كجا ضربه زده است.

وى با بيان اينكه بايد ديد تخريب محيط زيســت ناشــى از آلودگى 
بيشــترين آسيب را به كجا وارد كرده اســت، گفت: قسمتى از آب و 
هواى فامنين را نيروگاه مصرف مى كند بنابراين نمى دانم تقسيم بندى 

سهم بر چه مبنايى است.
فالحى با تأكيد بر اينكه مطالبه ما اين اســت كه سهم آاليندگى چند 
سال پيش فامنين چه شده و بايد پرداخت شود، گفت: پرداخت سهم 
آاليندگى مى تواند در محروميت زدايى منطقه هزينه شــود چون هم 
هواى منطقه متأثر از نيروگاه اســت و بايد نهادهاى مرتبط پاســخگو 
باشــند. وى تأكيد كرد: مردم در اين خصوص شــاكى هستند و بايد 
تعيين تكليف شــود كه ســهم آاليندگى به كجا رفته و به شهرستان 

فامنين تعلق گيرد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمد   ان

 پارك علــم و فناورى به دنبال گســترش مراكز 
نــوآورى و شــتاب دهنده در مراكز استان ها ســت، 
به نحوى كه با دانشگاه و بازار ارتباط ايجاد شود، اين 
زنجيره تبديل علم به ثروت را تكميل مى كند و پول 
حاصله به دانشگاه بازمى گردد، در اين زنجيره پارك 

تسهيلگر رابطه حلقه هاست.
فنــاورى و اطالعات د2كليدواژه مهمى اســت كه با 
وقــوع انقــالب الكترونيك در جهان شــكل گرفت. 
انقالبى كه ســبب شد هيچ يك از شــقوق زندگى 
انسان ديگر مانند گذشــته نباشد، نه ارتباطات و نه 
صنعت و تجارت. در اين ميان يك نكته بســيار حائز 
اهميت اســت و آن درك اين تغيير و تحول اســت 
تا در گردونه حركت جهانيان جايى داشــته باشــد 
و مجبــور به گوشه نشــينى، نشســتن و نگاه كردن 
نباشيم، اتفاقى كه هر تأخير ثانيه اى در آن مى تواند 
گران تمام شــود و هزينه هاى سنگينى را به جامعه 

تحميل كند.
دنيــاى مكانيكــى كه جــاى زور بازوى انســان را 
در انقــالب صنعتى گرفت، اكنون جــاى خود را به 
فناورى هايــى داده كه هر ثانيه در گوشــه اى از دنيا 
متولد مى شــوند و براى مدتى سيطره خود را حفظ 

مى كنند تا دوباره جرقه اى در ذهن روشن شود.
در جهــان امــروز جامعه اى موفق اســت كه بتواند 
اين اتفاقــات را نه گه گاه كه به يــك فرايند دائمى 
بــدل كرده و همــواره با خلق توليــدات و خدمات 
دانش بنيان و فناورمحور اين سيطره را حفظ كند، به 
همين منظور شركت هاى دانش بنيان و فناور تشكيل 
شدند و دولت تصميم گرفت كه آنها را حمايت كند، 
پارك هاى علم و فناورى تشــكيل شدند تا تسهيلگر 
روابط بين توليدكنندگان دانش و تبديل كنندگان آن 
به ثروت باشند و البته در بازار جهانى جايگاه خود را 

به دست آورده و حفظ كنند.
در همدان نيز اين شــركت ها شكل گرفته و درحال 
فعاليت هستند تا توليدات و خدمات خود را قابليت 
صادرات ببخشند و ارز را نصيب كشور كنند، اتفاقى 
كه به نظر مى رســد يگانــه راه رهايى از منابع نفتى 

است.
يك تيم پژوهشــى دانش بنيان در شهرستان مالير 
موفق شده با همكارى دانشگاه و پارك علم و فناورى 
در حــوزه ســاخت ربات هاى كاربــردى در صنعت 
خودرو، توانبخشــى معلوالن و انرژى هاى نو فعاليت 
خود را گسترش و به مراحل توليد صنعتى و فروش 

برساند.
محصوالتى كه مى تواند براى دولت صرفه جويى هاى 
عظيمى در حوزه ارز داشــته باشــد و آن را در رفع 
مشــكالت معلــوالن و تأميــن آب و انــرژى يارى 
بخشــد. بخش هايى كه دولت در آن نقش حمايتى 
دارد و عمًال از هزينه هاى عمده كشــور نيز محسوب 
مى شــود، زيرا دولت مجبور اســت براى تأمين آب 

مناطق مختلف كشور و همچنين توانمندى معلوالن، 
جانبازان و ســالمندان بودجه هــاى عظيمى درنظر 
گيرد، درحالى كه شــركت هاى دانش بنيان مى توانند 

ياريگر دولت در اين حوزه باشند.
 ربات هاى همه كاره

مصطفى ستارى مدير راهبردى 3 پروژه دانش بنيان 
در مالير كه در حوزه ســاخت ربات براى بخش هاى 
مختلــف فعاليت مى كنــد در تشــريح فعاليت هاى 
علمــى و صنعتى عنوان كرد: ما تيمى هســتيم كه 
درحال حاضــر بر روى 3 پروژه مربوط به رباتيك كار 
مى كنيم و افرادى كه در اين تيم حضور دارند، سابقه 
فعاليت در مســابقات رباتيك، رباتيــك خودرويى، 

انرژى هاى نو و توانمندى هاى معلوالن را دارند. 
وى بــا تأكيــد بر اينكه ايــن 3 پــروژه در مالير با 
همكارى دانشــگاه هاى شهرستان، اســتان و پارك 
علم و فنــاورى انجام مى شــود، افزود: پــروژه اول 
شتاب دهنده آپشن هاى خودرو با تكنولوژى باالست 
كه با حمايت پارك علم و فناورى در دانشــگاه مالير 
انجام و از دانشــجويان و فارغ التحصيالن اســتفاده 
مى شود، به طور كه اين تيم در دانشگاه مالير مستقر 

شدند و كار را آغاز كردند. 
ما هــم اكنون گيربكــس و كالج اتوماتيك را توليد 
و درحــال فروش آن در فضاى مجازى هســتيم و با 
توجه به اســتقبالى كه از آن شــد، انتظار مى رود به 
فروش ساالنه يك ميلياردى دست يابيم، براى تأمين 
قطعــات و انجــام اقدامات الزم از منابع اســتانى و 
ظرفيت شهرســتان هاى مختلف استفاده مى كنيم و 

امروز به توليد انبوه رسيده است.
ســتارى در توضيح روش هاى نويــن براى مديريت 
پروژه ها و توليد، بيان كرد: شيوه به كار گرفته شده در 

توليد به شكلى بوده كه هزينه 
ثابت زيادى در بر نداشت، زيرا 
آن  در  برون ســپارى  روش  از 
استفاده مى شود، در اين حالت 
شــركت بسيار ســبك است و 
و  گســترده  فيزيكى  فضاى  به 
ندارد  نياز  سنگين  ماشين آالت 

و بازدهى بااليى دارد.
وى گفــت: البته ايــن بحث را 

بســيارى از مديران قبول ندارند و به دنبال مساحت 
كارخانه، تعداد كارگران و ســاير مشخصات فيزيكى 
هســتند زيرا در كشــور ما هنوز جــا نيفتاده توليد 
بدون كارخانه و با برون ســپارى امكانپذير اســت و 
هزينه كارخانه و زمين را مى توان صرف تأمين مواد 
اوليــه كرد و هزينه توليد را كاهش و امكان رقابت را 

افزايش داد. 
درحال حاضر اين بحث در دنيا جديد است و به دليل 
پيشــرفت موتورهاى الكتريكى و ساير فناورى هاى 
وابســته كه ســبب كاهش حجم فيزيكى و در عين 

حال افزايش قدرت آنها شــده حدود ده سال پيش 
در دنيا مطرح شد.

البتــه نبايــد فراموش كنيــم در صنعــت خودرو 
از كشــورهاى برجســته عقب تــر هســتيم ولى با 
بهره گيرى از مهندســى معكوس تكنولوژى هاى روز 
و مناسب سازى براى خودروهاى داخلى، هزينه ها را 
كاهش داده ايم به اين ترتيب اين بخش از محصوالت 

ما در داخل كشور نوآورى محسوب مى شود.
وى در توضيــح 2 پروژه ديگر ايــن تيم دانش بنيان 
گفت: در پروژه دوم كه در مركز رشــد دانشگاه پيام 
نور مالير مستقر است، توانبخشى معلوالن، جانبازان 
و سالمندان دنبال مى شــود در اين پروژه با اساتيد 
دانشــگاه مالير و بوعلى همدان در ارتباط هستيم و 
به معلوالن، جانبازان و سالمندان در تأمين نيازهاى 
خود به ويژه برخواســتن و حركت كردن، ايستادن و 
بيرون رفتن و آمدن يارى مى رســانيم ضمن اينكه 
در ادامه اين محصوالت به پرســتاران براى كمك به 

بيماران كمك مى كند. 
اين پروژه بــه گروه هدف خود براى خم و راســت 
كــردن زانــو، راه رفتن بــه اراده شــخص توانخواه 
كمــك مى كند به گونه اى كه همراه فرد به بخش هاى 
موردنظر نيرو وارد كرده و زمانى كه شخص تصميم 
مى گيرد ديگر حركتى نكند، ربات كمك كننده نيز از 

حركت بازمى ايستند. 
 ويلچر هوشمندى كه توانخواه را 

از كمك ديگران بى نياز مى كند
همچنيــن ويلچر هوشــمندى طراحى شــده كه با 
موبايل كنترل مى شــود و همراه با يك ربات فرد را 
يارى مى دهد كــه بدون كمك ديگرى حركات خود 
را انجام دهد. ربات هاى ديگرى نيز طراحى شــده تا 

افرادى كه به دليل عمل جراحى توان خود را از دست 
داده اند، به شــرايط عادى خود بازگردند. با توجه به 
افزايش سالمندان فعاليت در اين رشته آينده بسيار 
مهمى دارد و اين تجهيزات افراد را از كمك ديگران 

بى نياز مى كند. 
اين فعال حــوزه توليدات دانش بنيــان تأكيد كرد: 
ســال ها پيش در يك پروژه، پارس خودرو به دنبال 
تجهيزاتى بود كه براى معلوالن خودروهاى مناســب 
توليد كند از همين رو ابتدا به شــركت هاى خارجى 
مراجعــه كردند اما هزينه  آن بســيار ســنگين بود، 

بنابراين به توان داخلى توجه كردند، ما هم گيربكس 
اتوماتيك و كالج برقى را اجــرا كرديم، پيش از آن 
براى معلوالن ماشــينى براى ايجاد امكان رانندگى 
آنها تجهيز مى كرديم، حتى معلوالن توانستند با اين 
تجهيزات در آژانس هاى مســافربرى فعاليت و براى 

خود شغل ايجاد كنند. 
امــا در اين پــروژه به دنبال ربات هاى پوشــيدنى يا 
ربات هــاى كمك كــن پرداختيم كــه هم اكنون با 
مشترى ها در ارتباط هستيم و نظرات آنها را به صورت 
مــداوم اخذ مى كنيم به نحوى كــه درحال حاضر به 

مرحله آزمايشى و پيش از نمونه صنعتى رسيديم.
 تأسيس مركز تحقيقات انرژى هاى نو

وى با بيان اينكه ســومين پروژه تيم پژوهشــى ما، 
تأسيس مركز تحقيقات انرژى هاى نو است ادامه داد: 
يكى از نيازهاى اساســى ما در كشــور و البته سطح 
جهان، آب و انرژى اســت از همين رو بحثى حدود 
15 ســال در جهان براى كشورهايى كه آفتاب زياد 

و زمين هاى غير كشاورزى دارند، آغاز شده است.
در اين طرح  انرژى خورشــيدى را متمركز به وسيله 
تعداد آئينه هاى زيادى متمركز و با كمك ربات هاى 
طراحى شده هدايت مى كنند تا درنهايت انرژى بخار 
آب را بــه برق تبديل و اگــر در كنار دريا قرار گيرد 
مى توانــد آب مورد نياز شــهرى را تأمين كنند. اين 
طرح در مالير به صورت آزمايشى براى جلب اعتماد 
مسئوالن و سرمايه گذاران ايجاد مى شود تا به مناطق 

الزم تسرى يابد. 
ســتارى يادآور شــد: اگر شــركت هاى دانش بنيان 
نتوانند محصول خود را بفروشند، موفق هم نخواهند 
شــد هم اكنون نيز بســيارى از شــركت هاى موفق 
به خوبى نتوانسته اند به چشم اندازهاى مورد نياز خود 

دست يابند. 
اگر مديران اجرايى و تصميم گير جوان و انگيزه الزم 
را داشته باشند به توانمندهاى داخلى اعتماد مى كنند 
درحالى كه اغلب مديران نزديك بازنشستگى و پايان 
خدمت هستند از همين رو ترجيح مى دهند كه نمونه 
خارجى را با ريسك كمتر تهيه كنند اگرچه سعى ما 
بر جذب اعتماد مســئوالن است و در اين راستا گام 

به گام پيش مى رويم.
 توسعه مراكز نوآورى و شتاب دهنده 

در شهرستان ها
رئيــس پارك علم و فناورى همدان نيز با بيان اينكه 
اين پارك براســاس سياست هايى كه برگزيده است، 
به دنبال گســترش مراكز نوآورى و شتاب دهنده در 

شهرســتان ها و مركز استان اســت، اظهار كرد: در 
همين راســتا پارك علم و فناورى ارتباطى گسترده 
و تنگاتنگ با دانشــگاه هاى سراســر استان و مركز 
تحقيقات كشاورزى دارد و به صورت مشاركتى مراكز 

نوآورى را ساخته و حمايت مى كند. 
محمدحســن مرادى افزود: در حوزه بخش خصوصى 
نيز مراكز شتاب دهنده را دنبال مى كنيم، به طور ى كه 
مراكــزى با همكارى بخش خصوصى ايجاد شــده تا 
شركت هاى فناور در آنجا مستقر شوند و از تسهيالت 
بانكى و امكانات ارائه شــده استفاده كنند و در توليد 
محصــول و يا ارائه خدمات نوآورى  داشــته باشــند، 
در اصــل پارك ها در جايگاه تســهيل گر قرار دارد، به 
نحوى كه دانشــگاه علم و دانش را به وجود مى آورد و 
شركت ها و پژوهشكده ها آن را به فناورى تبديل كرده 
تا كارخانه ها، شركت هاى كاربردى و دانش بنيان آن را 
توليد و به يك محصول يا خدمات بدل شــود پس در 

اين ميان پارك تسهيل گر اين رويداد هستند. 
وى ارائــه خدمات نوآورانــه و فناورانه را از ملزومات 
روز دنيا مى داند و شركت هاى بزرگى مانند آمازون، 
على بابا، تبســى و ديجى كاال را از اين دست معرفى 

مى كند.
 تســخير بازار 80 درصد فرايند توليد را 

دربرمى گيرد
 رئيس پــارك علم و فناورى همــدان نكته كليدى 
فعاليت هــاى دانش بنيان و فناورانــه را در فتح بازار 
توســط محصوالت و خدمات دانســت و ادامه داد: 
درصد بســيارى از مباحــث مورد نظر بازار اســت 
به طور كه 80 درصد اهميت كار تســخير بازار براى 
محصوالت و خدمات اين شركت هاست و اگر بتوانند 
به اين مهم دست يابند زنجيره تبديل علم به ثروت 
تكميل مى شــود و درنهايت پول حاصله به دانشگاه 

هم بازمى گردد. 
وى دربــاره نقش پارك علم و فنــاورى عنوان كرد: 
در اين زنجيره پارك قرار ندارد بلكه تسهيلگر رابطه 
حلقه هاى اين زنجيره اســت به نحوى كه با دانشگاه 
و شــركت هاى دانش بنيان و بازار ارتباط داشــته و 
آنهــا را به هم متصل مى كنــد، در اين راه دولت هم 
سوبســيدهاى خوبى را در اختيار پارك ها قرار داده 
تا بتواند حمايت خود را با پرداخت تســهيالت ارزان 
قيمت، برنامه ريــزى و اجراى رويدادهــا، بازاريابى، 
آموزشــى، معافيت مالياتى، نيروهاى امريه، برگزارى 
نمايشگاه و ... را كه در مجموع 110 مزيت و خدمات 

را در برمى گيرد، تأمين و ارائه  كند. 

از شتاب دهنده «آپشن  هاى خودرو» تا تمركز بر «انرژى هاى نو»

 فروش ميلياردى به مدد فناورى

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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پريوش فالحىاعظم تركمان پيرميشانى رؤيا سقايىاكرم طاهرى

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
ــان مهــر علــى (ع) شهرســتان  ــه كــودكان و نوجوان آگهــى تغييــرات موسســه خان
نهاونــد موسســه غيــر تجــارى بــه شــماره ثبــت 45 و شناســه ملــى 10980274641 
بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1399/11/15 و باســتناد مجوز شــماره 
1077/12/32 مــورخ 1399/11/23 اداره بهزيســتى شهرســتان نهاونــد تصميمــات ذيل 

اتخــاذ شــد: 
ــاى رضــا  ــد: آق ــرار ذيــل تعييــن گردي ــه ق ــره ب 1- ســمت اعضــاى هيــات مدي
ــره  ــت مدي ــس هيئ ــمت رئي ــه س ــى 3961350426 ب ــماره مل ــه ش ــان ب جهاني
ــه  ــمت خزان ــه س ــى 3961782482 ب ــماره مل ــه ش ــى ب ــت اهللا صالح ــاى آي آق
دار و عضــو هيئــت مديــره خانــم مينــا قوامــى بــه شــماره ملــى 3961665087 
ــاده 35 اساســنامه  ــره -2 طبــق م ــه ســمت مديرعامــل و منشــى هيئــت مدي ب
ــفته  ــك ، س ــل چ ــه از قبي ــدآور مؤسس ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ، كلي
ــان  ــا جهاني ــاى رض ــق آق ــاء متف ــا امض ــالمى ب ــا و عقوداس ــروات ، قرارداده ، ب
ــت اهللا  ــاى آي ــل) و آق ــى (مديرعام ــا قوام ــم مين ــره) و خان (رئيــس هيئــت مدي
ــا مهــر مؤسســه معتبرمــى باشــد و اوراق عــادى  صالحــى (خزانــه دار) همــراه ب
و نامــه هــاى ادارى بــا امضــاء خانــم مينــا قوامــى (مديرعامــل) همــراه بــا مهــر 

ــر مــى باشــد.  مؤسســه معتب

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند 
(1102586)

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت بــرق بخــار هگمتــان شــركت ســهامى خاص 
ــه اســتناد  ــى 10820103540 ب ــه شــماره ثبــت 10554 و شناســه مل ب
ــل  ــات ذي ــورخ 1399/11/19 تصميم ــره م ــت مدي ــه هيئ صورتجلس

اتخــاذ شــد :
ــد :  ــن گردي ــل تعيي ــرار ذي ــه ق ــره ب ــات مدي ــا هي ــمت اعض  1 - س
ــه  ــى 4051659496 ب ــماره مل ــه ش ــد ب ــى امج ــدى صحبت ــاى مه آق
ــه  ــره آقــاى مهــدى جهانگيــرى عــرش ب ســمت رئيــس هيئــت مدي
شــماره ملــى 4051583058 بــه ســمت مديــر عامــل و عضــو اصلــى 
هيئــت مديــره خانــم مريــم غالمــى بــه شــمارملى 3875618130 بــه 
ســمت نائــب رئيــس هيئــت مديــره 2- كليــه اســناد و اوراق بهــادار 
ــا و  ــروات ، قرارداده ــفته ، ب ــك ، س ــل چ ــركت از قبي ــدآور ش و تعه
عقوداســالمى بــا امضــاء آقــاى مهــدى صحبتــى امجــد همــراه بــا مهر 

شــركت معتبــر مــى باشــد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1102589)

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
ــى (ع)  ــر عل ــان مه ــودكان و نوجوان ــه ك ــه خان ــرات موسس ــى تغيي آگه
شهرســتان نهاونــد موسســه غيــر تجــارى بــه شــماره ثبــت 45 و شناســه 
ــادى  ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 10980274641 ب مل
ــماره 1077/12/32  ــوز ش ــتناد مج ــورخ 1399/11/15 و باس ــاء م ــات امن هي
ــل  ــات ذي ــد تصميم ــتان نهاون ــتى شهرس ــورخ 1399/11/23 اداره بهزيس م
اتخــاذ شــد : 1 - اعضــاء هيئــت مديــره بــه قرارذيــل بــراى مــدت يكســال 
انتخــاب گرديدنــد: آقايــان رضــا جهانيــان بــه شــماره ملــى 3961350426 
و آيــت اهللا صالحــى بــه شــماره ملــى 3961782482 و خانــم مينــا قوامــى 
بــه شــماره ملــى 3961665087 بــه عنــوان اعضــاء اصلــى هيئــت مديــره 
ــوان  ــه عن ــى 3961600252 ب ــماره مل ــه ش ــوى ب ــاءاله گي ــاى ماش و آق
ــى  ــت نادعل ــا آذردخ ــره ، 2 - خانمه ــت مدي ــدل هيئ ــى الب ــو عل عض
ــى  ــى باكدمل ــرا رض ــى و زه ــازرس اصل ــوان ب ــى 3961610576 بعن باكدمل
3960256531 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــراى مــدت يكســال مالــى 

ــد.   ــاب گرديدن انتخ
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند 
(1102588)

آگهى تاسيس، تغييرات شركت
ــهامى  ــركت س ــان ش ــار هگمت ــرق بخ ــركت ب ــرات ش ــى تغيي آگه
ــه  ــى10820103540 ب ــه مل ــت 10554 و شناس ــماره ثب ــه ش ــاص ب خ
ــاده  ــوق الع ــور ف ــادى بط ــى ع ــع عموم ــه مجم ــتناد صورتجلس اس

ــد : ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1399/11/19 تصميم م
ــال  ــدت دو س ــراى م ــل ب ــرار ذي ــه ق ــره ب ــت مدي ــاء هيئ  1 - اعض
انتخــاب گرديدنــد: آقــاى مهــدى صحبتــى امجــد بــه شــماره ملــى 
ــى  ــماره مل ــه ش ــرش ب ــرى ع ــدى جهانگي ــاى مه 4051659496 آق
4051583058 خانــم مريــم غالمــى بــه شــماره ملــى 3875618130 
2 - خانــم اكــرم زارعــى بــه شــماره ملــى 3860205528 بــه عنــوان 
ــماره  ــه ش ــه رو ب ــر ب ــه جهانگي ــم فاطم ــدل ، خان ــى الب ــازرس عل ب
ــك  ــدت ي ــراى م ــى ب ــازرس اصل ــوان ب ــه عن ــى 4051659682 ب مل

ــد.  ــى انتخــاب گرديدن ســال مال
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1102591)

جامعهجامعه
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نيش و نوش
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دفترچه و كارت جديد 
جايگزين دفترچه هاى بيمه  نمى شود

 ســازمان تأمين اجتماعى با صدور اطالعيه اى اعالم كردكــه صدور دفاتر درمانى 
ســازمان تأمين اجتماعى در شعب و كارگزارى هاى اين سازمان از اول اسفند متوقف 

شده است و هيچ دفترچه و يا كارت جديدى جايگزين دفاتر درمانى فعلى نمى شود.
به گزارش فارس، براساس اين اطالعيه، بيمه شدگان و بازنشستگانى كه برگه هاى دفاتر آنها 
به پايان مى رسد نگران نباشند، با همراه داشتن يكى از مدارك معتبر(كارت ملى، شناسنامه، 
برگه اول دفترچه بيمه) به پزشك و مراكز درمانى مراجعه و خدمات الزم را دريافت  كنند.در 
ادامه اين اطالعيه آمده است: دفاتر درمانى سازمان تأمين اجتماعى به تدريج حذف مى شود 

و دفاتر درمانى فعلى نزد بيمه شدگان تا آخرين برگ آن اعتبار دارد و قابل استفاده است. 

ايجاد درآمد پايدار براى مددجويان 
جايگزين پرداخت صدقه شود

 معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى(ره) بيان كرد كه بايد به ســمتى 
حركت كنيم كه درآمد پايدار جايگزين پرداخت صدقه و مستمرى و پول نقد به مددجويان 
كميته امداد شود. حجت ا... عبدالملكى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: 
توانمندسازى و ايجاد درآمد باثبات برنامه اصلى كميته امداد براى رفع فقر نيازمندان است.  
وى با بيان اينكه درآمد امســال طرح هاى اشتغال جارى تحت نظارت ما 17 هزار و 500 
ميليارد تومان بوده است، افزود: كل مستمرى پرداختى كميته امداد به 2/5 ميليون خانواده، 7 
هزار و 800 ميليارد تومان بوده است يعنى دوبرابر مستمرى كه به همه خانواده ها داده شد، 

درآمدى بوده كه اشتغال كميته امداد براى نيازمندان داشته است.

بهترين زمان اهداى پالسما
 60 روز پس از آغاز عالئم كرونا

 سخنگوى سازمان انتقال خون با اعالم اينكه براساس آخرين نتايج مطالعات انجام 
شده، بهترين زمان براى اهداى پالسماى بهبوديافتگان به مبتاليان كرونايى، 60 روز پس 

از آغاز نخستين عالئم اين بيمارى است.
بشــير حاجى بيگى در گفت وگو با ايرنا افزود: نتايج اين مطالعات نشان داده است كه 

اهداكنندگان بايد باالى 30 سال داشته و به نوع شديدتر كويد-19 مبتال شده باشند.
وى گفت: همچنين جديدترين مطالعات نشان مى دهد كه تزريق پالسماى بهبوديافتگان 
كرونا با باالترين سطح آنتى بادى در مراحل اوليه بيمارى (در 3 روز اول) مى تواند نتايج 

ثمربخشى در كاهش پيشرفت بيمارى در مبتاليان به كرونا داشته باشد.

آرمان ملى: مشاركت، بهانه رقيب تراشى نشود
 حواستون باشه زياده روى نكنيد رودل مى كنيد!!

آسيا: سنگينى درآمدهاى مالياتى بر دوش مردم
 مردم هميشه سنگ زيرين آسيابند!!
ابتكار: اقتصاد 1400 زير سايه انتخابات 

 سايه ات مستدام!! 
جوان: شب هاى عيد مافيا

 از اين به بعده كه بايد مافيا بودن خودشون رو ثابت كنن!!
جمله: احتمال شيوع «وباى پرندگان» در ميانكاله

 مثل اينكه تقاص تغذيه غلط پرندگانم ما بايد پس بديم!!
جمهورى اسالمى: سفر نوروزى آرى يا نه؟

 تعيين تكليف كنيد كرونا هم تكليفش رو بدونه!!
دنياى اقتصاد: زجركش بورس يا شوك درمانى؟

 نگاهتو عوض كنى درست ميشه!!
ستاره صبح: افزايش قيمت در بهمن نسبت به دى ماه

 اونقدرى كه قيمت ها رشد دارن كيفيت محصوالت ندارن!!
فرهيختگان: 60 درصد سهام عدالت غيرشفاف مى شود

 40 درصد مابقى هم در هاله اى از ابهام!!
مستقل: تا آخر خرداد 1400 اتفاق خاصى نمى افتد 

 همين آش و همين كاسه اس!!
شروع: خط قرمز معيشت 

 نكنه اين رنگ بندى كرونا هم ويروسيه!!
آفتاب: نمونه هاى خارجى حمايت از فرزندآورى 

 اگه به نفعمون باشه الگوى خارجى و داخلى نداريم!!
ايران: فوتبال رئيس دار شد

 فقط از قبل درجه صندليشو چك كنين يه موقع داغ نباشه!!
خراسان: ردپاى بيت كوين در خروج سرمايه از كشور

 هنوز نرسيده پا گذاشته جا پاى از مابهترون!!

 نقش مؤثر زنان در 8 سال دفاع مقدس، امرى انكارناپذير 
و سرشــار از ايثارى آگاهانه اســت. بانوانى كه براى حفظ 
نظام مقدس جمهورى اسالمى به يارى رزمندگان سلحشور 
شــتافتند و با ايثار و فداكارى وصف ناپذيرى روحيه آنان را 
تقويت كردند و برگ هاى زرينى بر تاريخ رشادت هاى اين 

مرز و بوم افزودند.
تاريخ  معاصر ايران  شــاهد گويايــى  بر حضور همه جانبه  و 
فعاالنه  زنان  مسلمان  ايرانى  در صحنه هاى  گوناگون  دفاعى، 
رزمى، سياسى  و اجتماعى  بوده  است؛ زنانى كه در راه آرمان 
و عقيــده خويش حاضرند از عواطف و احساســات خود 
چشم پوشــى كنند. آنان  در دفاع  مقدس، نقشى  ريشه دار و 
ارزشمند داشته اند و با پيروى  از مكتب  عاشورا حماسه هاى 

 فراموش  نشــدنى  آفريدند. همان طور كه امــام خمينى(ره) 
درباره نقش  آنان در دفاع  مقدس  مى فرمايند: پيروز و سرافراز 
باد نهضت  اســالمى  زنان  معظم  ايران، افتخار بر اين  قشــر 
عظيمى  كه  با حضور ارزشــمند و شجاعانه  خود در صحنه 
 دفاع، ميهن  اســالمى  و قرآن كريم  و انقــالب  را به  پيروزى  
رســانده  و اكنون  در جبهه  و پشت  جبهه  درحال  فعاليت  و 

آماده  فداكارى  هستند.
بنابراين با توجه  به  نقش  غيرمستقيم  زنان  در جنگ  تحميلى  
هنوز آنچنان كه  شايسته  اســت  از فداكارى، مقاومت  و ايثار 
آنان  سخن  به  ميان  نيامده  اســت.  درحالى كه  آنان  در پشت  
صحنه  نقش  عظيمى  ايفا مى كردند كه  هيچ  دوربينى  نتوانسته 

 است  اين  نقش  را سزاوارانه  به  تصوير بكشاند.

زنان؛ آينه تمام نماى ايثار و 
فداكارى در 8 سال دفاع مقدس

 از خصوصيات او عشق وافر به حضرت امام خمينى(ره)، خدمت به دانش آموزان محروم 
در كســوت معلمى و كمك به افراد مســتمند بود و همواره از خدا مى خواست اگر در طول 

جنگ شهيد شود با تنها فرزندش على باشد. خداوند نيز آرزوى او را برآورده كرد.
■ به نقل از خانواده شهيده طاهره كوركچى

شــهيده طاهره كوركچى ســومين فرزند خانواده مهدى كوركچى بود كه 25 دى ماه سال 
1336 در همــدان متولد شــد. از كودكى تقواى او مورد توجه همگان بود. هميشــه به 
سفارش هاى والدينش احترام مى گذاشت و نسبت به پدر و مادرش وفادار بود. در دوران 
تحصيل هم محصلى كوشــا، درس خوان و مؤدب بود و با اينكه دوران دبيرســتان را در 
رژيم طاغوت گذراند، اما لحظه اى از رعايت حجاب اسالمى غفلت نكرد و فرايض امر به 
معروف و نهى از منكر و نماز اول وقت را در رأس امور خود قرار مى داد. پس از شركت 
در كنكور سراسرى و قبولى در رشــته زبان انگليسى به دليل مشكالت مالى نتوانست به 

دانشگاه تهران برود؛ اما در كنكور تربيت معلم شركت كرد.
دو ســال در مركز تربيت معلم درس خوانــد و در طول اين مدت فعاليت هاى مذهبى و 
سياسى داشت. با قرآن و كتاب هاى استاد شهيد مطهرى مأنوس بود. در سال 1357 موفق 
شــد به اســتخدام آموزش و پرورش درآيد كه مصادف با پيروزى انقالب اسالمى بود. 
شركت فعال او در تظاهرات و راه پيمايى ها عليه رژيم و آگاه كردن دوستانش رسالتى بود 

كه همواره به دوش مى كشيد.
در ســن 24 ســالگى ازدواج كرد. در تاريخ 1364/1/15 بر اثر بمباران هوايى رژيم بعث 
عراق همراه با تنها پســرش به شــهادت رسيد و در گلزار شهداى همدان به خاك سپرده 

شد.

برگزارى كنگره ملى لشــكر فرشتگان تاريخ ساز و مراسم نكوداشت 
357 شــهيده و 247 جانباز زن استان همدان بهانه اى شد تا با معرفى 

تعدادى از شهداى زن استان به گوشه اى از رشادت ها و فداكارى هاى 
اين عزيزان بپردازيم.

از خدا مى خواست 
با تنها فرزندش شهيد شود

 منيره ســيف شهيده شاخص سال 93 در 
همدان، 39 ســال پيش درحالى كه چند روز 
بيشتر به جشن ازدواج او باقى نمانده بود، به 

طرز وحشتناكى از طرف منافقين ترور شد.
حاج ابراهيم سيف پدر نوعروس شهيد منيره 
ســيف پس از گذشت ســال ها از شهادت 
دخترش اين گونه پــرده از جنايت منافقين و 

دشمنان انقالب برمى دارد.
ابراهيــم ســيف مى گويد: به عنــوان يكى از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس افتخار خدمت 

به رهبر و انقالب را دارم.
نحوه شــهادت دخترم اين گونه بود،كه منيره 

دختر نوعروســم كه فقط 17 سال سن داشت، عاشق 
واليت، انقالب اســالمى و حضــرت امام خمينى(ره) 
بــود و براى پيروزى انقــالب و ورود حضرت امام به 
ايران پيــش از انقالب روزه و خيــرات نذر كرده بود 
و با پيروزى انقالب جــذب كارهاى فرهنگى، تربيتى 
و قرآنى در بســيج شــد. منيره در آن دوران حلقه اى 
از دختــران انقالبى را به دور خود جمــع كرده بود و 
به صورت فعال در كارهاى بســيج شركت مى كرد كه 

منافقين كوردل او را با چند نامه تهديد به ترور كردند 
و در نامه تهديدآميز به او نوشــتند كه دست از امام و 
انقــالب بردار وگرنه تو را ترور مى كنيم كه او توجهى 
بــه نامه هاى تهديدآميز آنها نكرد و در آخر نيز به خاطر 
عقيــده اش و حمايت از امام و انقالب توســط آنها با 

نارنجك ترور شد.
در آن ســال ها كه اوج حمالت ناجوانمردانه صدام و 
حاميان غربى و شــرقيش در جبهه هــا بود، من و تنها 

پســرم در منطقه عملياتى غرب كشور بوديم كه 
اين اتفاق ناگوار براى خانواده من رخ داد.

توســط يكى از نيروهاى منافقين و طى چندين 
نامــه تهديدآميــز او را به دســت كشــيدن از 
فعاليت هاى انقالبى و همكارى نكردن با بســيج 
و به ترور تهديدكــرده بودند ولى او همچنان به 
وظيفه اســالمى و انقالبى خود عمل مى كرد. تا 
اينكه در يكى از شــب هاى شهريور سال 1360
وقتى مطمئن شــدند مــردى در خانه نيســت 
درحالى كه ســفره شــام پهن بــود در حياط را 
مى زنند و به محض اينكه منيره به جلوى در منزل 
مى رود نارنجك را داخل خانه پرت مى كنند كه او 
با ايثار خود را روى نارنجك مى اندازد و از كشته شدن 
ساير اعضاى خانواده كه شامل خواهران و مادرش بود، 

جلوگيرى مى كند.
شــهيده منيره ســيف يكم مهرماه 1338 در شهرستان 
نهاوند چشم به جهان گشــود و در دوازدهم شهريور 
1360 در زادگاهــش هنــگام درگيرى بــا گروه هاى 
ضدانقالب بر اثر انفجار نارنجك به شهادت رسيد. مزار 
اين بانوى بزرگوار در گلزار شهداى نهاوند واقع است.

منيره سيف، نماد مظلوميت شهيده هاى جهان اسالم
جنايت وحشتناك منافقين در شهادت دختر 17 ساله

در تاريــخ 1329/07/23 در اســتان همــدان در شــهر 
ــد. ــا آم ــه دني ــر ب مالي

پــدرش رســول و مــادرش فاطمــه نــام داشــت. ديــن وى 
اســالم و داراى مذهــب شــيعه بــود. وى متأهل بــود. داراى 
3 پســر و 2 دختــر بــود. ميــزان تحصيــالت: وى در مقطــع 

ششــم ابتدايــى تــرك تحصيــل كرده اســت.
وضعيت شغلى: مستخدم كودكستان،

او توســط ســازمان اعزام كننــده مردمــى بــه جبهــه 
ــد. ــزام ش اع

در تاريخ 1365/10/28 در مالير به شهادت رسيد.
نحوه شهادت: بمباران مناطق مسكونى.

كيفيت شهادت: اصابت تركش مين.
ــهداى  ــزار ش ــتاى شــمس  آباد در گل ــزار وى در روس م

ــت. ــع اس ــمس آباد واق ش
ايثارگر ديگرى در خانواده وى نيست.

در تاريــخ 1335/09/01 در اســتان همــدان در شــهر 
ــد. ــا آم ــه دني ــد ب نهاون

دين وى اسالم و داراى مذهب شيعه بود. وى مجرد بود.
ميــزان تحصيــالت: وى مقطــع فــوق ديپلــم را بــه پايــان 

ــانيده بود. رس
وضعيت شغلى: بهيار

ــه  ــه جبه ــى ب ــده مردم ــازمان اعزام كنن ــرف س او از ط
اعــزام شــد.

در تاريــخ 1359/07/05 در اســتان خوزســتان در شــهر 
اهــواز بــه شــهادت رســيد.
نحوه شهادت: بمباران هوايى
كيفيت شهادت: تركش بمب

مــزار وى در شــهر نهاونــد در گلــزار شــهداى نهاونــد 
واقــع اســت.

ايثارگر ديگرى در خانواده وى نيست.

در تاريــخ 1339/01/01 در اســتان همــدان در شــهر 
كبودراهنگ در روســتاى كســالنقيه به دنيا آمد. پدرش 
رســتمعلى و مادرش مقبول نام داشــت. دين وى اسالم 
و داراى مذهب شــيعه بود. وى متأهل بود. او داراى يك 

فرزند پسر بود.
ميزان تحصيالت: وى بى سواد بود.

وضعيت شغلى: خانه دار
او از طرف سازمان اعزام كننده مردمى به جبهه اعزام شد.

در تاريــخ 1367/01/18 در حصار همدان به شــهادت 
رسيد.

نحوه شهادت: حمالت هوايى دشمن بعثى.
كيفيت شهادت: بر اثر بمباران هوايى زير آوار ماند.

مزار وى در شــهر كبودراهنگ در روستاى كسالنقيه در 
گلزار شهداى كســالنقيه واقع است. ايثارگر ديگرى در 

خانواده وى نيست.

نام پدر: سيدصادق
شهرستان: تويسركان

شــهيده رؤيــا ســقايى در تاريــخ 1345/10/10 در 
شهرســتان تويســركان در خانــواده اى باايمــان و ســاده 

ــا آمــد. ــه دني ب
 وى پــس از گرفتــن ديپلــم از طريــق آمــوزش و 
ــوزگارى مشــغول  ــه شــغل آم ــتخدام و ب ــرورش اس پ

ــود.  ب
وى در تاريــخ 65/11/12 در خيابــان شــهدا شــهر 
ــهادت  ــه ش ــى ب ــاران هواي ــر بمب ــر اث ــركان ب تويس

رســيدند.
ــت  ــيار اهمي ــاب بس ــه حج ــرم ب ــهيده محت ــن ش اي
مى دادنــد، اهــل نمــاز و روزه و فــردى مهربــان 

ــود. ب

مهلت حذف و اضافه بيمه تكميلى فرهنگيان 
تا 20 اسفند 

 مديــركل رفاه و پشــتيبانى وزارت آمــوزش و پرورش تعهدات 
قرارداد جديد بيمه تكميلى فرهنگيــان را اعالم كرد و گفت: قرارداد 

جديد از ابتداى اسفندماه منعقد شده است.
گودرز كريمى فر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به عقد قرارداد جديد 
بيمه تكميلى فرهنگيان اظهار كرد: اين قرارداد از يكم اسفندماه جارى 
با شركت آتيه سازان حافظ منعقد شــده و تا اسفند 1400 ادامه دارد. 
حق بيمه تكميلى نيز سال گذشته 46 هزار تومان بود كه امسال ماهانه 

به ازاى هرنفر 49 هزار و 500 تومان تعيين شده است.
وى افــزود: مهلت ثبت نام و يا انصراف از بيمه تكميلى نيز تا بيســتم 
اســفندماه خواهد بود. مديركل رفاه و پشــتيبانى وزارت آموزش و 
پرورش تعهدات قــرارداد جديد را نيز اعالم كرد و گفت: در قرارداد 
جديد تمــام هزينه هاى بيمارســتانى نظيــر جراحى هاى تخصصى، 
درمان طبى و ســاير اعمال جراحى، هزينه هاى مرتبط با درمان نازايى 
و نابارورى، هزينه ويزيت پزشــكان، هزينه فرانشيز داروى در تعهد 
بيمه همگانــى و ملزومات دارويى، هزينه تهيــه پيوند اعضا با تأييد 
انجمن هــاى مربوطه و هزينه هاى اروتــز و پروتز برابر تعرفه وزارت 
بهداشت، تنها با ارائه كد ملى و البته به صورت رايگان انجام مى شود.

كريمى فــر ادامه داد: همچنيــن هزينه هاى پاراكلينيكــى راديولوژى، 
سونوگرافى، ماموگرافى، آنژيوگرافى، اسكن، ام.آر.آى، آندوسكوپى، 
انواع اكو و موارد مشابه و همچنين تمام هزينه هاى تست هاى ورزش، 
تست بينايى، تست شنوايى، انواع نوارنگارى نظير نوار قلب، نوار مغز 
و نوار عصب و عضله و همچنين تمام خدمات اورژانســى در موارد 
غيربســترى، تزريقات داخل مفصل، پانســمان و... با ارائه كد ملى و 
به صورت رايگان براى فرهنگيان شاغل بيمه شده به همراه افراد تحت 

تكفل ارائه مى شود.

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير 
 مراجعه نماييد

نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان
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خبر

از آرزوهاى بافتنى تا توسعه كسب وكار

 روزى كه پا در اين عرصه گذاشــت فكرش را هم نمى كرد روزى 
برسد كه آنقدر در كارش توانمند شود كه نه تنها زندگى خود بلكه چرخ 

زندگى ديگران به واسطه هنرش بچرخد.
گيتى سرخوشــيان، يكى از بانوان هنرمند پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين است كه از سنين جوانى با بافت لباس هاى كاموايى آرزوهاى خود 
را رج به رج مى بافت و امروز پس از گذشت سال ها برق شادى و شعف 

در چشمانش تجلى دارد.
گيتى كار خود را از ســال 72 آغاز كرد. از همان روزهاى نوجوانى به 
بافتنى عالقه داشــت و پس از اينكه ديپلم خــود را گرفت به معلمى 
مشغول شد اما به علت مخالفت هاى پدرش معلمى را رها كرد و به بافت 

لباس در منزل پرداخت.
بعدها در آموزشــگاه هاى آزاد مشغول آموزش بافتنى به هنرجويان شد 
و پس از شناخته شدن در بين مربيان هنرى با فنى وحرفه اى همدان نيز 

همكارى كرد و در روستاها به آموزش زنان روستايى پرداخت.
گيتى سرخوشيان كه متولد سال 1339 است، امروز به جايگاهى رسيده 
كه يك استادتمام در كار خود به شمار مى رود و زنان و دختران زيادى را 

تربيت و مشغول به كار كرده است.
اين بانوى كارآفرين با بيان اينكه در جوانى و آغاز كارم در آموزشگاه هاى 
آزاد با مبالغ بســيار ناچيز تدريس مى كردم، گفت: 14-13 سال پيش با 
مشاوره مسئوالن صنايع دستى اســتان، با سرمايه صد هزار تومانى در 
شهرستان كبودراهنگ كارگاهى راه اندازى كردم و به بانوان و دختران اين 

شهر كارهاى بافتنى و هنرى آموختم و مشغول به كار شدند.
سرخوشيان در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: با سرمايه بسيار اندك آغاز 
به كار كردم و بانوان زيادى را تعليم دادم كه امروز تعدادى از آنها مشغول 
به توليد انواع رودوزى هاى ســنتى و بافتنى هســتند. تعدادى از زنان 

كبودراهنگى همچنان براى من كار مى كنند و دستمزد مى گيرند.
اين بانوى كارآفرين همدانى با بيان اينكه درحال حاضر 3 ســال به طور 
مداوم در همدان مشــغول به كار هستم، اضافه كرد: با وجود اينكه در 

همدان مشغول هستم اما كارگاه كبودراهنگ را هم مديريت مى كنم.
وى با اشــاره به اينكه كارگاه كبودراهنگ را با سختى فراوان و با دست 
خالى راه اندازى كردم، خاطرنشــان كرد: در كبودراهنگ خانه اى با پول 
پيش 750 هزار تومان اجاره و وســايل خريدارى كردم كه براى خريد 
پارچه با يكى از ترمه فروشان يزد تلفنى تماس گرفتم و واقعيت را گفتم 

و از او درخواست كمك كردم.
سرخوشــيان ادامه داد: ترمه فروش يزدى بدون اينكه مشخصاتى از من 
داشته باشد با اعتماد به من، پارچه هاى ترمه به ارزش 2 ميليون تومان را 
برايم فرستاد و 6 ماه فرصت داد تا پول پارچه ها را بدهم كه خوشبختانه 
در طول 4 ماه موفق شدم هزينه پارچه ها را پرداخت كنم و جنس جديد 

بخرم. اگر كمك و حمايت اين ترمه فروش نبود شايد موفق نمى شدم.
وى با اشاره به مخالفت هاى پدرش، گفت: با وجود مخالفت هاى پدرم 
هر روز به كبودراهنگ مى رفتم و برمى گشتم. روزى پدرم به اداره صنايع 
دستى همدان رفته بود تا جلوى كارم در كبودراهنگ را بگيرد اما وقتى 
مسئوالن صنايع دســتى از كارم براى پدرم تعريف كرده بودند و اينكه 
توانســته بودم با دست خالى در شــهرى محروم كارگاهى ايجاد كنم، 
رضايت پدرم جلب شد و پس از آن 13 سال در كبودراهنگ كار كردم.
اين بانوى كارآفرين تأكيد كرد: تمام كســانى كه سر راهم قرار گرفتند 
واقعاً افراد خوبى بودند و همين باعث شد كه رشد كنم، رفته رفته فروش 
توليداتم باال رفت و هم بانوان زيادى را آموزش و تعليم دادم به طورى كه 

بيش از 5 هزار تا 6 هزار نفر را تعليم داده ام.
وى با اشاره به اينكه بيش از 500 تا 600 نفر از هنرجويان بنده خودكفا 
شــدند، اظهار كرد: درحال حاضر 200 نفــر از اين هنرجويان براى من 
كار مى كنند به طورى كه مواد اوليه و وسايل را در اختيار اين بانوان قرار 

مى دهم و در منزل كار مى كنند.
سرخوشــيان با اشــاره به اينكه صادرات توليداتم در سالجارى كاهش 
يافته اســت، مطرح كرد: به كشورهاى دبى، تركيه، سليمانيه، ارمنستان، 
انگليس، آلمان و آمريكا صادرات داشتم اما امسال به علت كرونا فقط 2

بار صادرات انجام گرفت.
اين بانوى كارآفرين نداشتن بيمه را يكى از مسائلى كه باعث دلسردى 
فعاالن صنايع دستى شده است، دانست و بيان كرد: وقتى فردى مشغول 
به كار مى شود، بيمه نشــود، دليلى براى ادامه كارش نمى بيند و دلسرد 
مى شود. وى با بيان اينكه درحال حاضر اجاره مغازه براى عرضه صنايع 
دستى با قيمت هاى بسيار زياد دشــوار شده است، يادآور شد: يكى از 
مشــكالتى كه صنايع دستى همدان دارد اين است كه پراكنده هستند و 
مكانى براى عرضه صنايع دســتى استان به صورت تجميع شده وجود 
ندارد تا توريســت ها به راحتى بتوانند تهيه كنند بر اين اســاس به دنبال 
اين هســتم كه كارهاى دســتى بانوانى كه در منزل كار مى كنند را در 

فروشگاهى به صورت غرفه بندى عرضه كنيم.
وى از مسئوالن استان خواست تا مكانى را براى عرضه صنايع دستى در 
اختيار بانوان همدانى قرار دهند و افزود: پرداخت 300 ميليون وديعه و 
ماهانه 30 ميليون تومان اجاره براى مغازه اى كه بتوان محصوات صنايع 
دســتى استان را عرضه كرد براى ما بســيار دشوار است و از مسئوالن 
مى خواهيم مكانى را در اختيار بانوان قرار دهند تا توليدات خانگى خود 

را به فروش برسانند.
گيتى سرخوشيان در چند سال گذشته به عنوان كارآفرين برتر استان و 
كشور معرفى شده و ديپلم هاى افتخار از آمريكا، آلمان و دانشگاه تهران 

دريافت كرده است.

عرضه خودروهاى 1400 تمايل فروشندگان به فروش را 
افزايش داد

ورق در بازار برمى گردد؟
 ثبــات نــرخ ارز طى روزهاى اخيــر آرامش را به بــازار خودرو 
بازگردانده اســت و حال با پيش بينى عرضــه خودروهاى 1400 در 
ماه هاى ابتدايى ســال آينده فروشندگان نسبت به فروش خودروهاى 

خود در روزهاى پايانى امسال تمايل بيشترى پيدا كردند.
درحالى كه بازار خودرو در بهمن ماه نوسانات شديد قيمتى را تحت تأثير 
نرخ ارز تجربه  كرده است، اسفندماه تاكنون براى بازار خودرو آرامش 
نسبى را به همراه داشته است و قيمت هاى خودرو در اين روزها همسو 

با بازارهاى موازى طال، سكه و حتى موبايل به ثبات رسيده اند.
با كاهش نوسانات قيمت ها در بازار خودرو طى چند روز اخير دالالن از 
اين بازار رخت بربستند و به گفته كاشانى رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو درحال حاضر تنها توســط خريداران واقعى معامله اى در اين 

بازار شكل مى گيرد.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در گفت وگو با خبرآنالين گفت: 
درحال حاضر بــازار خودرو روند طبيعى را در پيش گرفته اســت و 
مصرف كنندگان واقعى معامالت خود را از سر گرفته اند اما با توجه به 
ثبات قيمت ها دالالن از اين بازار خارج شده اند زيرا اميدى به افزايش 

قيمت ها ندارند.
وى افزود: درحال حاضر مصرف كنندگان بيشــتر به دنبال خودروهاى 
داخلى هســتند زيرا توان خريد خودروهاى خارجى با اين قيمت هاى 

نجومى را ندارند.
درحالى كه مصرف كنندگان واقعى دوباره به بازار بازگشــته اند احتمال 
عرضــه خودروهــاى 1400 در ماه هــاى ابتدايى ســال آينده تمايل 
فروشندگان را نيز در اين روزها به فروش خودرو افزايش داده است و 
با توجه به افزايش عرضه خودرو در اين روزها پيش بينى مى شــود كه 

ريزش قيمت ها دوباره در اين بازار آغاز شود.
 چرا خريداران از خريد خودروهاى خارجى 

منصرف شدند؟
پس از برجام شــركت هاى زيادى از فرانســه به ايــران آمده بودند و 
ســرمايه گذارى مســتقيم را در كشــور آغاز كرده بودند. پژو و رنو 2

خودروســاز شناخته شــده در اين قالب بودند اما در ارديبهشت سال 
1397 همزمان با خروج دونالد ترامپ رئيس جمهور پيشين آمريكا اين 

شركت ها نيز مجبور به خروج از كشور شدند.
حال افزايش اميدها مبنى بر بازگشــت آمريكا به برجام و چشــم انداز 
روشــن بازگشت خودروســازهاى اروپايى و يا كره اى به كشور بازار 
خودروهاى چينى را راكد كرده است و خريد و فروش اين خودروها 
در بازار شب عيد نسبت به ماه هاى گذشته كاهش يافته است و از طرف 
ديگر چشــم انداز روشن قيمت ارز نيز بى تأثير در خروج خريداران از 
بازار خودروهاى خارجى نبوده است و درحال حاضر مصرف كنندگان 
به اميد كاهش قيمت خودروهاى خارجى تحت ريزش نرخ ارز از خريد 

خودروهاى خارجى دست كشيده اند.
 تالش سايت ها براى برهم زدن

 آرامش نسبى بازار خودرو
طبق بررسى هاى ميدانى صورت گرفته از ابتداى هفته تاكنون قيمت ها 
در بازار خودرو ثابت بوده اســت، اين درحالى اســت كه سايت هاى 
اعالم كننده قيمت خودرو در اين مدت روزانه قيمت هاى خودرو را با 
نوسانات ميليونى اعالم مى كنند؛ به عنوان مثال درحالى كه قيمت خودرو 
پژو پارس از ابتداى هفته جارى بر روى 218 ميليون تومان ثابت بوده 
است، براساس اعالم سايت ها اين خودرو از ابتداى هفته تاكنون در رنج 

قيمتى 214 تا 220 ميليون تومان در نوسان بوده است.
درحالى كه قيمت ها در بازار خودرو به ثبات رســيده اند اما اختالفات 
قيمتى كماكان در اين بازار ديده مى شود با وجود اين كه اين اختالفات 
قيمتى نســبت به ماه هاى گذشته بسيار كاهش يافته است و به يك تا 
3 ميليون تومان رســيده است اما در برخى از خودروها اين اختالفات 
قيمتى كماكان باال هســتند و به عنوان مثال اختــالف قيمتى پژو 207

اتوماتيك اين روزها به ده ميليون تومان مى رسد.

جزئيات اعمال تخفيفات بيمه نامه شخص ثالث
 رئيس كل بيمه مركزى تأكيد كرد كه تخفيفات بيمه نامه شخص ثالث با رعايت حقوق 

بيمه گذاران ثبت و اعمال خواهد شد.
به گزارش ايسنا، غالمرضا سليمانى با اعالم اينكه سامانه يكپارچه «سنهاب» از جامع ترين 
و قدرتمندترين سامانه هاى سازمانى كشور است، با تأكيد بر صيانت از حقوق بيمه گذاران، 
گفت: قانون جديد بيمه شــخص ثالث با 16 آئين نامه از شفاف ترين قوانين موجود است 
و مطابق آن رانندگان مشمول تخفيفات بيمه اى پس از فروش خودرو مى توانند تخفيفات 

يادشده را به خودروى جديد خود يا همسر، والدين و فرزندان بالواسطه منتقل كنند.

رئيــس كل بيمه مركزى ادامه داد: اين تخفيفات بــدون محدوديت زمانى بر روى پالك 
خودروها اعمال مى شــود و درصورت منقضى شــدن زمان استفاده از پالك با راهنمايى 
و رانندگى هماهنگى هاى الزم براى اطالع رســانى به صاحب پالك انجام خواهد شــد و 
هر فرد مى تواند با مراجعه به ســايت بيمه مركزى از تخفيفات خود مطلع شــود و از آن 
اســتفاده كند. رئيس شوراى عالى بيمه دليل به تعويق افتادن اجراى اين قانون را تصويب 
16 آئين نامه مرتبط و آماده ســازى زيرساخت هاى الكترونيكى برخى از شركت هاى بيمه 
اعالم كرد و گفت: خوشبختانه با تمهيدات بيمه مركزى درباره تقويت ساختار الكترونيكى 

صنعت بيمه اين مشكل نيز برطرف شده است.
سليمانى درباره هم نوع بودن وســيله نقليه براى انتقال تخفيفات نيز گفت: نگاه قانون به 

دسته بندى خودروهاى سوارى، اتوبوس، باركش و نظاير آن است. يعنى فردى كه خودرو 
سوارى دارد نمى تواند تخفيفات خود را به يك اتوبوس منتقل كند اما نوع خودرو سوارى 

تأثيرى در فرايند انتقال تخفيفات بيمه اى نخواهد داشت. 
وى درباره ايراد در ثبت گواهينامه ها هنگام صدور بيمه نامه يادآور شد كه اين براى تكميل 
ســامانه اطالعاتى بوده و نقشى در پرداخت خسارت ندارد و مشكل ثبت نشدن برخى از 

گواهينامه ها با هماهنگى راهنمايى و رانندگى برطرف شده است.
 رئيس كل بيمه مركزى اين را هم گفت كه در قانون قبلى بيمه شخص ثالث اين بيمه نامه 
به خودرو تعلق مى گرفت اما پس از اجراى طرح راننده محورى و ضرورت شفاف سازى 
بيشتر، اطالعات مربوط به گواهينامه مالك خودرو نيز در سامانه سنهاب ثبت خواهد شد.

آگهي حصر وراثت
آقــاى ناصــر قشــالقى داراى شــماره شناســنامه 3860098624 به شــرح دادخواســت 
بــه كالســه 112/9900590ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده 
ــه شــماره شناســنامه   ــى قشــالقى ب ــه شــادروان احمدعل و چنيــن توضيــح داده ك
ــى  ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1399/10/23 در اقامت 6479595068 در تاري

ــه: ــى منحصــر اســت ب ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث گفت
ــد1361  ــنامه 34 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد احمدعل ــالقى فرزن ــن قش  1-حس
صــادره از فامنيــن پســر متوفــى، 2-علــى قشــالقى فرزنــد احمدعلــى بــه شــماره 
شناســنامه 1226 متولــد 1354 صــادره از شــراء پيشــخور پســر متوفــى، 3-عبــاس 
ــادره از  ــد 1352 ص ــنامه 1225 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد احمدعل قشــالقى فرزن
شــراء پيشــخور پســر متوفــى، 4-ابراهيــم قشــالقى فرزنــد احمدعلــى بــه شــماره 
شناســنامه 1038 متولــد 1349 صــادره از شــراء پيشــخور پســر متوفــى، 5-محمــد 
ــد 1355 صــادره از  ــه شــماره شناســنامه 1255 متول ــى ب ــد احمدعل قشــالقى فرزن
ــه شــماره  ــى ب ــد احمدعل ــى، 6-ناصــر قشــالقى فرزن شــراء پيشــخور  پســر متوف
ــد 1368 صــادره از همــدان پســر متوفــى، 7-اكــرم  شناســنامه 3860098624 متول
ــادره  ــد 1366 ص ــنامه 1419 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد احمدعل ــالقى فرزن قش
ــماره  ــه ش ــى ب ــد احمدعل ــالقى فرزن ــانه قش ــى، 8-افس ــر متوف ــن دخت از فامني
ــره  ــى، 9-طاه ــر متوف ــراء پيشــخور دخت ــادره از ش ــد 1364 ص ــنامه 10 متول شناس
ــادره از  ــد 1343 ص ــنامه 898 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد احمدعل قشــالقى فرزن
شــراء پيشــخور دختــر متوفــى، 10-بتــول اميــرى فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه 

ــى.  ــن  همســر متوف ــادره از فامني ــد 1327 ص 11 متول
ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي  اينــك ب
ــزد او باشــد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت مي نماي
ــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر  از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م

خواهــد شــد. 
(م الف 330)

مهدى رجب زاده
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
مبلــغ تضميــن شــركت در مناقصــه، بصــورت ضمانتنامــه بانكــي (كــه بايســتي ضمانتنامــه ارائــه شــده و پيشــنهاد قيمــت تــا تاريــخ 1400/03/26 
اعتبــار داشــته باشــد.) و يــا واريــز وجــه نقــد بشــماره حســاب 4065030607730240 (بــه شــماره شــبا    IR93-0100-0040-6503-0607-7302-40) نــزد 

بانــك مركــزي جمهــوري اســالمي ايــران مي باشــد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 99/12/11 از ساعت 12:00 لغايت 99/12/14 تا ساعت 12:00 خواهد بود .

مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها: از تاريخ  99/11/14 لغايت 99/12/26 تا ساعت 12:00 خواهد بود .
محــل تســليم پاكــت الــف و پاكــت جداگانــه شــامل كليــه اســناد و مــدارك مربــوط بــه ارزيابــي كيفــي، دبيرخانــه اداره كل نوســازي مــدارس 

اســتان همــدان مــي باشــد .
تاريخ بازگشايي پاكت ها: روز چهارشنبه مورخ 99/12/27 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.

نشاني دستگاه مناقصه گزار: همدان – سي متري شكريه – 18 متري توحيد – كوچه دوم – واحد امور قراردادها
(م الف1727 )

اداره كل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را طبق فهارس بهاء تاسيسات مكانيكي، ابنيه و تاسيسات 
برقي سال 1399 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (SETADIRAN.IR) به مناقصه عمومي بگذارد،كه شركت 

كنندگان الزم است داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته ابنيه باشند.

مدت 
(ماه) قرارداد محل تامين اعتبار - 

سررسيد اوراق تضمين (ريال) برآورد (ريال) عنوان پروژه / شماره ستاد رديف

12 سرجمع 1,302,000,000 تماماً نقدى 26,035,844,658
احداث مدرسه خيرى عظام خودرو 

فيروزان نهاوند
(2099000275000044)

1

وسازی  ل  داناداره  تان  ارس ا

 بــا كاهش ده تا 20 درصدي ذخاير ســد 
اكباتان تنها 40 درصد از ظرفيت آن پر اســت 
و با توجه به اينكه ذخاير سد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته كاهش محسوسي را نشان 
مي دهد اميدواريم با افزايش نزوالت جوى در 
روزهاى پيش رو كمبود ذخاير آبى تا حدودى 

جبران شود.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شركت آب 
و فاضالب استان همدان با اعالم كاهش ده تا 
12 درصدى ذخاير سد اكباتان نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته هشــدار داد: مردم بدانند 

وضعيت منابع آبى استان خوب نيست.
حميدرضا نيكداد اظهار كــرد: درحال حاضر 
ذخاير آبى ســد اكباتان حــدود 13/5 ميليون 
مترمكعب بــوده كه اين رقم نشــان مى دهد 
تنها 40 درصد از ظرفيت ســد پرآب شــده، 
درحالى كــه حجم آب ذخيره شــده در مدت 
مشابه ســال گذشــته چيزى در حدود 18/5 

ميليون مترمكعب بوده است.
وى با اشــاره به اينكه با توجــه به اينكه 80 
درصد از نياز آبى شــهر همدان از سد اكباتان 
تأمين مى شــود اميدواريم با افزايش نزوالت 
جوى در روزهاى پيش رو كمبود ذخاير آبى تا 
حدودى جبران شود، ادامه داد: چنانچه نتوانيم 
اين ميزان از نياز آب شــرب مصرفى شهر را 
تأمين كنيم وضعيت نامناســب خواهد بود و 
مديريت اين شــرايط نيازمند همتى همگانى 

است.
نيكداد در ادامه با بيان اينكه از ابتداى شــيوع 
ويروس كرونا به يكباره شاهد افزايش مصرف 
آب در سطح شهرها و روستاها بوديم، افزود: 
شست وشــوى مرتــب دســت ها و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى از سوى مردم موجب 
افزايش سرانه مصرف آب در ميان مردم كشور 

و از جمله استان همدان شد.
وى با بيان اينكه افزايش مصرف آب از يكسو 
و كاهــش نزوالت جوى در پاييز و زمســتان 
ســالجارى از سوى ديگر باعث كاهش ذخاير 

آبى اســتان شده اســت، خاطرنشان كرد: فقر 
منابــع آبى زيرزمينى و ســطحى به طور حتم 
مشــكالتى را به همراه خواهد داشــت كه در 
راســتاى كاهش مخاطرات و مديريت بحران، 
جلسات مشــتركى با شــركت آب منطقه اى 

استان برگزار شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به آئين هاى نوروزى 
و رســم خانه تكانى، تصريح كرد: اگرچه اين 
آئيــن يكى از آئين هاى نيكوى ســنتى ايرانى 
اســت اما با توجه به شــوك مصرفى آب در 
اين ايام از ســال، تقاضا داريم هم استانى هاى 
عزيز اين مراسم را در بازه زمانى ابتدا تا انتهاى 
اسفند انجام دهند و اقدامات الزم را محدود به 

روزهاى پايانى سال نكنند.
وى با بيان اينكه مــردم بدانند وضعيت منابع 
آبى استان خوب نيســت، تأكيد كرد: اگرچه 
به عنايت خداونــد در روزهاى پايانى فصل 
زمســتان و فصل بهار اميدواريم اما مشتركين 
بايد در حفظ منابع آبى موجود كوشا باشند و 
سعى كنند اگر در مواردى نياز به شست وشو 

وجود ندارد دســت از شست وشــوى بيهوده 
بكشــند و اگــر الزم بود از آبــى غير از آب 
شرب براى شست وشوى معابر و حياط منازل 

استفاده كنند.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شركت آب 
و فاضالب استان همدان همچنين با اذعان به 
اينكه تالش ما بر مديريت ايام پايانى ســال و 
ايام نوروز اســت و به منظور هر چه بهترشدن 
شــرايط، نيازمند كمك شــهروندان هستيم، 
يادآور شد: با توجه به اينكه حجم بارش هاى 
ســال گذشــته، منابع آبى خوبــى در اختيار 
روســتائيان قرار داد، خوشــبختانه مشتركين 
روستايى نســبت به مدت مشــابه سال هاى 

گذشته وضعيت مناسب ترى داشتند.
وى ضمن اشاره به يكپارچه شدن 2 مجموعه 
آبفاى شهرى و روستايى، خاطرنشان كرد: اين 
اقدام خدمت رســانى به مشتركين روستايى را 
تسهيل كرد، ضمن اينكه در بحث تأمين، توزيع 
و ذخيــره آب اتفاقات خوبى افتاد و بر همين 
اســاس تعداد روستاهايى كه با تانكر آبرسانى 

مى شد، كاهش يافت بنابراين اميدواريم تعداد 
روســتاهايى كه با تانكر آبرسانى مى شوند به 
حداقل برســند مگــر در مناطقى كــه امكان 

آبرسانى به طور كلى وجود ندارد.
نيكداد با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده 
در حــوزه آب، گفت: در ســالجارى بيش از 
110 پروژه به صورت همزمان در ابعاد مختلف 
درحال اجرا بود كــه از جمله آنها مى توان به 
پروژه هاى بخش توليد و ذخيره آب، خطوط 
انتقال، شــبكه هاى توزيع آب، مديريت فشار، 
پيمان هاى نگهدارى شــهرى و روســتايى و 

پروژه هاى دفتر فنى اشاره كرد.
وى با بيان اينكه در سالجارى در همه شهرها و 
روستاهاى استان به تناسب، پروژه هايى وجود 
داشت كه البته برخى از اين پروژه ها هنوز در 
فاز مطالعه است، تصريح كرد: خدمت رسانى 
به مشتركين شــهرى و روستايى را همواره از 
تكاليــف خود مى دانيــم و در اين زمينه تمام 
كاركنان شــركت آب و فاضالب در سراســر 

استان خدمتگزار مردم هستند.

 بيشــترين شكايت ها در استان همدان از 
ابتداي ســال تاكنون مربوط به گرانفروشى، 
تقلــب و ارائه ندادن خدمــات گارانتى در 
واحدهاى صنفى بــوده كه از بين آنها گروه 
مواد غذايى مانند گوشــت مرغ، آرد و نان، 
گوشت قرمز و برخى از خدمات صنفى در 

رأس بوده است.
رئيس واحد رســيدگى به شكايات سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان از 
رسيدگى به 4 هزار و 406 شكايت مردمى در 
سطح استان خبر داد و گفت: اين شكايت ها 
از طريق ســامانه 124 به بازرســان سازمان 

اطالع رسانى شده است.
مهدى خورشيدى در نشست خبرى مجازى 
با خبرنگاران همدان اظهار داشت: از ابتداى 
ســالجارى مردم اســتان در حدود 30 هزار 
شــكايت را به 124 گــزارش داده اند كه 4
هــزار و 406 مــورد مربوط بــه واحدهاى 
صنفى زيرپوشش ما بود كه رسيدگى و براى 

متخلفان پرونده تعزيراتى تشكيل شد.
وى بــا بيان اينكــه 2 هــزار و 17 مورد از 
گزارش هــاى مردمى از طريــق تلفن 124
اعالم شــده، گفــت: 579 فقره در ســامانه 
www.124.ir ثبــت شــده و يك هزار و 

810 مورد نيــز به صورت حضورى به واحد 
124 مراجعه كرده اند.

رئيس واحد رســيدگى به شكايات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان، افزود: 
بيشترين شــكايت ها از گرانفروشى، تقلب و 
ارائه ندادن خدمــات گارانتى در واحدهاى 
صنفى بوده كــه 80 درصد اين تخلف ها در 

شهر همدان رخ داده است.
وى خاطرنشــان كرد: بيشــترين شكايت ها 
مربــوط به گروه مواد غذايى مانند گوشــت 
مرغ، آرد و نان، گوشــت قرمــز و برخى از 

خدمات صنفى بوده است.
خورشيدى تصريح كرد: عالوه بر شكايت هاى 
مردمى اعالم شــده به سامانه 124، 200 فقره 
شــكايت نيز از طريق تعزيرات حكومتى در 

اختيار ما قرار گرفته كه رسيدگى شد.
رئيس واحد رســيدگى به شكايات سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان از 
نصب بنرهاى اطالع رســانى سامانه 124 در 
چند نقطه شــهر همدان خبــر داد و افزود: 
ســامانه هاى اينترنتى و تلفنى 124 شبانه روز 
آماده ارائه خدمات به شهروندان است و نياز 

به مراجعه حضورى نيست.
بــه گفتــه وى، خبرنــگاران مى تواننــد با 
نام نويســى در ســايت ســازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به نشــانى

به عنوان   https://cppo.mimt.gov.ir
بازرس افتخارى با ما همكارى كنند.

شــهر همدان داراى 30 هــزار واحد صنفى 
است.

معاون آب وفاضالب استان:

وضعيت ذخاير آبى همدان خوب نيست
■ مردم الگوي مصرف را رعايت كنند

رئيس واحد رسيدگى به شكايات سازمان صنعت استان خبر داد
گرانفروشي رتبه اول شكايت هاي مردمي در همدان
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خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

اولويت نخست عزيزى خادم 
صعود به جام جهانى است

 بحث تيم ملى و صعود به جام جهانى مهم ترين برنامه فدراســيون 
فوتبال بايد باشد. 

رئيس هيأت فوتبال اســتان پس از انتخاب شــهاب الدين عزيزى خادم 
به عنوان رئيس جديد فدراســيون فوتبال، اظهاركرد: مهم اين است كه 
وى براســاس قولى كه داده تغييرات را آغاز كند. يك برنامه راهبردى 
داشــته باشد و ان شاءا... با برنامه هاى وى و كمك هيأت رئيسه اتفاقات 

خوبى بيفتد.
عباس صوفى درباره موضوعات مهم فدراســيون فوتبال گفت: اكنون 
بحث تيم ملى و صعود به جام جهانى مهم ترين برنامه است. پس از آن 
بحث پرونده ويلموتس است. بالفاصله بايد يك تيم حرفه اى روى آن 
كار كند. موضوع بعد براساس قولى كه داده اند بايد براساس برنامه جلو 
بروند. آرزو مى كنيم 4 سال آينده يك فوتبال توسعه يافته تر كه براساس 

برنامه تدوين شده را شاهد باشيم.

مأموريت خطير عزيزى خادم 
در فدراسيون فوتبال

 شــهاب الدين عزيزى خادم به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال ايران 
انتخاب شد.

شهاب الدين عزيزى خادم توانست با 49 رأى از 87 رأى به عنوان رئيس 
فدراســيون فوتبال ايران انتخاب شــود. اين درحالى بود كه كيومرث 
هاشــمى 38 رأى كســب كرد و مصطفى آجرلو و على كريمى نيز در 

دور اول كنار رفتند.
به اين ترتيب عزيزى خادم كه پيش تر نيز در هيأت رئيســه فدراسيون 
حضور داشــت، به عنوان رئيس انتخاب شــد و حاال چالش سخت و 

خطيرى را در رأس فدراسيون فوتبال ايران پيش رو دارد.
انتخابات فدراســيون فوتبال ايران چندين بار از سوى فيفا به دليل تغيير 
اساس نامه به تعويق افتاد و حتى فدراسيون فوتبال ايران تهديد به تعليق 
نيز شد تا اساس نامه خود را همسو با فيفا كند و احتمال دخالت دولت 

را از بين ببرد.
اين اتفاق ها با شكايت مارك ويلموتس از فدراسيون فوتبال ايران به دليل 
نقض جدى قرارداد همراه شد و فيفا به فدراسيون فوتبال ايران دستور 
داد 6/2 ميليون يورو به اين مربى پرداخت كند. اتفاقى كه ســبب ورود 
نهادهاى نظارتى به فدراســيون فوتبال ايران و اعضاى آن براى بســتن 

چنين قراردادى شد.
شانس كم تيم ملى فوتبال كشورمان در صعود به جام حهانى 2022 قطر 

ديگر چالش پيش روى خادم است.
حاال عزيزى خادم به عنوان رئيس فدراســيون فوتبال ايران انتخاب شده 
است و چالش هاى و انتظارات زيادى از او در بخش هاى مختلف وجود 
دارد. اين درحالى است كه ايران يكى از 5 كشورى است كه درخواست 

ميزبانى جام ملت هاى آسيا 2027 را داده است.

تصميم نهايى شوراى ليگ ملت هاى واليبال 
به تعويق افتاد

 تصميم نهايى شــوراى ليگ ملت هــاى واليبال براى معرفى ميزبان 
مسابقات با تأخير يك هفته اى مواجه شد.

به گزارش مهر، رقابت هاى ليگ ملت هاى واليبال از اواسط ارديبهشت ماه 
سال 1400 آغاز خواهد شد. با تصويب شوراى ليگ ملت ها مقرر شد 

مسابقات به صورت متمركز در 2 بخش زنان و مردان برگزار شود.
تغييرى در فرمت مسابقات و تعداد بازى ها اعمال نشده است و قرار بود 
فدراسيون جهانى واليبال تا پايان ماه فوريه و پس از مذاكره با كشورهاى 
داوطلب ميزبانــى، زمان دقيق و مكان برگزارى ليگ ملت هاى ســال 
2021 مردان و زنان را اعالم كند. اما طبق ايميل ارســالى به فدراسيون، 
تصميم گيرى نهايى با يك هفته تأخير مواجه شد و قرار است 5 مارس 

ميزبان، زمان دقيق و مكان برگزارى مسابقات اعالم شود.
با توجه به برگزارى متمركز مسابقات و قرنطينه شدن تيم ها، رقابت ها 
حدود 40 روز به طول خواهد انجاميد و كشــورها از ابتدا ليســتى از 
بازيكنان حاضر در رقابت ها را معرفى خواهند كرد كه پس از آن اجازه 
اضافه شدن بازيكن جديد داده نخواهد شد. برخالف دوره هاى گذشته 
حدود 20 تا 18 بازيكن مى توانند همراه هر تيم باشند كه تعداد دقيق 5
مارس اعالم مى شود. به همين دليل فدراسيون واليبال براى آماده سازى 
بازيكنان و مانع شدن از مشكل احتمالى با همكارى كميته ملى المپيك 
واكسيناسيون ملى پوشان را پيش از آغاز اردوهاى تداركاتى و مسابقات 

در برنامه خود قرار داده است.

كالس ارتقاى داورى درجه 2 فوتبال 
در همدان برگزار مى شود

 يك دوره كالس ارتقاى داورى درجه 2 فوتبال 13 اسفندماه در 
همدان برگزار مى شود.

رئيس دپارتمان داورى هيأت فوتبال اســتان با اعالم اين خبر گفت: 
براى ارتقاى داورى اســتان همدان درنظــر داريم يك دوره كالس 

داورى درجه 2 از روز 13 اسفندماه در همدان برگزار كنيم.
مهدى الوندى افزود: به دنبال اين هســتيم تا بتوانيم هرچه بيشــتر و 
بهتر داورى اســتان را ارتقا دهيم و در رشته فوتسال نيز دوره داورى 

درجه 2 را برگزار كرديم.
الوندى خاطرنشان كرد: كالس داورى فوتسال از 6 اسفند تا 8 اسفند 
با حضور 20 داور آقايان و بانوان با تدريس هرمز مشفق پيشكسوت 

داورى مالير و مدرس فدراسيون فوتبال برگزار شد.
وى با بيان اينكه استان همدان از نظر داورى يكى از قطب هاى كشور 
است، بيان كرد: حضور 3 داور بين المللى فوتبال در استان چون بيژن 

و پيام حيدرى و بهاره سيفى در يك استان، در كشور نظير ندارد.
رئيــس دپارتمان داورى هيأت فوتبال اســتان همــدان عنوان كرد: 
درحال حاضــر داوران ما در ليگ هاى مختلــف قضاوت مى كنند و 
اميدواريم بتوانيم بيش از پيش سطح داورى استان را افزايش دهيم.

تهرانى ها در دور پايانى ليگ بسكتبال 
 مســابقات مرحله پلى آف رقابت هاى ليگ دســته يك بسكتبال 
باشــگاه هاى كشور با صعود تيم هاى مهران و مدرسه بسكتبال آتشى 

تهران به ميزبانى شهر همدان پايان يافت. 
پرويز ريحانى رئيس هيأت بســكتبال اســتان همــدان، گفت: روز 
يكشــنبه در گفت وگو ايرنا اظهار كرد: در اين مسابقات 4 تيم خانه 
بسكتبال اســدآباد، مهرام تهران، مدرسه بسكتبال آتشى و پاس ناجا 
كامياران حضور داشــتند كه به مدت 3 روز در ســالن امام على(ع) 

دانشگاه آزاد اسالمى همدان باهم رقابت كردند.
در اين رقابت ها تيم هاى مهرام و مدرســه آتشى تهران با برترى در 
مجمــوع بازى رفت و برگشــت مقابل پاس ناجــا كامياران و خانه 

بسكتبال اسدآباد به مرحله پايانى صعود كردند.
مهرام تهران در بازى برگشت توانست 101 بر 88 برابر پاس ناجا به 
پيروزى برســد و ضمن جبران شكست دور رفت، جواز حضور در 

مرحله نهايى را كسب كند.
مهــرام تهران در ديدار رفت با نتيجه 110 بــر 105 برابر پاس ناجا 
كامياران تن به شكســت داده بود اما با تفاضل امتياز بهتر نسبت به 

حريف صعود كرد.
تيم هاى خانه بســكتبال اسدآباد و مدرسه بسكتبال آتشى نيز در دور 
برگشــت به مصاف هم رفتند و تيم آتشــى توانست صد بر 74 به 

پيروزى برسد.
بازى رفت 2 تيم نيز 98 بر 74 به ســود تيم آتشــى تهران به پايان 

رسيده بود تا اين تيم با 2 پيروزى راهى مرحله نهايى شود.

بانوان همدانى در ليگ برتر هاكى 
 بانوان استان همدان براى شــركت در مرحله فينال نهمين دوره 

ليگ برتر هاكى كشور در تهران به ميدان مس روند.
مرحلــه فينال يازدهميــن دوره ليگ برتر هاكى بانوان باشــگاه هاى 
كشور جام كوثر يادواره سردار دل ها «حاج قاسم سليمانى» در تهران 

برگزار مى شود.
اين مرحله از مســابقات با حضور 4 تيم آذربايجان شرقى، خراسان 
رضوى، گلســتان و همدان در مجموعه ورزشــى فتح دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد علوم و تحقيقات به صورت دوره اى برگزار مى شود.
مرحله مقدماتى يازدهمين دوره ليگ برتر هاكى بانوان بهمن به پايان 
رسيد و مرحله فينال ليگ بانوان به دليل شيوع ويروس كرونا لغو شد. 
همدان يكى از مدعيان قهرمانى اين دوره از مسابقات به شمار مى رود.

تيم همدان در دور رفت مســابقات با كسب 19 امتياز در گروه خود 
سرگروه شد.

تســم هاكى همدان به ســرمربيگرى طيبه نورى و سرپرستى آزاده 
نورى با تركيبى از بازيكنان مستعد بومى به نام هاى سارا صفايى پژوه، 
مژگان بهرامى، ســمانه قاسمى، ســاناز بهرامى، آزاده صفايى پژوه، 
افســانه زارعى فر، معصومه جليلى، فاطمه قادرى، پريا كردى، فاطمه 
كاظمى، سحر مظاهرى، فاطمه حمزه و تنها يك بازيكن غيربومى به 

نام منيره كيانفررهسپار در اين مسابقات حضور دارد.

پيست اسكى تاريك دره بازگشايى شد
 پس از تعطيلى 3 ســاله پيست اســكى همدان به سبب انسداد 
مسير دسترســى آن با توجه به ريزش برف، با پيگيرى هاى مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان و دستور اســتاندار همدان، پيست 

اسكى همدان براى هميشه بازگشايى شد.
پيســت اســكى همدان با توجه به موقعيت جغرافيايى و همچنين 
ظرفيت گردشــگرى يكى از مراكز توريســتى، تفريحى و ورزشى 
استان محسوب مى شود كه متأسفانه اين ظرفيت بالقوه چندسالى در 

سايه بى توجهى ها فراموش شده بود.
پيســت اسكى همدان يكى از بهترين و اســتانداردترين پيست هاى 
اســكى كشور است كه در فصل ســرما با توجه به سطح ارتفاع آن 
پذيراى گردشگران و ورزشكاران بســيارى از نقاط مختلف كشور 

است.
اما از آنجا كه بســيارى از ورزشكاران اســتان به سبب تعطيلى اين 
پيست در ساليان گذشته مجبور به حضور در پيست هاى ساير نقاط 
كشــور بودند مديرى جهادى با ورودى هوشمندانه توانست شرايط 
را براى آغاز فعاليت دوباره اين ورزش زمســتانى در استان همدان 

فراهم كند.
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پيشخوان
سيانكى سكاندار موقت پاس شد

 جدايى زودهنگام «مهدى پاشــازاده» از پاس سبب ايجاد چالش تصميم گيرى در 
انتخاب سرمربى جديد براى اين تيم در ادامه مسابقات شده است.

پاشازاده هفته ها پيش ســاز جدايى از پاس را كوك كرد و براى مسجل شدن رفتن 
خود، نبود امكانات و متعهد نبودن مســئوالن در تأمين خواسته هاى تيمش را بهانه 

قرار داد.
البته او بارها اشتياق خود را براى ارتقاى جايگاه مربيگرى در سطح يك و برتر كشور 
نشــان داده بود و مشكالت پاس از يكسو و پيشنهاد تيم ليگ برترى ماشين سازى از 

سوى ديگر باعث خروج از همدان شد.
هر چند بسيارى از كارشناسان رفتن پاشازاده به تيم بحران زده ماشين سازى تبريز را 
ريســك بزرگ دانستند اما او شوق سرمربيگرى در ليگ برتر و تجربه كار كردن در 
اين سطح را داشت. پس از جدايى و رفتن پاشازاده، «قاسم سيانكى» دستيار او امور 

فنى تيم را برعهده گرفته است.
تصميم منطقى در اين است كه پاسى ها با اين مربى و ساير اعضاى كادر فنى، ليگ را 
ادامه دهند و اگر اين مربى با موفقيت ديدارهاى باقيمانده را پشت سر گذاشت، اعتماد 
به او پايدار باشــد و درصورتى كه موفق به كسب نتايج الزم نشد، مى توان نسبت به 

قطع همكارى به توافق رسيد.

حميد گلزارى 
به مس كرمان پيوست 

 حميد گلزارى با امضاى قراردادى 
به جمع شاگردان رضا مهاجرى اضافه 

شد.
گلــزارى هافبــك گلــزن ســايپا در 
نيــم فصــل دوم بــه تيــم مــس كرمــان 

ــت. پيوس
ايــن مهاجــم همدانــى عالوه بــر ســايپا 
مــس  تيم هــاى  در  بــازى  ســابقه 
رفســنجان، گل گهــر ســيرجان، بــادران 
تهــران، فــوالد خوزســتان و الونــد 
ــل  ــه دارد و فص ــدان را در كارنام هم
گذشــته نيــز از عوامــل اصلــى صعــود 
مــس رفســنجان بــه ليــگ برتــر بــود.

 c دوره مربيگرى درجه
فوتبال در همدان برگزار 

شد
 يــك دوره كالس مربيگرى درجه 
c آســيا با حضور 24 نفــر در همدان 

برگزار شد.
 c يــك دوره كالس مربيگــرى درجه
آســيا كه با حضور 24 شركت كننده از 
27 بهمن ماه در همدان آغاز شــده بود 
به پايان رسيد و قبول شدگان گواهينامه 

مربيگرى دريافت كردند.
مدرس ايــن دوره بابــك صمديان به 
كمك على ضميرى و با نظارت بهروز 

معين ناظر فدراسيون بودند.
در ايــن دوره، مربيانى از اســتان هاى 
آذربايجــان شــرقى و هرمــزگان نيز 

شركت داشتند.
 همدان از معدود اســتان هايى بود كه 
نخستين دوه مربيگرى در كشور در ايام 

كرونا را برگزار كرد. 

اللجين قهرمان مسابقات 
چندجانبه واليبال

 تيــم اللجيــن قهرمان مســابقات 
چندجانبه واليبال به ميزبانى صالح آباد شد.

يك دوره مسابقه واليبال به همت هيأت 
به مناســبت  و  صالح آباد  بخش  واليبال 
والدت امــام علــى(ع) و روز پدر با 
حضــور 5 تيم از همــدان، صالح آباد، 
پرلــوك و 2 تيم از اللجين در ســالن 
شــهيد جوادى برگزار شد كه در پايان 
اين مســابقات تيم هاى اللجين، پرلوك 
و همدان مقام هاى برتر را كسب كردند.

قهرمانى بهار در واليبال 
چهارجانبه بانوان استان

بانوان  واليبال  چهارجانبه  مسابقات   
گراميداشت والدت حضرت على(ع) و 
روز پدر با قهرمانى بهار به پايان رسيد.

ــوان  ــال بان ــه واليب ــابقات چهارجانب مس
والدت  گراميداشــت  و  فجــر  جــام 
حضــرت علــى(ع) و روز پــدر بــه 
ميزبانــى هيــأت واليبــال بهــار در ســالن 
بانــوان ايــن شهرســتان برگــزار شــد كه 
در پايــان تيــم بهــار بــه عنــوان قهرمانــى 
رســيد، تيــم نوجوانــان همدان دوم شــد 
و جوانــان بهــار و بانــوان برنــا ســوم و 

چهــارم شــدند.

مسابقات فوتسال 
جام مهندس در مالير

 هيــأت فوتبال شهرســتان مالير با 
فوتسال  چهارجانبه  مسابقات  برگزارى 
روز مهندس و والدت با ســعادت امام 
على(ع) را در ســالن شــهداى خلبان 

گرامى داشت.
به همت هيأت فوتبال و همكارى نظام 
مهندســى شهرســتان مالير يك دوره 
مسابقات چهارجانبه فوتسال به مناسبت 
گراميداشــت روز مهندس و والدت با 
سعادت موالى متقيان امام على(ع) در 
ورزشى  مجموعه  خلبان  شهداى  سالن 

كوثر شهرستان مالير برگزار شد.
4 تيم مهندسين مجرى، مهندسين ناظر، 
مهندسين بنياد مسكن و دادگسترى در 
اين دوره از مســابقات شركت كردند 
و براى كســب مقام و رتبه برتر آن در 
ديدارهايى دوســتانه با هــم به رقابت 

پرداختند.

 اين مراســم با اشــاره بــه راه اندازى 23
خط الكترونيكى تيراندازى در اســتان همدان 
راه اندازى شــد كه در غرب كشــور بى نظير 

است.
مراســم قدردانى از عوامل هيأت تيراندازى 
اســتان با حضور مديركل ورزش و جوانان 
استان و رئيس هيأت تيراندازى استان برگزار 

شد.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان در اين 
مراســم ضمن قدردانى از هيأت قهرمان پرور 

تيراندازى، اظهار كرد: 
همچون  تيرانــدازى  هيــأت  ورزشــكاران 
مه لقــا جام بزرگ جزو افتخارات ما هســتند 
و ورزشــكاران اســتان همدان هميشه جزو 

بى حاشيه ترين ورزشكاران كشور هستند.
حميد ســيفى با اشــاره به اينكــه دين مبين 
اسالم نگاه ويژه اى به ورزش هاى تيراندازى، 
سواركارى و شنا دارد، گفت: تيراندازى درس 
زندگى كردن براى همگان است زيرا مى گويد 
انســان اگر مى خواهد به اهداف متعالى خود 

برسد بايد دقت خود را افزايش دهد.
وى تصريــح كرد: جايگاه تيراندازى اســتان 
همدان در دنيا و كشــور بسيار خوب است و 
اين با تالش ناصر محمودى و ساير دوستان 

در هيأت تيراندازى ميسر شده است.
ســيفى افزود: در شهرســتان اســدآباد نيز 
درحال راه اندازى سالن تيراندازى هستيم كه 
اميدواريم با جــذب منابع مالى پايدار بتوانيم 

توسعه همه جانبه ورزش استان را رقم بزنيم.
رئيس هيأت تيراندازى استان همدان، گفت: 
23 خــط الكترونيكى تيراندازى در اســتان 

همدان راه اندازى شد.
رئيس هيأت تيراندازى استان نيز در اين مراسم 
با اشــاره به راه انــدازى 23 خط الكترونيكى 
تيراندازى در استان همدان كه در غرب كشور 
بى نظير اســت، گفت: هر يك از ورزشكاران 
هيأت تيراندازى قهرمانانى توانمند هستند و 
بر خود مى باليم كــه در چنين هيأتى فعاليت 

مى كنيم.
سيدناصر محمودى ضمن قدردانى از مربيان، 

داوران و كادر اجرايــى هيــأت، گفــت: در 
يك سال گذشته به سبب شيوع ويروس كرونا 
فعاليت هاى هيأت بســيار محــدود و تقريبا 
فعاليت ها تعطيل شد اما زيرساخت هاى خوبى 

براى هيأت ايجاد كرديم.
وى با بيان اينكه مربيان و داوران عاشــقانه 
و بدون چشم داشت فعاليت مى كنند، گفت: 
در يك ســال گذشــته چالش هاى متعددى 
را به لطف خداوند پشت ســر گذاشــتيم و 
توانستيم با حمايت هاى اداره كل ورزش و 
جوانان استان چندين سالن به زيرساخت ها 

اضافه كنيم.
محمودى افــزود: اعزام 4 تيم به مســابقات 
تفنگ و تپانچه، حضور در ليگ برتر، جذب 
اسپانسر، شركت در مسابقات استعداديابى و 
برگــزارى دوره مربيگرى و داروى با حضور 
بيــش از 50 نفر از جملــه توفيقات حاصل 
شده در ســالجارى بود كه اميدواريم همواره 
با همدلى موجب رشد و توسعه ورزش استان 

باشيم.

استان در 17 رشته 
توانايى حضور در ليگ 

را دارد
 ورزش استان همدان از مجموع 47 رشته 
ورزشى فعال در 17 رشته توانايى حضور در 

ليگ هاى برتر كشور را دارد.
مديركل ورزش و جوانان استان در بازديد از 
تمرين تيم فوتبال شهردارى همدان با اعالم 

اين مطلب، گفت:
 ليــگ برتــر باالتريــن رده از رقابت هاى 

حرفه اى در باشــگاه هاى كشــور است كه 
همدان مى تواند در اين مســابقات حضورى 
موفق داشته باشد. استان همدان در 47 رشته 
ورزشــى فعاليت دارد و اين توانايى را دارد 
كه در 17 رشــته در ليگ هاى كشور حضور 

داشته باشد.
حميد ســيفى اظهار داشت: همدان در رشته 
فوتبال نيــز توانايى الزم بــراى حضور در 
ليگ هاى برتر و دســته يك كشور را دارد و 
اكنون تيم شهردارى با كسب نتايج مطلوب 
در ليگ 2، اين توانمنــدى را ثابت كرده كه 
بتوانــد صعود كند. فوتبال جزو رشــته هاى 

محبــوب و پرطرفدار اســت و ما بايد براى 
تقويت اين ورزش تالش بيشــترى داشــته 

باشيم.
وى با بيان اينكه شهردارى در حوزه ورزش 
با فعاليت هاى گســترده تأثير مثبت و نقش 
بسزايى را ايفا كرده است، افزود: نگاه همگان 
رشــد و تعالى ورزش حرفه اى، قهرمانى و 

همگانى استان است.
سيفى خواســتار تداوم موفقيت شهردارى در 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور شد و افزود: صعود 
به ليگ يك هديه ارزشمند اعضاى تيم به جامعه 

فوتبال دوست همدانى خواهد بود.

23 خط الكترونيكى تيراندازى در استان راه اندازى شد

سليمان رحيمى»
 در هفته يازدهم ليگ دسته دوم باشگاه هاى 
كشــور 2 تيم نماينده استان شهردارى و پاس 

همدان مقابل حريفان خود متوقف شدند.
هفتــه يازدهم مســابقات ليگ دســته دوم 
قهرمانى باشــگاه هاى كشــور روز گذشته با 
انجام چند بازى در شــهرهاى مختلف دنبال 
شــد و 2 تيم پاس و شــهردارى همدان در 
مصاف با حريفــان خود اتــرك بجنورد و 
ويستاتوربين تهران متوقف شدند و به تقسيم 

امتياز رضايت دادند.
در گروه نخست اين رقابت ها، تيم شهردارى 
همدان ميزبان تيم متمول ويستاتوربين تهران 
بــود كه پــس از 90 دقيقه تــالش 2 تيم به 
تســاوى بدون گل رضايت دادند. شهردارى 
بــا هدايت رضــا طاليى منش و بــا تركيب 
محمد صابرى زاده، مجيد شعبانى، اميرحسين 
پورقاســمى، ميثم زمانى، اميرحسين سورى، 
پيمان  طاليى منش،  آرمين  كاظمى،  حســين 
موثق  هــادى  عباس تبار،  محمد  حشــمتى، 
و محمــد بيرانوند در برابر ويســتاتوربين با 

هدايت فرشاد پيوس صف آرايى كرد.
دو تيم كه با حضور در باالى جدول از مدعيان 
صعود هســتند در اين بازى 6 امتيازى به دنبال 
پيروزى بودند، بازى با برترى نسبى شهردارى 
آغاز شــد و توپ بيشــتر در ميانه ميدان بين 
بازيكنــان ردوبدل مى شــد و 2 تيــم در زدن 
ضربات آخر ناتوان نشان دادند و سرانجام پس 
از 90 دقيقه تالش 2 تيم به تســاوى و تقسيم 
امتياز رضايت دادند، شهردارى با اين تساوى 
يك پله ســقوط كرد و علم و ادب تبريز را با 

يك بازى كمتر باالى سر خود ديد.
در ديگر ديدارهاى گروه نخســت تيم علم و 
ادب تبريــز با يك گل اتحاد آواالن كامياران را 
شكســت داد تا با يك بازى كمتر و 20 امتياز 
به تنهايــى در صدر جدول جــاى بگيرد. مس 
نوين كرمان با 2 گل محتشم تبريز را شكست 
داد، سپيدرود رشــت در يك بازى حساس با 
يك گل اميدگناوه صدرنشين را شكست داد، 
تيم هاى اسپاد تهران با ايرانجوان بوشهر نيز با 
يك گل مقابل ملى حفارى اهواز و نفت و گاز 
گچساران به پيروزى رسيدند و 2 تيم شهردارى 
بندرعبــاس و فوالد اهواز نيز امروز به مصاف 

هم مى روند.
در پايان هفته يازدهم 2 تيم علم و ادب تبريز و 
شهردارى همدان با 20 امتياز صدرنشين هستند 
كه تيم تبريزى يك بازى كمتر دارد و تيم هاى 
ويستاتوربين تهران و اميدگناوه نيز با 18 امتياز 
سوم وچهارم هســتند و در انتهاى جدول نيز 

فوالدنوين اهواز و محتشم تبريز قرار دارند.
در گروه دوم اين رقابت ها نيز ديگر تيم همدانى 
به نتيجه اى غير از تســاوى دست نيافت. پاس 
كه با رفتن پاشازاده ســكان هدايت تيم را به 
قاسم سيانكى سپرده است در نخستين آزمون 
تقريبا نمره قبولى گرفت و در يك بازى خارج 
از خانه و بــا 2 بازيكن اخراجى يك امتياز به 

ارمغان آورد.
سيانكى در اين بازى پاس را با تركيب محمدعلى 
رمضانيان، اشكان واحدى، محمدرضا پايدارى، 
ســيامك رضايى، رضاكاشفى، رسول رضايى، 
الياس صالحــى، ابوالفضل زمــردى، محمد 
آشتيانى، محمدعلى اكبرخواه و ميالد حسن پور 

به ميدان رفت. پاسى ها در اين بازى سردرگم 
و بى برنامه نشــان دادند و با عصبانيت بازى را 
دنبال كردنــد، به طورى كه در دقيقه 38 محمد 
آشتيانى با دريافت كارت قرمز از بازى اخراج 
شد و پاس ده نفره بازى را ادامه داد. در واپسين 
ثانيه هاى بازى الياس صالحى از اشتباه تيم اترك 
بجنورد نهايت سود را برد و گل برترى را درون 
دروازه حريف جاى داد تا پاس نيمه نخست را 

با تساوى راهى رختكن شود.
با آغاز نيمه دوم پاسى ها باز هم به وقت كشى 
اقدام كردند و در دقيقه 58 الياس صالحى زننده 
تنهاگل بازى توسط داور از زمين اخراج شد تا 

پاس دقايق باقيمانده را 9 نفره دنبال كند.
در ادامه بازى تيم اترك حاكم ميدان شد و در 
دقيقه 63 سهراب فخرآبادى گل تساوى را به 
ثمر رساند و پاس خيلى خوش شانس بود كه 
در دقايق پايانى گلى دريافت نكرد و با كسب 

يك امتياز به خانه برگشت.
در ديگــر بازى هــا نيــروى زمينــى مقابل 
صدرنشين مســابقات نفت اميديه به تساوى 
بدون گل دســت يافت، تيم هاى شمس آذر 
قزوين و شــهردارى بم نيز بــا همين نتيجه 
برابر مس شهربابك و شــاهين بندرعامرى 
متوقف شدند، ســردار بوكان تنها تيم پيروز 
اين هفته 3 بر يك ميالدمهر تهران را مغلوب 
ساخت و 2 تيم شهردارى ماهشهر و شهداى 

بابلسر نيز 2 بر 2 مساوى كردند.
در پايان هفته يازدهم در گروه دوم نفت اميديه 
با 22 امتياز صدرنشين است و مس شهربابك 
نيز با 20 امتياز دوم است و تيم پاس همدان با 

13 امتياز در رده هفتم جدول قرار دارد.

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

شهردارى اسدآباد

در  نياز  مورد  نيروى  تامين  دارد  نظر  در  شهردارى اسدآباد 
واجد  پيمانكاران  به  را  سبز  فضاى  و  روب  و  رفت  قسمت هاى 
تا  امورمالى  به  مراجعه  با  متقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط 
پايان وقت ادارى 1399/12/17 مهلت دارند كه نسبت به تحويل، 

تكميل و ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند.
 (م الف 520)

توقف پاس و شهردارى 
در ايستگاه يازدهم
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فناوري

گزارش 

طراحى پهپاد موتورسوار
 ثبت اختراع جديد شــركت هوندا يك سيســتم پهپادى مبتنى بر 
موتورسيكلت است كه اين پهپاد به گونه اى طراحى شده كه مى تواند 

به تنهايى مسير خود را براى بازگشت به موتورسيكلت پيدا كند.
به گزارش ايسنا، شــركت ژاپنى هوندا(Honda) هميشه به نوآورى، 
مهندســى برخى از ربات هاى بســيار جذاب و حتى باترى هاى قابل 
تعويض مشهور است. اكنون هم به نظر مى رسد با توجه به درخواست 
ثبت اختراعى كه اين شــركت به تازگى ثبت كرده اســت، برنامه هاى 
جديدى براى توســعه يك پهپاد موتورســوار دارد.تصاوير اين اختراع 
نشان دهنده يك پهپاد است كه بر پشت موتورسيكلت سوار مى شود و 
قابليت آزاد شدن و پرواز از پشت موتورسيكلت و سپس درصورت نياز 

به شارژ دوباره، توانايى بازگشت خودكار به آن را دارد.

شايد اين مرد 40 ساله
 نخستين مبتال به كوويد-19 باشد

 دانشمندان سازمان بهداشــت جهانى در روند تحقيقات خود با 
فــردى كه مى تواند «بيمار صفر»(نخســتين فرد) مبتال به كوويد-19 
باشــد، صحبت كردند. اگر او نخســتين فردى باشد كه در معرض 
ويروس قرار گرفته، بنابراين مكان نخســتين انتقال ويروس به يك 
فروشــگاه مواد غذايــى در «ووهان» برمى گردد و نه بــه بازار بدنام 

«هونان».
به گزارش ايســنا، نخســتين تحقيقات رسمى ســازمان بهداشت 
جهانى درمــورد كروناويروس چند هفته پيش به پايان رســيد و 
اين نتايج اوليه همچنان نتوانســت پاسخ مناسبى براى آغاز و منشأ 

كوويد-19 بدهد. 

تأثير مواد شيميايى موجود در محيط 
بر تعداد اسپرم ها

 يك فراتحليل جديد نشــان مى دهد مواد شــيميايى موجود در 
محيط مى تواند به شكل قابل توجهى تعداد اسپرم ها را كاهش دهد و 
به عنوان مثال تعداد كل اسپرم ها در جهان غرب بين سال هاى 1973 

تا 2011 به ميزان 59 درصد كاهش يافته است.
به گزارش ايسنا، به تازگى كتاب جديدى منتشر شده است كه حاوى 
هشــدارى جدى براى جمعيت انسان ها اســت. اين كتاب با عنوان 
طوالنى «شمارش معكوس: چگونه دنياى مدرن ما شمار اسپرم ها را 
تهديد مى كند، رشــد توليدمثل زنان و مردان و آينده نسل بشر را به 
خطر مى اندازد»، جزئيات نحوه كاهش تعداد اســپرم ها در سال هاى 

اخير را با نرخ نگران كننده اى شرح مى دهد.

تشخيص زودهنگام ابتال به آلزايمر 
با روشى ارزان قيمت

 با توجه به دشوارى تشخيص آلزايمر، دانشمندان درحال بررسى 
انواع روش ها و تكنيك هايى هســتند كه ممكن است بيمارى را در 
مراحل اوليه نشان دهد و تحقيقات جديد دانشگاه تنسى اياالت متحده 
(UT) يك مثــال جالب توجه در اين مورد اســت.به نقل از نيوز، 
محققان نحوه تغيير درك درد در افراد مســتعد ابتال به اين بيمارى را 
بررسى كردند و برخى تفاوت هاى سودمند يافتند و اميدوارند بتوانند 
با اين روش، يك ابزار تشــخيصى ارزان قيمت در تشخيص بيمارى 
 APOE۴ آلزايمر ارائه كننــد. اين تحقيق در مورد نوعى ژن به نام
است و نتايج مطالعات اخير نشان داده اين ژن، يكى از عوامل اصلى 

خطر ابتال به بيمارى آلزايمر است.

شيرين كننده هاى مصنوعى 
مقاومت آنتى بيوتيكى را افزايش مى دهند

 محققان دانشــگاه كوئينزلند (UQ) دريافتند، شيرين كننده هاى 
مصنوعى مانند ســاخارين و آســپارتام مى توانند سرعت گسترش 

مقاومت آنتى بيوتيكى را افزايش دهند.
به گزارش ايسنا، ساالنه بيش از 117 هزار تن شيرين كننده مصنوعى 
در سراســر جهان مصرف و به عنــوان افزودنى ايمن در محصوالت 
غذايى محســوب مى شــود اما تأثير آنها بر مقاومــت آنتى بيوتيكى 

ناشناخته است.
جيان هــوا گوا، از مركــز مديريت آب پيشــرفته UQ اظهار كرد: 
دانشــمندان بررسى كردند كه آيا شــيرين كننده هاى مصنوعى انتقال 
ژن هاى مقاوم به آنتى بيوتيك را بين باكترى ها تقويت مى كنند يا خير.

 روزنامه صبح استان
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 ساختمان پيام
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■ حديث:
امام على(ص):

پسنديده ترين مردمان ، كسى است كه اخالقش پسنديده باشد.        
غرر الحكم : ج 2 ص 413 ح 3072

مريم مقدم  »
 سال 1398 برگزارى اجالس راه ابريشم در همدان قرار 
بود آغازگر راهى باشــد كه پايان آن ختم به توســعه شود. 
جداى از ابتر ماندن پيگيرى مصوبات اين اجالس، شــيوع 
ويروس كرونا دليلى شد براى آنكه خروجى اين ميزبانى ها 
راه به ناكجا آباد ببرد. اما در ميان همه گفته ها و شــنيده هاى 
ايــن اجالس، يكى دلچســب تر بود و آن هــم ايجاد دفتر 

نمايندگى يونسكو در همدان بود. 
راه اندازى اين دفتر كه هيچ گاه در كشــور مسبوق به سابقه 
نبــود، پس از يك فرايند طوالنى و پيچيده و با پيگيرى ها و 
رفت وآمدهاى زياد پيش از اين با موافقت دبيركل كميسيون 
ملى يونســكو در يزد به نتيجه رسيده بود و حاال نوبت به 

همدان بود تا چراغ دوم را روشن كند.
باالخره شــهريورماه 1399 ميزبانى از اجالس راه ابريشــم 
راهى را باز كرد تا همدان يكى از معدود شــهرهايى باشد 

كه يونســكو مجوز فعاليت دفتر نمايندگــى خود را در آن 
صادر كند.  اما در كمال ناباورى اجرايى شدن تصميمى كه 
در همدان به نفع اين شــهر و در ازاى ميزبانى يك اجالس 
گرفته شــده بود با موافقت حجت ا... ايوبى دبيركل محترم 
كميسيون ملى يونسكو-ايران همزمان با امضاى تفاهم نامه 
مسير گردشــگرى تاريخ تمدن ايران مردادماه 1399 سر از 

كرمانشاه درآورد.
در پيگيرى چرايى اين اتفاق آنچه از برخى شواهد و شنيده ها 
به دست آمد، اين بود كه به دليل همراه نبودن اعضاى شوراى 
شــهر با تصميمات شهردارى در زمينه ايجاد دفتر يونسكو، 
شايد اين امتياز از شهر ما سلب شود. اما شهردار همدان در 
پاسخ به پيگيرى همدان پيام مردادماه 1399 در اين زمينه اين 
مــوارد را رد كرد و گفت: با جديت پيگير ايجاد نمايندگى 
يونسكو در همدان هســتيم. دفتر استانى يونسكو با هدف 
تبادل تجربيات علمى و فرهنگى به واسطه تعامل نمايندگان 

يونسكو در همدان با شهردارى ها به زودى در همدان ايجاد 
خواهد شد.

اما پس از چند ماهى توافقاتى بين وزارت علوم و نمايندگان 
يونسكو در زمينه فعال شدن نمايندگى اين دفتر در همدان 
انجام شــد مبنى بر اينكه اين دفتر بــا همكارى آنها فعاليت 

خود را آغاز كند. 
در تازه تريــن اتفاقات در روزهاى اخير نامه اى توســط 
شــهردار همدان به شــوراى شهر ارائه شــد كه در آن 
توضيحى در زمينه فعال شــدن يكــى از مراكز مربوط به 
دانشگاه بوعلى ســينا براى نمايندگى يونسكو در همدان 
آمده بود. اما برخى اعضاى شــوراى شــهر با اصل اين 
موضــوع اعــالم مخالفــت كــرده و باز هــم گويا اين 
ســهم خواهى را به حاشــيه برده اند. همدان پيام به منظور 
ارائــه توضيحات شــفاف بــه مخاطبان، گزيــده اى از 
پيگيرى هاى رسانه در اين زمينه را در ذيل ارائه مى دهد.

تفاهم نامه همكارى كميسيون 
ملى يونسكو با شهردارى 

همدان منعقد شد
تفاهم نامه همكارى كميســيون فرهنگى يونسكو 
با شــهردارى همدان در آئين اجالس جهانى راه 
ابريشــم در همدان يكم مهرماه 1398 منعقد شد. 
همايش راه ابريشــم از يكم تا هفتم مهرماه 1398 
به ميزبانى همدان و با حضور 14 كشور عضو راه 

ابريشم در شهر همدان برگزار شد.
در متن اين تفاهم نامه آمده اســت: كميســيون 
متعهــد اســت در اجــراى موضوعــات اين 
تفاهم نامه از همه ظرفيت هاى ملى و بين المللى 
خود اســتفاده كند. همچنين شهردارى همدان 
متعهد شده تمام هزينه هاى مرتبط با موضوعات 
مــورد تفاهم نامه را كــه در قراردادهايى مجزا 
منعقد شــده را نسبت به سهم خود تأمين كند. 
طرفين تعهد كردند به منظور هدفمندســازى و 
نيل به نتيجه نهايى تا پيش از انعقاد قراردادهاى 
رســمى در هر يك از موضوعــات تفاهم نامه 

كميته كارى مشتركى تشكيل دهند.
به اين ترتيب دفتر استانى يونسكو با هدف تبادل 
تجربيات علمى و فرهنگى، قرار شد براى نخستين 
بار پس از يزد در همدان تشكيل شود اما در همان 
قدم هاى نخست پيگيرى 16 مردادماه 1399 خبرى 
به اين ترتيب منتشر شد كه همدانى ها تعلل كردند 
و كرمانشاهى ها خواستار ايجاد نمايندگى يونسكو 

در شهرشان شدند. 

خانه پوستى زاده كانديداى 
نخست براى دفتر يونسكو 

  سوم شــهريورماه 1399 شــهردار همدان به 
همدان پيام گفت:  خانه تاريخى پوســتى زاده محل 

استقرار نمايندگى يونسكو در همدان مى شود. 
عباس صوفى بيان كرد: همدان با قابليت هاى مهم 
و ارزشمند خود در زمينه هاى تاريخى، گردشگرى، 
علمــى، فرهنگــى و آموزشــى همــواره در بين 
اســتان هاى داراى ظرفيت سرآمد است و مى توان 
با راه اندازى دفتر نمايندگى در همدان بســيارى از 

منافع همدان و حتى شهرهاى ديگر غرب ايران را 
در يونسكو پيگيرى كرد.

صوفى خاطرنشان كرد: ظرفيت هاى باالى همدان 
در حــوزه فرهنگى و تمدنى با اســتفاده از ارتباط 
مســتقيم مى تواند با اين ســازمان و حمايت هاى 
دبيركل كميســيون ملى يونسكو- ايران به بشريت 

معرفى شود.
همدان به واســطه مشــاهير و داشــته هاى ارزنده 
تاريخــى همواره ثابت كرده اســت كــه مى تواند 

پيام رسان فرهنگ و تاريخ ايران در جهان باشد.

 درخواست اين دفتر
 به ما مربوط نيست 

 رئيس شوراى اســالمى شهر همدان 
در پاسخ به اين پرسش كه سرانجام ايجاد 
دفتر يونسكو در همدان چه مى شود، گفت: 
ايجاد اين دفتر به ما مربوط نمى شود و اين 

درخواست مربوط به ما نيست.
سيدمسعود عســگريان گفت: اين مهم به 
ميــراث فرهنگــى و وزارت علوم مربوط 
است، آنها بروند دفتر يونسكو را راه اندازى 

كنند، در اين زمينه بعدا توضيح مى دهم.

هدف يونسكو تربيت افراد بر 
مبناى فرهنگ غربى است

 عضو شوراى شهر همدان گفت: هدف سازمان 
يونســكو تربيت و آموزش افراد بر مبناى فرهنگ 

غربى است.
اكبر كاووســى در ديدار با فعاالن بسيج دانشجويى 
دانشــگاه فرهنگيان اســتان همدان در پاســخ به 
پرســش هايى درباره تأســيس دفتر يونســكو در 
همدان، معتقد اســت: عملكرد شــوراى شهر بايد 
مبتنى به قــرآن، مكتب اهل بيــت و منويات امام 

جامعه باشد.

عضو شــوراى اسالمى شــهر همدان با بيان اينكه 
در جامعه اســالمى باورهاى دينى بايد فراگير و به 
آموزه هاى مكتب تشيع تكيه شود، ادامه داد: تأسيس 
اين دفتر مانعى در برابر رســيدن بــه تمدن نوين 

اسالمى است.
وى با اشاره به اينكه هدف سازمان يونسكو تربيت 
و آموزش افراد بر مبناى فرهنگ غربى است، افزود: 
اين مســأله مغاير با اصول دين مبين و انسان ســاز 

اسالم است.
كاووســى با اشــاره به آيات شريفه ســوره توبه 
كــه مى فرمايــد: «ليظهره على الدين كلــه ولو كره 
المشــركون»، ادامه داد: اين آيات به لزوم ترويج و 

صدور معارف اســالم در ملل و ســاير فرهنگ ها 
را كه گامى اســت در تحقق تمدن نوين اسالمى، 

متذكر  شد.
عضو شــوراى اســالمى شــهر همدان در پايان 
افزود: دشــمن پس از نااميد شــدن از نفوذ در 
ساختار رسمى آموزش و پرورش، سعى در نفوذ 
به نهادهاى عمومى و مردم نهاد از جمله سمن ها 
و تزريق افكار خود به اين طريق است كه با اتكا 
به قدرت خداوند در رسيدن به اهداف شوم خود 
ناكام خواهد ماند. كاووسى گفت: هدف سازمان 
يونسكو تربيت و آموزش افراد بر مبناى فرهنگ 

غربى است.

غناى فرهنگى است كه آراى 
موافق و مخالف در كنار هم 

ديده مى شود
همه ظرفيت هاى قانونى داخلى و بين المللى بهره براى تقويت و توسعه گردشگرى همدان بايد از دفتر نمايندگى يونســكو در همــدان، بيان كرد: گردشگرى شوراى شــهر همدان در زمينه ايجاد  رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 

بااطمينان، همدان نيز در حوزه هاى يادشده از آن گردشگرى در منطقه غرب كشور خواهد شد كه ارزشــمند براى توســعه فرهنگــى، اجتماعى و يونسكو در كهن شــهر تاريخى همدان، فرصتى حسين قراباغى معتقد است: ايجاد دفتر منطقه اى گرفت.
و صد البتــه بايد با ارائه توضيحات كامل تر براى آراى موافق و مخالف در كنار هم ديده مى شوند اختالف نظرها و همچنين غناى فرهنگى ماست كه مطالبه اجتماعى بوده، مخالف هســتند نشــانگر و حقوقــى، حتى گروه ها بــا اين تصميم كه يك وى گفت: اينكه اگر شخص يا اشخاص حقيقى بى بهره نخواهد بود.

توانسته ايم به وظيفه خطير خود عمل كنيم.انديشه و رأى مخالف را با خود همراه كنيم آنگاه را حل نخواهد كــرد بلكه اگر همه ذائقه ها حتى بزرگنمايى مخالفت برخى از دوســتان، مشكلى همراه كردن آنان نيز تالش نماييم.

مشتركات ما با يونسكو 
براى فعاليت

 رئيس كميســيون برنامه، بودجه و مالى شــوراى 
اســالمى همــدان در توضيح جزئيــات و چگونگى 
اعطاى نمايندگى همدان، گفــت: ابتداى دى ماه 1394 
و در راستاى تمركززدايى از فعاليت هاى كميسيون ملى 
يونسكو، قرار شد دفاتر نمايندگى استانى براساس شرايط 
و ويژگى هاى اقليمى و تاريخى در اســتان هاى داراى 
شرايط طبق ضوابط مشــخص با مشاركت مؤسسات، 

نهادها و تشكل هاى مردم نهاد اداره و راهبرى شود.
حميد بادامى نجات گفت: درحال حاضر مشــتركات ما 
براى فعال شدن نمايندگى يونسكو در همدان در راستاى 
حفظ ميراث تارخى و توسعه گردشگرى است، زيرا ما 
مى توانيم از ظرفيت موجود در اين سازمان براى داشتن 

شهرى پويا در اين حوزه بهره مند شويم.
بادامى نجــات همچنين عنــوان كرد: آنچه در شــرح 
وظايف اين دفتر تعيين شده است، پايش موضوعات و 
فعاليت هاى مرتبط در اقصى نقاط كشور، اجراى برنامه 
و طرح هاى مصوب كميسيون ملى در استان ها و ارتقاى 
آگاهى هاى عمومى در مسير توسعه علمى، فرهنگى و 

آموزشى است.
وى گفت: پس از تأييد و انتخاب مكان تأســيس دفاتر 
نمايندگى در اســتان همدان درخواســت استان ميزبان 
در مســير تأييد كميســـيون ملى قرار مى گيرد. دفاتر 
نمايندگى تنها در اسـتان هايى كه ظرفيت هاى خاص و 
فوق العاده اى در زمينه كارى يونسكو دارند، به تشخيص 

و با موافقت دبيركل قابل تأسيس است.

استفاده از اين فرصت هنر ماست كه نبايد از 
آن غافل بود

 رئيس مركز مطالعات پژوهش هاى شــوراى شهر همدان تصريح 
كرد: با توجه به فرهنگ اصيل ايرانى اســالمى بايد از هر فرصتى براى 
ترويج و اشــاعه آموزه هاى اخالقى و باورهاى اجتماعى و مذهبى بهره 
جست. تشكيل دفتر يونسكو در همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران فرصت مغتنمى اســت كه مى توان از آن براى جذب فرصت هاى 
گردشگرى در راستاى ايجاد تعامل در چهارچوب باورها و سياست هاى 

كالن كشور استفاده كرد.
رضوان سلماســى معتقد است: نوع برنامه ريزى و مهارت در برقرارى 
ارتباط فرهنگى در سطح بين المللى در شرايط حاكم سياسى و وجود 
تحريم هــا، مى تواند چهــره واقعى و توانمندى كشــور را به جوامع 
بين المللــى معرفى نمايد. توانايى و مهارت مــا در اين ارتباط، ميزان 
تأثيرگذارى و اشــاعه فرهنگ ايرانى اسالمى را به جهانيان مشخص 
مى كند. پيشــگامان مديريت و سياســت گذاران، آن دسته از جوامعى 
هســتند كه با استفاده از داشــته ها و ظرفيت  هاى خود، تهديدها را به 

فرصت تبديل مى كنند.
وى گفــت: اگر باور به عمق آموزه هاى مذهبى و فرهنگ اصيل ايرانى 
اســالمى داشــته باشــيم بيم تأثيرپذيرى، جايى براى موضع گيرى و 
عقب نشــينى نخواهد داشت. الگوى جامعه ايرانى اسالمى ائمه دينى و 
بزرگان تاريخى ما هستند كه در رويارويى با گروه معاند از هر فرصتى 
براى معرفى حقانيت و درستى باورهاى خود استفاده كرده و با معرفى 
فرهنــگ و باورهاى صحيح خود نه تنها تأثير منفى نپذيرفته اند بلكه در 

بزنگاه هاى تاريخى تأثيرات شگرفى بر اوضاع حاكم داشته اند.
نوع مديريت و برنامه ريزى ما بهره مندى از تشــكيل دفتر يونسكو در 
همدان را مشــخص خواهد كرد، بنابراين اســتفاده از اين فرصت هنر 

ماست كه نبايد از آن غافل بود.

ايجاد نمايندگى يونسكو 
در ايران پيش تر تأييد 
شده و مورد نظارت است

 نايب رئيس شــوراى اســالمى شهر 
همدان گفت: تصميــم نهايى درباره ايجاد 
دفتر يونســكو در همدان در جلســه آتى 
صحن علنى شوراى شهر اتخاذ خواهد شد. 
ــر  ــرد: اگ ــح ك ــوى تصري ــم مول ابراهي
در  نمايندگــى  ايــن  ايجــاد  فرصــت 
مى تــوان  بــرود،  دســت  از  همــدان 
ــى در  ــه كوتاه ــن زمين ــرد در اي ــا ك ادع

پيگيــرى رقــم خــورده اســت. 
وى گفت: وقتــى نمايندگى اين دفتر در 
تهــران و در ايران با نظــارت ارگان هاى 
ناظر مورد تأييد اســت، همدان هم يكى 
از بخش هــاى آن را با همــان نظارت و 

تأييديه ها پيش خواهد برد.
مولوى افزود: همكارى در معرفى بيشــتر 
مفاخــر و برگزارى بزرگداشــت مفاخر 
فرهنگى اســتان در چارچوب برنامه هاى 
توانمندى هاى  از  بهره گيرى  و  يونســكو 
مراكز پژوهشــى،  آموزشــى،  فرهنگى از 
ديگــر وظايف دفتر نمايندگى يونســكو 

در محل ايجــاد نمايندگى در اســتان ها 
خواهد بود. همچنين ترويج فرهنگ صلح 
و دوســتى از جمله مهم ترين مالك هاى 

سازمان جهانى يونسكو است.
مولوى گفت: اين نكته مســجل اســت 
كه ايــن دفتر در كنار همــه فعاليت هايى 
كــه در حوزه هاى اجتماعــى و فرهنگى 
دارد، مى توانــد الگويى براى فعاليت همه 
شــهرداران باشــد تا بتواند بــا پرداختن 
شــهردارى ها به حوزه هــاى فرهنگى و 
اجتماعــى كمــى از بار مســائل در اين 

حوزه ها را كم كند.

شوراى شهر ارزش دفتر يونسكو را نمى داند

مخالفت با تعامل فرهنگى بين المللى

ايجاد نمايندگى يونسكو در ايران از پيش تأييد شده است
 مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان در اين زمينه كه آيا ايجاد و تأسيس دفتر يونسكو در همدان از جمله وظايف ميراث فرهنگى است؟ 
گفت: مجموع يونسكو يك NGO است كه در حوزه هاى مختلف فرهنگى كار مى كند و فعاليت آن نه تنها حوزه تخصصى ميراث فرهنگى بلكه در همه حوزه هاست. 

در همدان از زمانى اين مهم مطرح شد كه اجالس راه ابريشم به ميزبانى شهردارى برگزار شد.
على مالمير گفت: اين مهم اتفاق خوبى براى استانى خواهد بود زيرا همدان دايه دار فرهنگ است و به پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين شهير است. از نگاه ميراث 

فرهنگى ايجاد دفتر منطقه اى يونسكو در همدان مفيد خواهد بود.
وى عنوان كرد: اين مهم نتيجه درخواست شهردارى و شورا و پيگيرى رسانه ها بود، حاال چرا نظر آنها تغيير كرده است را خود متوليان بايد پاسخ بدهند.

مالميرگفت: تا امروز موضوعات متعددى پيگيرى شــد كه متولى آنها شــهردارى ها بودند، همچون دريافت عناوين شــهر خالق يا شهر دوستدار كودك كه همه در 
حوزه هاى مختلف زيرمجموعه يونسكو هستند. 

براى كسب اين عناوين براى شهرها البته شهردارى ها بايد درخواست را به يونسكو بدهند، به عنوان مثال شهر خالق غذا در رشت، يا شعر خالق موسيقى در سنندج 
و در همدان از همين مسير مطرح و پيگيرى شد؛ اين موارد را شهردارى ها پيگيرى مى كنند و ميراث فرهنگى در اين حوزه قطع به يقين كمك خواهد كرد اما آغازكننده 
نيست و اعتقادم اين است كه حوزه هاى مختلف بين المللى هر كدام در چارچوب  سياست هايشان فعاليت مى كنند، ما هم براى ورود به هر حوزه اى بايد ارزيابى كنيم 

اگر فعاليت سازمان ها با موازين حقوقى و ارزشى مان همخوانى داشته باشند، بتوانيم با تعامل با سازمان هاى بين المللى بيشتر ظرفيت هايمان را بشناسانيم.
در كل مى گويم به نظر من ايجاد دفتر يونسكو در همدان پديده مفيدى است و به همان دليل كه پذيرفته و تأييد شده است كه دفتر نمايندگى يونسكو در كشور ما 

فعال شود، در همان چارچوب و با همان نظارت ايجاد دفتر منطقه اى در همدان هم مى تواند مورد تأييد براى ادامه فعاليت باشد.
كوتاه سخن آنكه، عضويت در شبكه شهرهاى خالق يونسكو، تالش براى معرفى قابليت ها و ظرفيت هاى مديريت شهرى، معرفى بيش از پيش جاذبه هاى گردشگرى 
همدان در يونسكو، همكارى در راستاى تدوين شاخص هاى علمى،  آموزشى و فرهنگى، توسعه پايدار شهرى، انعكاس فعاليت هاى خالقانه و نوآورانه فرهنگى همدان 
و همكارى در تربيت نيروى انسانى متخصص، از جمله رسالت هاى تعيين شده براى دفتر نمايندگى يونسكو در استان همدان خواهد بود. كارشناسان براين باورند اگر 

فرصت ايجاد اين نمايندگى در همدان از دست برود مى توان ادعا كرد در اين زمينه همدان خواهد باخت.

 ســازمان هاى مهم بين المللى همواره در تالش بوده اند با راه اندازى و تأسيس دفاتر و مقر در كشورهاى ميزبان، ارتباط 
نزد يك تر و دقيق ترى با دولت ها برقرار كنند.

در اين ميان، يونسكو از مهم ترين سازمان هاى بين المللى است كه در زمينه گردشگرى، فرهنگ، آموزش و... فعاليت مى كند. 
دفتر اين سازمان در ايران با نام كميسيون ملى يونسكو به دنبال پذيرش عضويت ايران در آن، با تصويب مجلس شوراى ملى 
وقت، در سال 1327 تشكيل شد. اين كميسيون براى تعيين اهداف، شرح وظايف و اركان خود، اساس نامه اى را در 13 ماده 

تنظيم كرد كه بنابر پيشنهاد وزير فرهنگ وقت، در چهاردهم ارديبهشت 1328 در جلسه هيأت وزيران به تصويب رسيد.
■ كميسيون در ايران چه وظايفى را بر عهده دارد؟

 كميســيون داراى شــخصيت حقوقى بوده و اهداف و وظايفى دارد كه 12 مورد از موارد اساس نامه فوق به آن پرداخته 
است. اما آنچه بيشتر در اين مقال براى ما حائز اهميت است وظايف اين نهاد در قبال مسائل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و حفظ و گســترش صنايع دستى، موزه ها و... است. به گونه اى كه اســاس نامه، شناخت فرهنگ هاى گوناگون و معرفى 
فرهنگ اســالمى و ميراث فرهنگى ايران را از جمله وظايف مهم اين نهاد دانســته و ايجاد ارتباط بين سازمان يونسكو و 
ســازمان هاى دولتى و غيردولتى كشــور كه در زمينه هاى آموزشى، تربيتى، علمى، فرهنگى و ارتباطات فعال هستند را از 

ديگر تكاليف كميسيون ملى يونسكو در ايران مى داند.

اداره فرهنگ كميسيون ملى يونسكو 
در ايران

 اداره فرهنگ كميســيون ملى يونسكو در ايران كنوانسيون هايى را اجرا و بر 
رونــد اجرايى آنها نظارت كرده و پيگيرى هــاى مربوطه را انجام مى دهد. اركان 
اصلى فعاليت اداره فرهنگ كميســيون ملى يونســكو مطابق بــا اجراى اهداف 
كنوانســيون ها، توصيه نامه ها، طرح ها و برنامه هاى عمل بين المللى و اولويت هاى 

ملى مى باشد كه به شرح زير است:
 اهداف توسعه هزاره، كنوانسيون جهانى حق مؤلف (1971، 1952)، كنوانسيون 

حفاظــت از ميراث طبيعى و فرهنگى جهانى (1972)، كنوانســيون حراســت 
از ميــراث فرهنگى معنوى (2003)، كنوانســيون حفــظ و ترويج تنوع مظاهر 
فرهنگى (2005)، كنوانسيون منع ورود و صدور انتقال غيرقانونى مالكيت اموال 
فرهنگى (1970)، كنوانســيون حراســت از ميراث فرهنگى زير آب (2001)، 
اعالميه جهانى درباره تخريب ميراث جهانى (2003)، كنفرانس اســتكهلم در 
مورد سياســت هاى فرهنگى براى توسعه (1998)، دستور كار جهانى در زمينه 
گفت و گوى بيــن تمدن ها (2001)، طرح عمل بين المللــى دهه ملل متحد در 
زمينه آموزش در خدمت توســعه پايدار (2014-2005)، دهه بين المللى بوميان 

جهان (2005-2014).

وظايف دفاتر نمايندگى استانى: 
1ـ  شناسايى همه ظرفيت ها و فرصت هاى موجود در حوزه مسئوليت و اهداف يونسكو در استان و برنامه ريزى و ارائه طرح ها و پيشنهادهاى عملياتى جهت تصويب 

در كميسيون ملى يونسكو؛ 
2ـ  ارتباط پيوســته با معاونت ها و گروه هاى تخصصى كميســيون ملى جهت پيگيرى و اجراى اولويت ها، سياست ها، برنامه ها و فعاليت هاى منطقه اى كميسيون ملى 

يونسكو؛ 
3ـ ايجاد هم افزايى و همگرايى در همه سازمان ها و نهادهاى استانى به منظور پيشبرد اهداف و توسعه فعاليت هاى مرتبط با حوزه كارى كميسيون ملى؛ 

4ـ اجراى برنامه ها و طرح هاى مصوب كميسيون ملى در استان؛ 
5ـ پايش و نظارت بر همه فعاليت هاى دستگاه هاى مختلف دولتى و غيردولتى استانى مرتبط با كميسيون ملى يونسكو؛ 

 6- ايجاد فرصت هاى مناسب براى مشاركت اقشار گوناگون به ويژه نخبگان، بانوان و جوانان و كمك به منظور كشف استعدادها در عرصه هاى مختلف؛ 
7- توسعه دانش بومى در حوزه هاى آموزشى، علمى و فرهنگى؛ 

8- شناسايى و معرفى نام آوران عرصه هاى مختلف استانى جهت معرفى به مجامع بين المللى و بزرگداشت آنها.
 

كميسيون  اســتانى  نمايندگى  دفاتر  فعاليت   
ملى يونسكو- ايران 

 نظر به مصوبه شــوراى اجرايى كمى ســيون ملى 
يونســكو در تاريــخ اول دى ماه 1394 و در راســتاى 
تمركززدايى از فعاليت هاى كميســيون ملى يونســكو، 
پايش موضوعــات و فعاليت هاى مرتبط در اقصى نقاط 
كشــور، اجراى برنامه ها و طرح هاى مصوب كميسيون 
ملى در اســتان ها و ارتقاى آگاهى هاى عمومى در مسير 
توســعه علمى، فرهنگى و آموزشــى؛ دفاتر نمايندگى 
استانى براساس شرايط و ويژگى هاى اقليمى و تاريخى 
در اســتان هاى واجد شرايط طبق ضوابط اين آئين نامه، 
تأسيس و با مشــاركت مؤسسات، نهادها و تشكل هاى 

مردم نهاد اداره و راهبرى خواهند شد.


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

