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شمارش معکوس
 ۱- از امروز تــا  ۱۲ مردادماه که قرار 
است مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب 
در مجلــس انجــام شــود، ده روز پایانی 
دولت دوازدهم آغاز خواهد شد.ده روزی 
که انتظار اتفاق خاصی در آن نمی رود و به 

رسم تمامی رویدادها می توان...

 2021 جـــوالی    24   1442 ذی الحجـــه   13   1400 مردادمـــاه   2 شـــنبه  
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نیازمندیهـ ــه روزنامـ ــماره 4090  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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برترین های 
فراخوان 
چشم انداز 20ساله 
شهر همدان 
تجلیل شدند

مسئول 
شهرداری
 بافت مرکزی 
منصوب شد

گالیه رهبر 
از رعایت 
نشدن حقوق 
خوزستانی ها 

صاحب 
کوچه های شهر 
کیست؟
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7

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

دکتر میالد کریمی

مهدی غالمی 
 رئیس اتحادیه طال و جواهر همدان

جنابعالی  شایسته  انتصاب 
به عنوان 

مدیر محترم منطقه ۵ 
شهرداری همدان
 را تبریک عرض می نماییم.

امیــد اســت در ســایه ایــزد منــان 
همــواره پیــروز و ســربلند باشــید.

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

دکتر میالد کریمی

از طرف پرسنل تاکسیرانی همدان

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان 
مدیر محترم منطقه ۵ 

شهرداری همدان 
را تبریک عرض نموده، رجای واثق داریم حضور 
شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق 
تجربه،نوید  از  گرانی  بار  کوله  با  والیتمدار  و 
بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت 
مزید  و  توفیقات  گردید.دوام  خواهد  محترم 
عزت و سالمت جناب عالی را از جهاندار جان 

آفرین مسألت داریم.  

هنرمندان همدانی تنها گروه ایرانی حاضر در جشنواره بین المللی داغستان بودند

نوای گروه آیین در جشنواره روسیه

 از ســال ۱۳۹۶ تاکنــون برخــی 
نماینــدگان مجلس به دنبــال تفکیک 
وزارت راه وشهرســازی و جداســازی 
حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این 
موضوع محقق نشده است؛ با این حال 
کنترل  برای  گفته انــد  اخیراً  نمایندگان 
بازار مسکن پیگیر طرح تفکیک وزارت 
راه وشهرســازی به ۲وزارتخانه مسکن 
و شهرســازی و حمل ونقل و لجستیک 

هستند.
طرح انتزاع وزارت راه وشهرســازی از 
اواسط ســال ۱۳۹۶ کلید خورد. در آن 
زمان کمیسیون های بودجه و عمران به 
این طرح رأی مثبت دادند و کمیسیون 
صنایع با آن مخالفت کرد. این موضوع 
که با مخالفت عبــاس آخوندی، وزیر 
وقت راه وشهرسازی همراه شد در ادامه 
مســکوت ماند تا اینکه از تابستان سال 
گذشته مجدداً روی میز بهارستان نشینان 

قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، اوایل امســال طرح 
تولید و تأمین مســکن با هدف احداث 
ســالیانه یک میلیون واحد به تصویب 
ابراهیم  ادامه، سید  مجلس رســید. در 
رئیســی ـ رئیس جمهور منتخب دوره 
سیزدهم ـ وعده داد که احداث 4میلیون 
واحد مســکونی در 4 ســال را محقق 
می کند. ســپس ۲۲ تیرماه ۱4۰۰ اقبال 
شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس 
با بیان اینکه تا ۸ سال آینده باید سالیانه 

حداقل یــک میلیون واحد مســکونی 
احــداث شــود، گفــت: اقــدام دیگر 
کمیســیون عمران مجلس برای کنترل 
بازار مســکن پیگیری طــرح تفکیک 
به ۲ وزارتخانه  راه وشهرسازی  وزارت 
مســکن و شهرســازی و حمل ونقل و 

لجستیک است.
با  راه وترابری  تلفیــق وزارت  موضوع 
وزارت مسکن از جریان یک استیضاح 
در ســال ۱۳۸۹ در دولت احمدی نژاد 
آغاز شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت 
حمید بهبهانی را اســتیضاح کند و وی 
در مجلس حاضر نشــد. بــه دنبال آن 
مجلس به اســتیضاح وزیر راه وترابری 
وقت رأی مثبت داد و رئیس دولت قبل 
نیز در واکنش به این مســأله برای هر 
۲ وزارتخانه راه وترابری و مسکن، یک 
سرپرســت معرفی کرد و به نوعی این 
۲وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس 
عنوان »وزارت راه وشهرســازی« را به 
خود گرفت که ایــن روند تاکنون هم 

ادامه دارد.
براساس طرح جامع مسکن باید سالیانه 
حدود یک میلیون واحد مســکونی در 
کشور احداث شود اما در سال های اخیر 
این میزان از ۳۰۰ تــا 4۰۰ هزار واحد 
فراتر نرفته است. برخی کارشناسان از 
دالیل افت ساخت وســاز را بی توجهی 
تعــدد  راه وشهرســازی،  وزارت 
مســئولیت ها در حوزه راه و تحت تأثیر 

قــرار گرفتن حــوزه مســکن در این 
راه وشهرسازی  فرایند می دانند. وزارت 
۱۵معاونــت و زیرمجموعــه دارد که 
فقط یکــی از آنها تحت عنوان»معاونت 
مســکن و ســاختمان« به طور مستقیم 
در حوزه مســکن فعالیت دارد. ســایر 
به طور مشــخص  یا  زیرمجموعه هــا 
مربوط به حوزه های راه وترابری اســت 
یا مثل شــرکت عمران شهرهای جدید 
در هــر ۲ حوزه راه و مســکن فعالیت 

دارد.
اما محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی 
نیز همانند عبــاس آخوندی با تفکیک 
مســکن از راه مخالــف اســت. وی 
۲۷تیرمــاه ۱4۰۰ در این بــاره گفــت: 
افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی 
به وزارتخانه نخواهنــد کرد. هم اکنون 
زیرســاخت های حمل ونقــل و عمران 
و شهرســازی با هم آمیخته شده اند و 
در راســتای وظایف هــم نقش آفرینی 
می کننــد. تفکیک وزارتخانه ها ســبب 
به تأخیــر افتادن تمامــی وظایف این 
هم اکنون  همچنین  می شــود،  بخش ها 
تمامی زیرســاخت های شــهری با هم 
همخوانــی دارند و بنابراین ۱۰۰درصد 

مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
با اینکه گفته می شــود برخی افراد در 
دولت به طــور جد خــروج از رکود 
بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو 
و اشــتغالزا دنبال می کننــد و به همین 

دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی 
پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ 
مخالفانی کــه معتقدند بــه دلیل نگاه 
جزیره ای در ۲ حوزه راه ومســکن که 
قباًل وجود داشــت، خطوط جاده ای و 
ریلی بعضًا ده ها کیلومتر با شهر فاصله 
داشــتند که در ایــن دوره آن رویکرد 

اصالح شده است.
برخــی انبوه ســازان از موافقان پر و پا 
قــرص انتزاع وزارت راه وشهرســازی 
هستند. دبیر کانون انبوه سازان می گوید: 
وزارت راه وشهرســازی در طــول این 
ســالیان ادغام نتوانســته نقش خود را 
به عنوان یک نهــاد مدیریتی در حوزه 
ساخت وساز به خوبی ایفا کند و مشکل 
خانه دار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز 

به همین موضوع باز می گردد.
به گفته فرشــید پورحاجــت، بهترین 
پیشــنهاد در شــرایط فعلی این است 
کــه وزارت راه وشهرســازی مجدداً به 
۲وزارتخانه مســکن و شهرسازی و راه 
و ترابری تفکیک شــود تا به تأسی از 
این تفکیک مردم صاحب مسکن شوند.

حال باید ببینیم در آســتانه تغییر دولت 
و آمدن ســید ابراهیم رئیسی به عنوان 
پیگیری  آیــا  ســیزدهم  رئیس جمهور 
4ســاله نماینــدگان و برخــی فعاالن 
صنعت ســاختمان برای جدایی مسکن 
از راه به نتیجه می رســد یــا باز هم از 

دستور کار خارج می شود.

وزارتخانهمستقلمسکنایجادمیشود؟

همدانی ها خواستار 
همسان سازی حقوق بازنشسته ها
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یک بام و 
دو هوای تأمین 
مرغ در استان
■ مرغداران: جوجه ریزی و 
پرورش گرانتر از قیمت مصوب 
است

■ دولتی ها: مقصرکمبود مرغ 
سامانه دولت است
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همدان قرمز شد

بازهممحدودیتها
تشدیدمیشود
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خبر

شمارش معكوس
 1- از امــروز تــا  12 مردادماه كه قرار اســت مراســم تحليف 
رئيس جمهور منتخب در مجلس انجام شــود، ده روز پايانى دولت 

دوازدهم آغاز خواهد شد.
ده روزى كــه انتظار اتفاق خاصى در آن نمى رود و به رســم تمامى 
رويدادها مى توان آن را شــمارش معكوس و روزشمارى براى پايان 

يك دولت و آغاز به كار دولت سيزدهم ارزيابى كرد.
2-در دوازدهم مردادماه پرونده كارى دولتى بســته مى شــود كه در 
هشــت سال كوشيد شعارها و وعده هاى داده شده به ويژه سه شعار 
اصلــى گفت وگو و تعامل با جهان، نجــات اقتصاد و نجات اخالق 

را محقق كند. 
اما هر چه كوشيد بيشتر از اين وعده ها فاصله گرفت و شرايط امروز 
به خصوص در اين حوزه ها بســيار بدتر از زمانى اســت كه دولت 

تدبير و اميد در هشت سال پيش آغاز به كار كرد. 
3- دولتــى كه رو به پايان اســت و در ده روز پايانى كار قرار دارد، 
زمانى كه هنوز آغاز به كار نكرده بود، خيلى ها به آن اميد بسته بودند 

كه بتواند به وعده هاى داده شده عمل كند.
زمانى مردم هر رويداد مثبتى را به رئيس دولت تدبير و اميد نســبت 
داده و به هر بهانه اى موج «روحانى مچكريم» در كشــور راه مى افتاد 
اما اكنون آن اميد تبديل به يأس شده و ديگر كسى انتظار اتفاق مثبتى 

از ناحيه اين دولت در زندگى جمعى و فردى خود ندارد.
4- رئيــس دولت تدبير و اميــد زودتر از آنكه اميد  مردم به او تمام 

شود ، اميد طرفداران خود را از دست داد.
او كه دو دوره با حمايت زنان، جوانان و جناح اصالح طلب توانسته 
بود راى كسب كند، چنان با عملكرد خود و اطرافيان اعتدالى آنها را 
نااميد كرد كه مى توان دلزدگى آنها از سياســت و واگذارى ميدان به 

رقيب را از عوامل اين نااميدى دانست.
5- شعار اصلى دولت تدبير و اميد در سياست خارجى رفع تحريم ها 
با برجام بود اما پيش بينى نكردن ترامپ و حركات وى و تماشــاى 
اقدامات او در كنار قدرت گرفتن رقباى داخلى، اين سياســت را با 

شكست صد درصدى مواجه كرد.
اكنــون دولت در شــرايطى تغيير خواهد كرد كه نــه تنها تحريم ها 
رفع نشــده بلكه بيشتر و پيچيده تر هم شده و در FATF نيز دولت 
توفيقى نداشــته و نتوانســته رقبا را قانع به ضرورت پيوستن به اين 

معاهده جهانى كند.
6- اين روزها كشــور شرايط خاصى دارد، شرايطى كه كشور را در 

حوزه هايى ورشكست و روبه اضمحالل نشان مى دهد.
قطعى آب و برق، نبود واكســن، ناتوانى در مهار كرونا و موج هاى 
پى در پى آن، خشكســالى، نزول ســرمايه اجتماعى، كمبود كاالها، 
گرانى و تورم و بسيارى از مشكالت ريز و درشت، مردم را دلگير و 

زودرنج كرده و دولت را دولتى ناتوان نشان داده است.
7- در چنين شــرايطى شــمارش معكوس براى آغاز به كار دولت 
ســيزدهم با رياست جمهورى سيد ابراهيم رئيسى كه با انتقاد از اين 
فضا و عملكرد و شــعار رفع مشكالت به رياست جمهورى رسيده 

، شروع شده است.
انتظار نمى رود كه دولت سيزدهم بخواهد وقت خود را در توضيح 
شــرايط به مردم و انتقاد از عملكــرد دولت تدبير و اميد تلف كند 
زيرا هم در هســت ســال به اندازه كافى اين دولت نقد شده و هم 
مردم اگر به اين دولت و روش كار آن اميدى داشــتند با مشاركت 
بيشــتر در انتخابات شــرايط را براى تداوم اين شيوه به هر شكلى 

مهيا مى كردند.
با علم به اين موضوع و ســختى شرايط كارى براى دولت سيزدهم 
انتظار مى رود اين دولــت با آمادگى كامل و انتخاب افرادى صادق، 
پاك دســت، مومن ، متعهد و شايسته، شــرايط افزايش اميد مردم به 
بهبــود و اميد به آينده را پس از پايان اين ده روز با عمل به وعده ها 

فراهم كند.

از آغاز فعاليت غيررسمى شوراى ششم شهر همدان 
تا شفاف سازى اموال منتخبان

 منتخب ششــمين دوره شوراى اسالمى شــهر همدان با بيان اينكه منتخبان شوراى 
ششــم جلسات غيررسمى خود را آغاز كرده اند، بيان كرد: قانون براى اعضا محدوديت 
قائل شــده است و حداكثر يك ماه پس از رسميت يافتن بايد شهردار را انتخاب كنند، 
اما از آنجايى كه صحت انتخابات تأييد شــده از اين فرصت استفاده كرديم و جلسات 

غيررسمى را برگزار مى كنيم.
محمود مســگريان در گفت وگو با ايسنا، گفت: شهردار زمانى به وزارت كشور معرفى 

مى شــود و انتخاب صورت مى گيرد كه شورا فعاليت رسمى خود را آغاز كند، بنابراين 
كارهايى كه منتخبان در حال حاضر انجام مى دهند پيش بينى و فعاليت هايى در اين رابطه 

است كه از فرصت استفاده كرده باشيم.
ــان  ــز بي ــدان ني ــهر هم ــان ششــمين دوره ش ــوال منتخب ــازى ام ــاره شفاف س وى درب
كــرد: شفاف ســازى امــوال 2جنبــه دارد يــك جنبــه قانونــى اســت و براســاس آن هــر 
مرجــع قانونــى ماننــد دادگســترى درخواســت شفاف ســازى امــوال فــردى را داشــته 
باشــد بايــد انجــام شــود و جنبــه ديگــر ســليقه اى اســت و توســط برخــى از افــراد 
ــازى  ــرد شفاف س ــم مى گي ــخص تصمي ــورت ش ــن ص ــه در اي ــود ك ــرح مى ش مط

انجــام شــود يــا خيــر؟

ــورد  ــزود: در م ــدان، اف ــهر هم ــالمى ش ــوراى اس ــمين دوره ش ــنى شش ــس س رئي
ــهر نيســت  ــوراى ش ــاى ش ــك از اعض ــچ  ي ــراى هي ــى ب ــف كل ــازى تكلي شفاف س
و تنهــا در صورتــى  كــه مراجــع قانونــى ايــن درخواســت را داشــته باشــند موظــف 

ــه انجــام هســتيم. ب
ــا  ــه ج ــف و ب ــاى مختل ــازى در زمينه ه ــه شفاف س ــه اينك ــاره ب ــا اش ــگريان ب مس
امــر مثبتــى اســت، بيــان كــرد: آنچــه در قانــون پيش بينــى شــده مثــل شفاف ســازى 
ــد  ــت و باي ــرى اس ــر مؤث ــى ام ــه و مال ــث بودج ــهر، بح ــوراى ش ــات ش مصوب
ــى  ــازى زمان ــن شفاف س ــر اي ــالوه ب ــود، ع ــه داده ش ــن زمين ــى در اي گزارش هاي

ــم. ــته باش ــك داش ــهر الكتروني ــه ش ــرد ك ــود مى گي ــه خ ــى ب ــكل واقع ش

كمبود نوار تست قندخون 
در استان

 معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان بيان كرد: 
مشكلى در مورد كمبود نوار تســت قندخون نداريم، اما در مقاطعى 
ممكن اســت به  دليل مشــكل در واردات كاال يا انتقال ارز، احساس 

كمبود اين نوارها احساس شود.
ايرج خدادادى در گفت وگو با ايسنا، پيرامون مشكل كمبود نوار تست 
قندخون، گفت: ده ها كارخانه توليد نوار تست قندخون وجود دارد كه 

محصوالت آنها به ايران، وارد مى شوند.
وى بيان كرد: به صورت كلى مشــكلى در مورد كمبود نوار تست 
قندخون نداريم، اما در مقاطعى ممكن اســت به  دليل مشكل در 
واردات كاال يا انتقال ارز، احســاس كمبود اين نوارها احساس 

شود.
خدادادى گفت: تنوع نوار تست قندخون بسيار باالست و ممكن است 

فقط در توليدات برخى شركت ها با كمبود مواجه باشيم.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــكى همدان درباره مشــكل 
كمبود شيرخشــك كه در ماه هاى اخير احســاس شده بود، افزود: 
در حال حاضر مشكل كمبود شيرخشــك در داروخانه هاى استان، 

وجود ندارد.
 خــدادادى با بيان اينكه كمبودى در داروى بيماران مبتال به كوويد19
در اســتان نداريــم، گفت: تمام بيماران مبتال به كوويد19 در اســتان 
همــدان، داروهاى خود را براســاس پروتكل هــاى درمانى دريافت 
مى كنند و برخى داروها مانند رمدســيوير كه قبًال تحت پوشش بيمه 

نبود، اخيراً توسط بيمه پوشش داده شده است.

مسئول شهردارى
 بافت مركزى منصوب شد

 با ابــالغ شــهردار همدان، 
عنــوان  بــه  كريمــى  ميــالد 
شهردارى  پيگيرى  سرپرســت 
بافت مركزى(منطقه 5شهردارى 

همدان) معرفى شد.
مســاعى  از  تكريــم  آييــن 
طبى مســرور مسئول پيشين اين 
منطقه و معارفه ميالد كريمى با 
حضور معاونان شهردار و مدير 

حراست كل شهردارى همدان برگزار شد.
كريمى پيش از اين معاون تاكســيرانى سازمان حمل ونقل بار و مسافر 
شــهردارى همدان بود. گفتنى است طبى مسرور نيز به عنوان جانشين 
معاونــت فنى و امور زيربنايى شــهردارى همدان به خدمت خود در 

شهردارى ادامه خواهد داد.

3 پايگاه اورژانس استان 
به بهره بردارى رسيد

ــه  ــى ب ــدان در آيين ــتان هم ــس اس ــگاه اورژان ــرح پاي  از 3 ط
ــر  ــور وزي ــا حض ــرى ب ــاط تصوي ــس و ارتب ــورت ويديوكنفران ص
ــان و آموزش پزشــكى و رئيــس ســازمان اورژانــس  بهداشــت، درم

ــد. ــردارى ش ــور بهره ب كش
رئيــس اورژانــس پيش بيمارســتانى و مدير حوادث دانشــگاه 
علوم پزشــكى اســتان همدان در حاشــيه اين آيين به ايرنا گفت: 
پايگاه بازســازى و تجهيز شده اورژانس جاده اى«ساريجلو» واقع 
در شهرستان رزن با همكارى روستاييان و دانشگاه علوم پزشكى، 

رسيد. بهره بردارى  به 
حبيــب ا... معصومى افزود: براى بهســازى و بازســازى اين پايگاه 
300ميليون تومان از طريق كمك هاى مردمى(اهالى روستاهاى منطقه) 
و 100ميليون تومان نيز از سوى دانشگاه علوم پزشكى براى تجهيز آن 
هزينه شده است. وى گفت: با بهره بردارى از اين پايگاه امداد جاده اى 
شــمار پايگاه هاى موجود در شهرستان رزن به 4 مركز افزايش يافت 
كه در كنار 2 پايگاه اورژانس واقع در شهرستان درگزين به مصدومان 

سوانح جاده اى امدادرسانى مى كنند.
رئيــس اورژانــس پيش بيمارســتانى و مديــر حــوادث دانشــگاه 
علوم پزشــكى اســتان همــدان افــزود: 7 نيــروى جديــد بــراى پايــگاه 
جديــد اورژانــس جاده اى«ســاريجلو» شهرســتان رزن جــذب شــدند 
و  يــك دســتگاه آمبوالنــس نيــر بــه ايــن پايــگاه اختصــاص يافــت.

1- شيرين كارى هاى مديران وارداتى استان ادامه دارد. گويا يك مدير 
خوزستانى اســتان اين روزها نگرانى خود از شرايط خوزستان را در 
فضاى مجازى بروز داده و براى مردم خوزستان از همدان خوش  آب 
و هوا ابراز نگرانى كرده است! گفتنى است  همدانى ها راضى به دورى 
اين فرد از هم اســتانى هاى خود نيســتند هر چند مطمئن نيستند كه 

خوزستانى ها راضى به  مديريت وى در اين استان شوند.
2-وام خريــد موبايل هم به وام هاى مردم اضافه شــده اســت. گويا 
بســيارى از فروشگاه هاى آنالين يا وام براى خريد موبايل مى دهند يا 
فروش آن را اقساطى كرده اند تا بتوانند اين كاال را به فروش برسانند. 
گفتنى است اين وام ها عمدتا 18 درصد است كه كاال را براى خريدار 

گران تر از خريد با قيمت نقدى با تخفيف خواهد كرد.
3- داللى تخت خالى براى بيمار هم به جمع مشاغل كاذب در برخى 
شهرها اضافه شده است. گويا با قرمز شدن  وضعيت شيوع كرونا در 
برخى شــهرها و كمبود تخت براى بسترى شدن بيماران بدحال اين 
شغل ايجاد شده است. گفتنى است دالالن در پايتخت 30 ميليون حق 

داللى براى بسترى شدن يك بيمار نرخ گذاشته اند.
4- ســيمان در برخى از شــهرها دوبــاره كمياب و گران شــده و 
مصالح فروشــان، سيمان را براى فروش ســهميه بندى كرده اند. گويا 
مصالح فروشــان داراى پروانه توزيع، سيمان را سهميه بندى كرده  و به 
هر نفر تنها پنج كيسه سيمان مى دهند! گفتنى است چند كارخانه سيمان 

اعالم كرده اند كه به دليل قطع برق سيمان ندارند.
5- انتشــار اخبارى درباره گرانى روغن موتور ســبب شده تا روغن 
موتور در بازار كمياب شــود. گويا زمزمه هايى در بازار وجود دارد كه 
قيمت اين محصول را ظرف يك ماه آينده و به صورت غيررســمى تا 
40 درصد افزايش دهند. گفتنى اســت اين موضوع باعث شده روغن 
موتور در انبارها احتكار  و عرضه آن به سيســتم توزيع قطره چكانى 

صورت بگيرد.
6- فروش اقســاطى به فروشــگا ه هاى زنجيره اى رسيد. گويا برخى 
فروشــگاه هاى زنجيره اى به دليل كاهش تقاضا، طرح فروش اقساطى 
را براى اقالم خوراكى آغاز كرده اند. گفتنى اســت به عنوان مثال يك 
فروشــگاه زنجيره اى برنج 10 كيلويى طارم كه مبلغ كل آن 360 هزار 

تومان است را با اقساط ماهانه 120 هزار تومان به مردم مى فروشد.
7- برنج هاى انبار شــده فاســد شده اســت. گويا با افزايش قيمت 
كاالهاى خوراكى تقاضاى مردم به صورت چشــمگير فروكش كرده 
اســت و همين كاهش تقاضا در آينده باعث شده بخشى از برنج هايى 
كه در انبار وجود دارد، تاريخ انقضاى آنها بگذرد و ديگر قابل مصرف 
نباشد. گفتنى است از زمانى كه ارز دولتى برنج حذف شده، بهاى برنج 
خارجى به قيمت برنج ايرانى نزديك شده و توان خريد برنج از سوى 

خانواده هاى ايرانى بسيار كمتر شده است.

 معاون هماهنگى اموراقتصادى استاندارى 
همدان بيان كرد كه مشــكالت و موانع پيش 
روى 8 واحــد توليــدى در بخش صنعتى و 

كشاورزى اين استان بررسى و رفع شد.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در حاشــيه 
جلســه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان 
در گفت وگو با ايرنا، گفت: در بيست ودومين 
جلسه ستاد تسهيل اســتان همدان مشكالت 
واحد توليــدى مورد بحث و بررســى قرار 

گرفت.
وى بيان كرد: برخى از اين واحدها مشكالتى 
در حوزه بانكى از جمله قسط بندى معوقات 
بانكى  داشــتند، همچنين برخى از مشكالت 
ادارى نيــاز به رايزنى و مذاكره با تهران براى 

تسهيل و رفع آن بود.
معــاون هماهنگى اموراقتصادى اســتاندارى 
همــدان گفــت: همچنين2 مــورد در زمينه 
تمديد مصوبه گذشــته ســتاد تسهيل بود كه 
اين موضوع نيز مورد بررسى و موافقت قرار 

گرفت.
ــرى  ــه پيگي ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــد ب پورمجاه
ــا جديــت دنبــال  اجــراى مصوبــات ســتاد ب

مى شــود، افــزود: بــا رفــع موانــع و اجرايــى 
اشــتغال  تثبيــت  شــاهد  طرح هــا  شــدن 
انجــام  امــكان  و  توســعه  طرح هــاى  و 

مى شــود. فراهــم  بيشــتر  فعاليت هــاى 

مصوبــات  همــه  هرچنــد  گفــت:  وى 
ــه طــور  ــا ب ــرى و رصــد مى شــوند، ام پيگي
معمــول 70 درصــد مصوبــات ســتاد تســهيل 
ــه طــور 100درصــد عملياتــى شــده و 30 ب

ــش  ــكالت پي ــه مش ــى از جمل ــد مابق درص
حمل ونقــل  ســازمان  و  دامدارى هــا  روى 
ــراى  ــترى ب ــان بيش ــه زم ــاز ب ــا ني و پايانه ه

ــد. ــران دارن ــا مجــوز از ته ــرا ي اج

 معــاون برنامه ريزى و توســعه ســرمايه 
انسانى شــهردار همدان همزمان با فرارسيدن 
عيد ســعيد قربان در مراسمى از نفرات برتر 
همدان  شــهر  چشــم انداز 20ساله  فراخوان 

تجليل كرد.
به گزارش واحد خبــر مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شــهردارى همــدان؛ مرتضى 
حضــرت زاده در اين مراســم گفــت: يكى 
از چالش هــاى امــروز اداره  شــهرها وجود 
ديدگاههــاى متفاوت و متنوع به مســائل و 
پيرامــون حوزه مديريت شــهرى اســت كه 
بهرهمنــدى از اين ديدگاهها نيازمند حضور و 
مشاركت حداكثرى شهروندان و نخبگان در 

ارائه نقطه نظرات است.
وى بيــان كرد: شــهروندان و نخبگان با بيان 
نقطه نظرات خود و به چالش كشــيدن مسائل 
حوزه هاى مختلف، مى توانند مديريت شهرى 
را در مســير رســيدن به اهداف باالدســتى 

همراهى كنند.
حضرت زاده با اشاره به اينكه پيشينه و تاريخ 
كهن شــهر زيباى همدان براى همه روشــن 
اســت، افزود: مديريت شــهر در دست همه 
امانت اســت، از اين رو بايد در جهت رشد و 
تعالى اين ظرفيت عظيم، از تمامى ظرفيت ها 
و ســاليق بهره برد كه در همين راســتا و با 
تأكيــد شــهردار همدان و حمايت شــوراى 
اسالمى شهر مشاركت شــهروندان در اداره 

شهر مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى 
شــهردارى همدان، در اين باره گفت: برنامه 
راهبــردى عملياتــى شــهر و شــهردارى با 
هدف پيشبرد اهداف و چشــم اندازهاى 20

ســاله شــهر همدان در حال تدوين اســت 
كه تحقق ايــن موضوع نيازمنــد همراهى و 
مشاركت شــهروندان و نخبگان است كه بر 

همين اساس در خردادماه امسال در فراخوان 
عمومى نظرات، ايده ها و پيشــنهادات مردمى 

جمع آورى و احصا شد.
حضــرت زاده با اشــاره به اينكــه نظرات و 
ايده هاى خوبى از سوى شهروندان و نخبگان 
در ايــن فراخوان ارائه شــده اســت، افزود: 
ايــن فراخوان در 3 بخــش عمومى، جوانان 
و دانشــجويان و كودكان و نوجوانان برگزار 
شــد كه 193 نفر از شهروندان در آن شركت 

كردند كه بر اســاس تصميمات اتخاذ شــده 
تمامى ايده ها و نظرات در اختيار مشاور قرار 
مى گيرد تا در برنامه ريزى ها و اجراى طرح ها 

و پروژه هاى مختلف شهرى لحاظ شود.
وى بيــان كرد: پس از بررســى هاى صورت 
گرفته؛ هيأت داوران در بخش عمومى، جوانان 
و دانشــجويان نفرات برتر را معرفى كرد كه 
بر اين اســاس عاطفه خيرانديش، ليال فتحى، 
مهين ســزاددهقانى و اميرحسين ميرزائى به 

ترتيــب ايده هاى برتر را كســب كردند و به 
رســم يادبود حواله خريــد دوچرخه به اين 
عزيزان اهدا شــد و به 25 نفــر ديگر نيز به 
قيد قرعــه كارت هديه نقدى 5 ميليون ريالى 

اهدا شد.
حضرت زاده با تأكيد بر اينكه آينده شــهر در 
دســتان كودكان و نوجوانان اســت و بايد از 
نظرات و ايده هــاى اين عزيزان نيز بهره برد، 
گفت: در بخش كــودكان و نوجوانان 9 نفر 
شــركت كردند كه يلداحاجيلويى نصير رتبه 
نخست و كوروش تركاشــوند نيز رتبه دوم 
ايــده برتر را كســب كردنــد و از حضور و 
مشــاركت آناهيتا آورزمانى، طهورا بهادرى، 
موسوى،  ريحانه  ســيده  متقيان نســب،  بهار 
شايلين محمودى مراد، آنيسا هراتى خو و نگار 
هراتى خــو نيز با اهــداى كارت هديه نقدى 

2ميليون ريالى تجليل شد.
يادآور مى شود برنامه راهبردى- عملياتى شهر 
و شــهردارى همدان به عنوان نخستين برنامه 
مشاركتى شــهر همدان در حال تهيه و تدوين 
است كه در اين برنامه چشم انداز شهر همدان 
در يــك افق 20ســاله ترســيم و در 4 برنامه 
عملياتى در ابتداى فازهاى 5 ساله تهيه مى شود.

وجــه تمايز اين برنامــه با ســاير برنامه ها، 
مشــاركتى بودن آن اســت تا با اخذ نظرات 
تمامى گروه ها از جمله شــهردارى، شوراى 
اسالمى شهر، دســتگاه هاى اجرايى، نخبگان، 
شهروندان و... چشم انداز مورد وفاق همگان 
تبيين شــود و بر مبناى چشم انداز تهيه شده 
برنامه هاى عملياتى شهر و شهردارى تعريف 

شود.
در واقــع فراينــد تهيه و تدوين چشــم انداز 
20ساله شــهر همدان با مشاركت شهروندان، 
مســئوالن شــهرى و كارشناســان مشخص 

مى شود.

همدان قرمز شد
بازهم محدوديت ها 
تشديد مى شود

 بنــا بر آخريــن اطالعات ســتاد مقابله 
با كرونــا در همــدان درحــال حاضر پنج 
شهرستان همدان، مالير، نهاوند، كبودرآهنگ 
و اســدآباد در وضعيت قرمز، فامنين زرد و 
چهار شهرستان  ديگر استان(بهار، تويسركان، 
درگزيــن و رزن) نيــز در وضعيت نارنجى 

كرونا قرار دارند.
در همين خصوص بر اساس آخرين اطالعيه 
ستاد كرونا فعاليت مشاغلى چون رستوران ها 
و قهوه خانه ها، بهصورت پذيرايى در فضاى 
ســر بســته به صورت بيرون بر بايد باشد و 
هرگونه فعاليت تاالرهايذيرايى ســالن هاى 

سينما و تئاتر، پاساژهاى سربسته به استثناى 
پاساژهاى تخصصى ممنوع است.

در همين راســتا ســخنگوى دانشگاه علوم 
پزشكى اســتان همدان گفت كه با فوت پنج 
بيمار ديگر در 24 ساعت گذشته آمار مرگ و 
مير ناشى از كرونا در استان از ابتداى اپيدمى 
ويروس تاكنون به 2 هزار و 316 مورد رسيده 

است.
محمد طاهرى افزود: همچنين با شناســايى 
281 بيمــار جديد مبتال به كوويد 19 در اين 
اســتان، مجموع بيماران بسترى مثبت به 19
هزار و 402 و بيماران ســرپايى مثبت به 48

هزار و 818 نفر رسيد.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى 
اســتان همدان اظهار داشت: تعداد مراجعان 
ســرپايى به اورژانس بيمارستان هاى استان با 
عالئم تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت 

گذشته 650 مورد بود كه 110 نفر از مراجعان 
به بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
همدان اظهار داشت: 15 بيمار مبتال به كرونا 
در بخش آى.ســى.يو مراكز درمانى اســتان 
بسترى هستند و در مجموع وضعيت جسمى 
33 بيمار بســترى در بيمارستان هاى استان 

وخيم گزارش شده است.
طاهــرى دربــاره آخرين وضعيــت بيماران 
كرونايى در شهرســتان هاى استان نيز گفت: 
شــمار بيماران كرونايى بســترى(از ابتداى 
همه گيــرى ويــروس كرونا تاكنــون) در 
بيمارستان هاى اســدآباد 875، بهار يك هزار 
و 25، تويســركان يك هزار و 65، رزن 811، 
درگزين 294، فامنين 327 و كبودراهنگ يك 

هزار و 77 نفر است.
وى افزود: همچنين تاكنون ســه هزار و 593

نفر در مالير، 2 هزار و 410 نفر در نهاوند و 
هفت هزار و 468 نفر نيز در شهرستان همدان 

به ويروس كرونا مبتال و بسترى شده اند
همچنين بر تصميم اين ســتاد در شــهرهاى 
با وضعيــت قرمــز فعاليت رســتوران ها و 
تاالرهاى  سربســته)،  فضاى  قهوه خانه ها(در 
پذيرايى، سالن هاى ســينما و تئاتر، پاساژها 
و بازارهاى سربســته به اســتثنا پاســاژهاى 
تخصصى، شــهربازى و باغ وحش ها(فضاى 
باز)، نمايشــگاه هاى عمومــى و تخصصى 

ممنوع است.
 در همين راســتا رييس كميته اطالع رسانى 
ستاد مقابله با كرونا اســتان همدان در زمينه 
فعاليت رشــته هاى ورزشى نيز گفت: رشته 
هاى ورزشــى گروه بندى شده اند و بر اين 
اساس فعاليت رشته هاى ورزشى گروه 2 و 
سه در شهرهاى با وضعيت قرمز ممنوع است.

معاون استاندار از تسهيل امور توليد كننده ها مى گويد

رفع مانع از 8 واحد توليدى

همزمان با عيد سعيد قربان
برترين هاى فراخوان چشم انداز 20ساله شهر همدان تجليل شدند
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برگزارى همايش آسيب شناسى مداحان
 در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- خبرنگار همدان پيــام: با توجه بــه هم زبان بودن 
شهرســتان هاى فامنيــن، رزن و كبودراهنگ كارگاهــى تحت عنوان 
آسيب شناسى مداحى در سالن اجتماعات اداره تبليغات اسالمى برگزار 

شد.
رئيس تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ در اين همايش با اشاره به 
نقش مداحان براى مقابله با دشمن گفت: مداحان و ستايشگران امروز در 

جبهه جنگ نرم مدافعان حريم ايمان، اخالق و معرفت هستند.
حجت االسالم والمسلمين كيهانى با اشاره به اهميت جنگ نرم و جنگ 
فرهنگى در جامعه امروزى افزود: ارائه ســخنان اثرگذار و هدايتگر در 
قالب اشــعار و مديحه از مسئوليت هاى خطير مداحان در جبهه جنگ 

فرهنگى است.
وى لزوم اســتفاده از ظرفيت هاى مداحان در ايجاد تحول در جامعه را 
بســيار مهم دانست و بيان كرد: مداحان ظرفيت بسيار بااليى در اختيار 
دارند و استفاده از اين فرصت مى تواند تحول عظيمى در اعماق دل هاى 

عاشقان اهل بيت(ع) ايجاد كند.
رئيس تبليغات اســالمى شهرســتان كبودراهنگ درخصوص پايه هاى 
اصلــى مداحى افزود: صــداى خوش، آهنگ درســت، لفظ خوب و 
مضمون حقيقى از پايه هاى اصلى هنر مداحى است، اما نحوه عملكرد 
و رفتــار مداحان از عواملى اســت كه مى تواند اثــرات كار مداحان را 

تحت الشعاع قرار دهد.
وى در پايان با اشــاره به وظيفه خطير مداحــان در جامعه گفت: كار 
هنرمندانــه مؤثر و جهت بخش بهترين و باالترين پاســدارى از دين و 

ارزش هاى اسالم است.

25 ميلياردتومان اعتبار براى اجراى طرح هاى 
فامنين اختصاص يافت

 در ســفر اخير محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهورى و رئيس 
ســازمان برنامه وبودجه به اســتان همدان 25ميليارد تومــان اعتبار به 

شهرستان فامنين اختصاص يافت.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى گفت: 5 ميليارد 
تومان اعتبار براى تكميل ســاختمان فرماندارى، 5 ميليارد تومان ديگر 
براى ســاخت مجتمع فرهنگى و هنرى فامنين در اين سفر تخصيص 

يافته است.
به گزارش ايرنا، حميدرضــا حاجى بابايى در جمع كاركنان فرماندارى 
فامنين همچنين از تخصيص 5ميليارد تومان براى تكميل راه«راستگويان 
به چهرقان»، 2ميليارد تومان براى تكميل حوزه علميه فامنين، 7 ميليارد 
تومان به منظور ساخت فاضالب و يك  ميليارد تومان به منظور شتاب 
بخشــيدن به عمليات اجرايى ســالن ورزشــى هزار و 500 نفرى اين 
شهرســتان خبر داد. وى گفت: يكى از نيازهاى اصلى اين شهرســتان 
بهره بردارى از بخش«سى.تى.اســكن» بيمارستان فامنين است كه اميد 
مى رود با بهره بردارى اين طرح تا 3 ماه آينده مردم اين شهرستان نياز به 

حضور در ساير نقاط براى دريافت خدمات نباشند.
ــاالى 5  ــتاهاى ب ــام روس ــرد: تم ــان ك ــز بي ــن ني ــدار فامني فرمان
ــاميدنى و راه  ــرق، گاز، آب آش ــتان داراى ب ــن شهرس ــوار اي خان

ــتند. ــتايى هس روس
سيد مجيد شماعى افزود: با پيگيرى هاى نمايندگان شهرستان همدان و 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى بيش از 15ميليارد تومان اعتبار براى 

اجراى آبخيزدارى در بخش پيشخور هزينه شده است.

متولدين قربان تا غدير 
هديه مى گيرند

 به 40 نوزاد متولد شده از قربان تا غدير كه نامشان على باشد توسط 
فردى خير هديه داده مى شود.

رئيس ســازمان تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ از برگزار شدن 
مراســم ذبح قربانــى و پخت و توزيع غذا در روز عيد قربان توســط 
هيأت هاى مذهبى خبر داد و با اشــاره بــه برنامه هاى ايام عيد قربان تا 
غدير در شهرستان كبودراهنگ، بيان كرد: با هدف فرهنگ سازى ورزش 
و سالمت در جامعه و گراميداشت اعياد قربان تا غدير مراسم پياده روى 

در سطح شهر تا مزار شهداى گمنام شهر كبودراهنگ برگزار مى شود.
حجت االســالم ابوالحســن كيهانى در گفت وگو با ايسنا، گفت: نماز 
عيدقربان و دعاى عرفه در شــهر  كبودراهنگ با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى در فضاى باز پارك الله و در برخى روســتاها در مساجد با 

رعايت فاصله گذارى اجتماعى برگزار شد.
وى مزين شــدن در منازل شهر كبودراهنگ به پرچم هاى منقش به نام 
حضــرت على( ع) با هدف ترويج فرهنگ غدير را از ديگر برنامه هاى 
اعياد قربان تا غدير برشمرد و افزود: ذبح قربانى با نظارت بهداشت و با 
هماهنگى اعضاى هيأت هاى مذهبى و مساجد انجام شد و برنامه بدين 
شكل اجرا شــد كه دام ذبح شده به غذا تبديل و بين عموم مردم شهر 

توزيع شد.
رئيس سازمان تبليغات اسالمى كبودراهنگ اجراى مراسم 10روحانى، 
10شب در 10مسجد را از ديگر برنامه هاى اعياد قربان تا غدير برشمرد 
و گفت: برگزارى مراسم جنگ شــادى توسط اعضاى مجمع سفيران 
جوان در پارك الله كبودراهنگ از ديگر مراسم هاى اعياد غدير تا قربان 

در شهرستان كبودراهنگ خواهد بود.

آغاز دوباره طرح جداسازى الين 
رفت وبرگشت گردنه اسدآباد

 در ســال گذشــته طرح جداســازى الين رفت وبرگشت گردنه 
اســدآباد با نيوجرســى از راهدارخانه به ســمت همــدان به طول 
15كيلومتر آغاز شــد كه امســال هم با پيگيرى هــاى نماينده مردم 
شهرســتان در مجلس شوراى اســالمى ادامه طرح آغاز شده و در 

دست اجراست.
مدير اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى اسدآباد با بيان اينكه سال 
گذشته از 15كيلومتر طرح جداسازى الين رفت وبرگشت 5 كيلومتر 
طرح انجام شــد، بيان كرد: براى اين طرح طــى انعقاد قرارداد با 2
پيمانكار شــامل يك پيمانكار براى جداســازى الين رفت وبرگشت 
نصب نيوجرســى و پيمانكار ديگر براى نصب روشــنايى بر روى 
نيوجرسى ها هم اكنون ادامه طرح در دست اجراست و در سالجارى 

نيز بخشى از طرح به اتمام مى رسد.
ــل طــول كشــيدن  ــا ايســنا، دالي ساســان رســتمى در گفت وگــو ب
ــتان  ــود نيوجرســى برشــمرد و گفــت: اس ــرح را كمب ــدى ط و كن
همــدان تنهــا داراى يــك واحــد توليدكننــده نيوجرســى بــوده كــه 
قــرار اســت بــا اولويــت ايــن طــرح نيوجرســى موردنيــاز طــرح را  

در ايــن فــاز تأميــن كنــد.
وى با اشــاره به اينكــه تصادفات رخ به رخ و انحــراف به چپ از 
بيشترين علل تصادفات در گردنه شــهر اسدآباد به شمار مى رود و 
اجراى طرح فوق از نقش مؤثــرى در كاهش آمار محور حادثه خيز 
گردنه شهرســتان برخوردار خواهد بود، بيان كــرد: با اتمام نصب 
نيوجرسى و نصب روشــنايى بر روى نيوجرسى ايمن سازى گردنه 
كامل مى شــود، با اينكه براى روكش آســفالت گردنــه با پيمانكار 

ديگرى نيز  عقد قرارداد شده است.
رســتمى از پيش بينى تكميل و بهره بردارى طرح جداســازى الين 
رفت وبرگشت گردنه شهرســتان در سال آينده خبر داد و گفت: در 
حال حاضر براى روكش آسفالت محور داشبالغ نيز انعقاد قرارداد با 

پيمانكار طرح صورت گرفته و بزودى اجرايى مى شود.
ــن  ــدآباد همچني ــاده اى اس ــل ج ــدارى و حمل ونق ــر اداره راه مدي
ــى آباد در دســت  ــتاى موس ــذر روس ــرح زيرگ ــه ط ــان اينك ــا بي ب
ــاالى 20 ــتاهاى ب ــى روس ــزود: در حال حاضــر تمام اجراســت، اف
خانــوار شهرســتان داراى راه آســفالته هســتند كــه امســال در حــال 
ــل آســفالت راه روســتاهايى هســتيم  ــراى تكمي ــار ب ــرى اعتب پيگي

ــد. ــى مانده ان ــته باق ــال گذش ــه از  س ك
رستمى با اشاره به اينكه 10روستاى زير 20خانوار شهرستان داراى 
راه آسفالته نيستند، گفت: چشــمه على، خنداب به سمت قاسم آباد، 
سياه گله به سمت سوتپه از جمله راه هاى روستايى هستند كه از سال 
گذشته باقى مانده اند و در سالجارى پيگير تكميل ادامه آسفالت اين 

روستاها هستيم.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته در طرح ابرار آسفالت 8 كيلومتر از 
راه هاى روســتايى شهرستان انجام شد، بيان كرد: قمشانه، گدارپهن، 
فريانج، خنداب به سمت قاسم آباد به طول يك كيلومتر، سياه گله به 
سمت سوتپه يك كيلومتر از جمله راه هاى روستايى بود كه در طرح 

ابرار آسفالت شدند.
رســتمى در ادامه با بيان اينكه 50 درصد ناوگان راهدارى شهرستان 
نيازمند نوســازى است، گفت: با پيگيرى هاى نماينده مردم شهرستان 
اسدآباد امسال يك دستگاه لودر با اعتبارى افزون بر 3/5 ميليارد تومان 

به ناوگان اداره راهدارى و حمل ونقل جاده اى شهرستان اضافه شد.
مدير راهــدارى و حمل ونقل جاده اى اســدآباد همچنين از وجود 
411كيلومتر راه آســفالته در اين شهرســتان خبــر داد و افزود: از 
411كيلومتر راه آســفالته شهرســتان 33كيلومتر شــريانى و مابقى 
غيرشــريانى است كه در راستاى نگهدارى اين ميزان راه از سال 84

نگهدارى راه هاى شريانى به سازمان راهدارى و راه هاى غيرشريانى 
به استان واگذار شد.

رســتمى بيان كرد: از 411كيلومتر راه آسفالته سطح شهرستان، بيش 
از270 كيلومتر راه آسفالته روستايى است.

گنجينه معادن، به نام تويسركان به كام ديگران!
 شهرســتان تويســركان عالوه بر برخوردارى از طبيعت، اقليم و آب وهوايى دلپذير و 
مسحوركننده و آثار متعدد تاريخى و فرهنگى از معادن غنى خدادادى نيز برخوردار است 

كه البته عايدى خاصى از آنها نصيبش نمى شود!
به  گزارش ايســنا، رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت تويســركان  در اظهارات خود 
در اين زمينه به اين نكته اشــاره كرد و گفت كه روال كار اســتخراج از معادن در سراسر 
نقاط كشــور به اين ترتيب اســت كه معادن در شهرهاى مختلف توسط دولت به مزايده 
گذاشته مى شوند و پس از بررسى فنى و اهليت سرمايه گذار و با در نظر گرفتن مالحظات 
كارشناسانه منابع طبيعى، پروانه فعاليت از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت به افراد 

واجد شرايط داده مى شود.
روانبخش نورعليئى اين رويه را كه از معادن شهرســتان تويســركان عايدى مالى خاصى 
نصيب شهرستان نمى شود را يك روال كشورى دانست و تأكيد و بيان كرد كه منابع مالى 
حاصل از اســتخراج معادن در سراسر كشــور به خزانه دولت واريز مى شود و اين مبالغ 
صرف امور عمرانى عمومى مى شوند و روستاهايى كه معادن در آنها قرار دارد از خدمات 

عمومى مانند زيرساخت هاى رفاهى البته تا حد مشخصى برخوردار مى شوند.
در عين حال بخشى از مردم تويسركان با توجه به اينكه در حال حاضر حداقل نزديك به 
10 معدن فعال در شهرستان وجود دارد معتقدند كه برخى ذخيره هاى معدنى با ارزش و 
گرانبهاى تويسركان به راحتى و توســط بهره برداران غيربومى استخراج شده و به بيرون 
از تويســركان انتقال داده مى شوند و مردم به صورت مرتب شاهد خارج شدن سنگ هاى 

باكيفيت و گرانبهاى گرانيت ســياه، دولوميت، ســنگ آهك و مواردى از اين دســت از 
شهرســتان تويسركان هســتند. اين موضوع وقتى حساس تر مى شــود كه يكى از معادن 
فعال تويسركان در قســمت باالدستى سد سرابى اين شهرستان واقع شده است و برخى 
كارشناســان عقيده دارند كه مواد به جــاى مانده از اين معدن هم مى تواند تهديدى براى 
ســالمت آب آشاميدنى مردم تويسركان باشد و هم اينكه موجب ته نشين شدن و رسوب 

مواد در بستر سد مى شود كه مشكالت عديده اى را ايجاد مى كند.
مردم و برخى كارشناســان بر ايــن باورند كه بايد زمينه فرآورى بخشــى از ذخيره هاى 
معدنى تويســركان مانند سنگ گرانيت مشكى و خاكسترى كه بازار خوبى دارند در خود 
شهرستان ايجاد شود تا هم سبب ساز ايجاد فرصت هاى شغلى جديد براى جويندگان كار 

در تويسركان شود و هم  عمده عايدات مالى آن به خارج از شهرستان نرود.

 (Cمعادل كالس)R160 خريد كنتور آب سرد سايز1/2 تا1 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
با قابليت قرائت از راه دور به شماره ج/1400/110

شركت آب و فاضالب استان همدان در نظر دارد توليدكنندگان حائز شرايط جهت شركت در مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد كنتور آب سرد سايز1/2 تا 
1 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى R 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور را با اطالعات مشروحه ذيل ارزيابي نمايد.

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان همدان  واقع در همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال  كد پستى 6515914478 تلفن 
081-38219871-80

نظارت: معاونت بهره بردارى و توسعه آب  شركت آب و فاضالب استان همدان  
موضوع: خريد4300 دستگاه كنتور آب سرد سايز1/2 تا 1  اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى R 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور

روش تأمين مالى: ازمحل 16 درصد جريمه مازاد الگوى مصرف مشتركين سال 1399
مدت قرارداد: سه ماه

تاريخ،مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از مورخ 1400/04/29 لغايت 
1400/05/03 به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمايند. 

استعالم هاي تكميل شده بايد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/5/18 مطابق موارد مندرج در اسناد ارزيابى كيفى به شركت آب وفاضالب استان همدان 
(دبيرخانه شركت) تسليم شود. (استعالم ها بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند)

محل دريافت،تحويل وگشايش  اسناد: همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 
7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

نحوه دريافت اسناد استعالم و هزينه آن: متقاضيان در ازاى واريز مبلغ غيرقابل استرداد 500,000  ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  
به نام شركت آب وفاضالب استان همدان و ارائه درخواست مى توانند يك سري از اسناد استعالم ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.

 مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي(60)، در مراحل بعدي مناقصه شركت مي نمايند.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت hww.ir درج گرديده است.   

تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اى
نوبت دوم

سپيده راشدى»
 روندى در ركود قيمت مســكن در استان 
همدان در ماه گذشته با جهش روبه رو شد. بر 
اين اساس متوسط قيمت يك مترمربع زيربناى 
واحد مســكونى معامله شــده در خردادماه 
سالجارى نسبت به ماه مشابه سال گذشته 48

درصد افزايش يافته است. 
متوســط قيمت خريدوفروش يــك مترمربع 
زيربنــاي واحد مســكوني معامله شــده 19
ميليــون و 259هزارتومان  بود كه نســبت به 
ماه گذشــته1/5 درصد افزايش نشان مى دهد. 
اين در حالى اســت كه رشــد ايــن نرخ در 
فروردين ماه و ارديبهشت ماه 1400 به ترتيب، 

68 و  50 درصد بوده است.
افزايش قيمت مسكن نسبت به سال گذشته در 
شهرستان مالير 40درصد، نهاوند 33 درصد، 
كبودراهنگ30درصد، اسدآباد 38 درصد، رزن 
22درصد، درگزيــن 19/5 درصد، فامنين 30

درصد و قيمت هر متر ساختمان در تويسركان 
با رشد 2 تا 2/5 برابرى روبه رو بوده است.

پس از مصوبه ســتاد ملى مبارزه با كرونا براى 
جلوگيرى از افزايــش بى رويه نرخ اجاره بها، 
مبنــى بر اينكــه صاحبخانه هــا در نهايت با 
25درصــد افزايش نرخ كرايه، با مســتأجران 
تمديد قرارداد كنند،«حق با مســتأجر است» 
تكرارى ترين جمله اى اســت كه توسط اغلب 

مستأجران مطرح مى شود.
با وجود اعالم ميزان افزايش اجاره بهاى امسال 
كه در تهران 25درصد، كالنشهر ها 20درصد و 

ساير شهر ها 15درصد است و همچنين ورود 
دادستانى، اما چون اين قانون ضمانت اجرايى 
ندارد و تنها يك دســتور است كه مردم بايد 
اجرا كنند، اغلب موجرها آن را اجرا نكردند. 
مصوبه «حق با مستأجر است» هم موجب شده 
است برخى مستأجران هم سوء استفاده كنند و 

بگويند قانون حق را به ما داده است. 
مشــاهدات ميدانى همدان پيــام حاكى از اين 
است كه مســتأجرانى هستند كه خانه خود را 
اجاره داده اند و خودشان هم مستأجر هستند. 
مثًال خانه فردى در يكى از شــهرك ها است 
و خودش در محل ديگرى در شهرســتان هاى 
اســتان ساكن شده اســت، در  حال حاضر كه 
وضع اقتصادى بد اســت، اين فرد مى خواهد 
به خانه خود بازگردد، در اين شــرايط مصوبه 
ســتاد كرونا اجازه نمى دهد كه اين جابه جايى 

انجام شود.
برخى از صاحبخانه ها هــم مى خواهند خانه 
خود را به اقوامشــان اجــاره دهند يا دختر و 
پسرشان ازدواج كرده و قرار است از اين خانه 
استفاده كنند، اما طبق مصوبه ستاد كرونا هيچ  
يك از اين فرض ها تــا پايان اعالم وضعيت 
سفيد كرونا در مراجع قضائى قابل قبول نيست.

در حال حاضر برخى از صاحبخانه ها هم براى 
اينكه مستأجران خوبشــان را از دست ندهند 
همان بين خودشــان توافق كــرده و با درصد 
كمى باالتر از اجاره بهاى سال گذشته اجاره نامه 

را دستى مى نويسند.
صاحبخانه اى با مراجعه به دفتر روزنامه همدان پيام 

گفت: مستأجرم 2ســال است كه از زمان كرونا  
اجاره نداده است و با اينكه در قرارداد نوشته شده 
بايد در موعد مشخص واريز شود اصًال اجاره را 

پرداخت نكرده است.
وكيــل پايه يك دادگســترى و مشــاوره قوه 
قضائيــه  در اين باره مى گويــد: قانونى مبنى 
بر اينكه صاحبان امالك مســكونى و تجارى 
ملزم هستند قرارداد مستأجران خود را به اجبار 
تمديد كنند و يا ميزان كرايه را كم كنند، ابالغ 

نشده است.
سهيال نجمى در گفت وگو با همدان پيام گفت: 
در ايام آغاز شــيوع گســترده ويروس كرونا 
و شــرايط خاص و جديدى كه در مناسبات 
اجتماعى ايجاد كرده است، صحبت هايى مبنى 
بر اينكه صاحبان امالك بايد به منظور همراهى 
و كمك به مستأجران برخى اقدامات اخالقى 
مانند به تعويق افتــادن كرايه ها، تمديد مجدد 
قرارداد پس از سررســيدن زمان قرارداد و يا 
كاهش كرايــه را انجام دهند در برخى محافل 
مردمى و حتى كارشناســى مطرح شد، اما اين 

موارد به قوانين الزام آور ابالغى تبديل نشدند.
وى بيان كرد: اكنون قانون مصوبى وجود ندارد 
كه با اســتناد بر آن مســتأجران بتوانند پس از 
سررسيدن زمان تخليه مكان اجاره گرفته شده، 
مكان را تخليه نكنند و يا خواهان كسر ميزان 

اجاره بها باشند.
نجمى گفــت: در حال حاضــر در مراجعات 
مردمى و برخى موارد حقوقى ديده مى شــود 
كه برخى از صاحبــان امالك و صاحبخانه ها 
هم پول پيش و هم كرايه مكان مورد اجاره را 
افزايش مى دهند و طبق قانون نمى توان بر عليه 

آنها شكايت كرد.
اين در حالى اســت كه همانگونه كه در اخبار 
برخى رسانه ها منتشر شــد چه در ايام شيوع 
كرونا و چــه غير از اين مقطع زمانى، افزايش 
نــرخ اجاره بها بايد از يك درصد مشــخص، 
معقول و عرفى برخوردار باشــد كه متأسفانه 
در برخى مناطق نظــارت دقيقى بر اين روند 
وجود نداشته و ندارد و اجاره بهاهاى نجومى 

مشكالت مستأجران را دوچندان مى كند.

محمدجوادكوهى-خبرنــگار  اســدآباد-   
همدان پيام: در ســطح شهرســتان اســدآباد،  
13درمانگاه روســتايى وجود دارد كه در اين 
13 مركز كارهاى درمانى و بهداشــتى انجام 

مى شود.
به گزارش همدان پيام، نشست خبرى رياست 
دانشكده علوم پزشــكى با اصحاب رسانه در 
ستاد مركزى دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد 
برگزار شد. در اين نشســت رئيس دانشكده 
علوم پزشــكى اســدآباد گفت: 10ماه پيش به 
سمت رياست دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 

منصوب شدم. 
ايرج صالحى در دومين نشســت خبرى خود  
از تشكيل جلسه با اصحاب رسانه به صورت 
ماهيانــه خبر داد و افــزود: از ماه جارى يك 
جلسه در خدمت شــما هستيم و درخواست 
داريم به عنوان رابط بين مردم و ما پيشنهادات 

مردم را انتقال دهيد.
وى در پاسخ به پرسش همدان پيام درخصوص 
تعيين تكليف معاونت پشتيبانى دانشكده بيان 
كــرد: در مدت زمان باقى مانده از عمر دولت 
فعلى اين پســت مســئول نخواهد داشت و 
موارد مربوط به اين معاونت توســط شخص 

بنده پيگيرى مى شود.
صالحى در پاسخ به پرسش ديگر همدان پيام 
درخصــوص پروژه ســاختمان دانشــكده 
پيشرفت  پروژه  گفت: 48درصد  پرســتارى 
فيزيكــى داشــته و مبلغ 6ميليــارد و 500
ميليــون تومان تــا به امروز هزينه شــده و 
اكنــون در مرحله آغاز عمليات تأسيســات 

پروژه هستيم.
وى افزود: احــداث مركز فرهنگى در مجاور 

دانشــكده پرستارى و مقبره شــهداى گمنام 
از برنامه هاى دانشكده اســت و با راه اندازى 
دانشــكده پرســتارى به طور قطع اين مركز 
فرهنگى در جهــت حضور جوانان و فعاليت 

گسترده فرهنگى صورت مى گيرد.
صالحى از ادغام پســت معاونــت درمانى با 
رياست بيمارســتان در اين شهرستان خبر داد 
و گفت: متأســفانه معاونت درمان و رياست 
بيمارستان از هم جدا بود و موجب مشكالتى 
مى شد كه با تدابير انديشيده شده با هم ادغام 
شد و ثمرات آن بزودى قابل مشاهده مى شود.
وى افزود: زمينه حضور جراح متخصص مغز 
و اعصاب خريد وسايل و تجهيزات است كه 
بايد قبل از حضور پزشك صورت گيرد و در 
حال حاضر اين تجهيزات در شهرستان وجود 
نــدارد و از خيرين عزيز درخواســت كمك 
داريم چراكه اين وســايل بيش از يك ميليارد 

تومان اعتبار نياز دارد.
صالحى در پاســخ بــه پرســش همدان پيام 
درخصــوص صدور كارت بهداشــت بدون 
عكس پرسنلى براى متصديان نانوايى ها گفت: 
صدور كارت بهداشت توسط دفاتر پيشخوان 
صورت مى گيرد و ايــن موضوع در صورت 
مشاهده تخلف است و با آنها برخورد مى شود 
و حتماً صدور كارت بهداشــت بايد با عكس 

فرد متقاضى انجام شود.
ســجاد حيدرى هم كه با حفظ سمت رياست 
بيمارستان به عنوان معاونت درمان منصوب شده 
در جلسه بيان كرد: درجه يك شدن بيمارستان 
قائم اسدآباد به معنى دريافت پول بيشتر از مردم 
نيست و اين ويژگى موجب افزايش دريافتى ما 
از بيمه خواهد شــد و در مبلغ دريافتى از مردم 

تغييراتى ايجاد نخواهد شد.
وى گفت: هفته آينده در وزارتخانه جلسه اى 
با حضــور نماينده مردم در مجلس شــوراى 
اســالمى برگزار مى شــود كه موضوع جلسه 
حضور پزشــك هاى متخصص در شهرستان 

خواهد بود.
حيــدرى افزود: در كل كشــور 10دســتگاه 

آندوســكوپى وجود دارد كه يكــى از آن در 
بيمارستان قائم(عج) اســت و اين يك امتياز 
بزرگ بــراى شهرســتان خواهد بــود كه با 
رســانه اى شــدن اين موضوع بــه طور قطع 
مراجعه كننده  نيز  همجوار  شهرســتان هاى  از 

خواهيم داشت.
معاونت بهداشت دانشكده هم نيز با بيان اينكه 
100درصد كادر درمان شهرســتان واكســينه 
هســتند بيان كرد: تا عصــر 28 تيرماه تعداد  
9هزار و151 دز واكس تزريق شده كه موجب 
واكسينه شدن 8 درصدى شهرستان شده است.

الهام عظيمى افزود: تعطيالت پيش رو موجب 
برپايى نوعيد، عروســى و حضور مسافران از 
تهران شده است كه اميدواريم مردم از ماسك 
استفاده كنند تا شاهد افزايش تعداد بسترى ها 
نباشــيم. در حال حاضر 16مورد بسترى كرونا 
داريم و فقط يك بيمار در قسمت «آى.سى.يو» 

بسترى است.
وى در پايان از مشخص شدن آراى انتخابات 
نظام پزشكى خبر داد و گفت: نتايج مشخص 
شده و در نخســتين فرصت ليست در اختيار 

رسانه قرار مى گيرد.

مصوبه اى كه 
به هيچ انجاميد
■ مالكان اجاره بهاى خود را كامل مى خواهند

رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد:

كارت بهداشت فقط با عكس پرسنلى صادر مى شود
■ پروژه دانشكده پرستارى 48 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

■ 13 درمانگاه روستايى خدمات ارائه مى دهد
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براى تصويب اين قانون تمام تالش خود را به كار 
مى گيريم

 همانطور كه گفته شد اليحه مذكور در حال حاضر در كميسيون 
برنامه وبودجه قرار دارد و رئيس اين كميسيون تاكنون بر تصويب اين 

اليحه تأكيد كرده است. 
حميدرضــا حاجى بابايى در گفت وگويى بيــان كرد: براى تصويب 
اليحه دولــت مبنى بر دائمى شــدن قانون همسان ســازى حقوق 
بازنشستگان ايســتاده ايم. براى تصويب اين قانون تمام تالش خود 

را به كار مى گيريم.
وى با اشــاره به ماده 30 قانون برنامه ششــم توســعه كشور افزود: 
براســاس مفاد اين قانون همسان سازى حقوق بازنشستگان كشورى 
و لشكرى، از ابتداى برنامه ششم بايد اجرا مى شد و در سال گذشته 

قدم هاى مثبتى برداشته شد.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس بيان كــرد: در تدوين 
برنامه ششــم توســعه به عنوان يك ســند الزم االجرا كه بايد نقشه 
راه دستگاه هاى اجرايى كشــور در تدوين برنامه ها و تحقق اهداف 
برنامه باشد، همسان سازى حقوق بازنشستگان يكى از اساسى ترين 
مصوبات بوده اســت. نماينده مجلس گفت: پاســخ به اين مطالبه 
برحق بازنشســتگان كه تبديل به قانون شده اســت، امروز يكى از 
متعالى ترين قوانين كشور است، كه موجب آرامش خاطر و رضايت 

قشر پيشكسوت جامعه شده است.
حاجى بابايى افزود: اعتبارات الزم در بودجه ســنواتى براى اجراى 
اين قانون پيش بينى و مصوب و حتى براى تداوم همسان سازى منابع 
موردنياز در اليحه بودجه 1400 در بند(و) تبصره 2 منظور شده كه با 

تغييراتى در مجلس شوراى اسالمى به تصويب رسيد.
وى گفت: براســاس ابــالغ قانون بودجه ســال 1400 و لحاظ 

130هزار ميليارد تومان در جزء(يك) بند (2) تبصره (2) تداوم 
متناسب ســازى نيز از محل بخشــى از منابع مذكور در حال 
اجراست و هيچ تعهدى براى دولت و مجلس ايجاد نمى كند.

خبـر

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

تأكيد كميسيون كشاورزى بر بازگردانى اختيارات 
وزارت جهادكشاورزى

 قانون تمركز اختيارات وزارت جهادكشــاورزى بايد با تمامى ملحقات آن احيا شود 
به اين معنا كه ساختار سازمانى و چارت تشكيالتى نهاد ها بايد مجدداً در اختيار وزارت 

جهادكشاورزى قرار بگيرد.
ســخنگوى كميســيون كشــاورزى مجلس در گفت وگو با خانه ملت، در تأييد نشست 
كميسيون متبوع خود، گفت: دستور كار نشست كميسيون كشاورزى رسيدگى و نظارت 
بر روند برگشت اختيارات وزارت جهادكشاورزى با توجه به اتمام زمان لغو قانون تمركز 

وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزى در وزارت جهادكشاورزى بود.
احــد آزادى خواه با بيان اينكه وزير جهادكشــاورزى و معاون حقوقى رئيس جمهور در 

نشســت مذكور حاضر بودند، بيان كرد: مهلت 2 ســاله مصوبه شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى ســران قوا در تاريخ 22تيرماه 1400 به پايان رســيده اســت، بنابراين وزارت 

صنعت، معدن و تجارت بايد اختيارات را به وزارت جهادكشاورزى بازگرداند.
نماينده مردم مالير در مجلس با اشــاره به اينكه معاونيــن وزارت صمت معتقد بودند 
كه بازگردانى اختيارات بازرگانى بخش كشــاورزى به وزارت جهادكشــاورزى نيازمند 
مصوبه هيأت وزيران است، گفت: براساس مباحث مطرح شده از سوى رئيس كميسيون 
كشــاورزى به دليل اينكه مصوبه هيأت وزيران متأثر از مصوبه شــوراى عالى سران قوا 
بوده اســت با پايان مهلت اجراى تصميم ســران قوا، براى بازگردانى اختيارات وزارت 

جهادكشاورزى نيازى به مصوبه هيأت  وزيران وجود ندارد.
وى با تأكيد بر اينكه خانم جنيدى در اين نشست اعالم كرد كه رئيس جمهور بازگردانى 

اختيارات حوزه بازرگانى وزارت جهادكشاورزى را پذيرفته اند و براى اجراى آن مشكلى 
وجود ندارد، افزود: قانون تمركز اختيارات وزارت جهادكشاورزى بايد با تمامى ملحقات 
آن احيا شــود به اين معنا كه ساختار سازمانى و چارت تشكيالتى نهاد ها بايد مجدداً در 

اختيار وزارت جهادكشاورزى قرار بگيرد.
سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس گفت: درخواست ديگر وزير جهادكشاورزى در 

زمينه بازگردانى نيروها و منابع مالى در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
آزاديخواه با بيان اينكه معاون حقوقى رئيس جمهور خواســتار نهايى شــدن بازگردانى 
اختيارات وزارت جهادكشــاورزى در نشست فردا (3 مردادماه) با حضور رئيس جمهور 
بود، گفت كه براساس تأكيد كميسيون كشاورزى تابلو نهادهايى كه براساس مصوبه سران 

قوا در اختيار وزارت صمت قرار گرفته است نيز بايد از امروز(2 مرداد ماه) تغيير كند.

رهبرى نوبت دوم واكسن كروناى ايرانى را 
دريافت كردند

■ گاليه رهبر انقالب از رعايت نشدن توصيه هاى قبلى 
درباره آب خوزستان 

 اكنون كه دستگاههاى دولتى و غيردولتى مشغول به كار شدند، و 
همچنين دولت بعدى كه بر ســر كار خواهد آمد، كارها را به صورت 

جدى دنبال كنند.
رهبر معظم انقالب اســالمى روزگذشــته پس از دريافت نوبت دوم 
واكســن كوو ايران بركت با تشــكر از مجاهدتهــاى مجموعه هاى 
بهداشــت و درمــان در مقابله بــا بيمارى و بخصــوص از زحمات 
دانشمندان و محققان در توليد واكسن داخلى، بر لزوم استمرار رعايت 
كامل شــيوه نامه هاى بهداشتى تا توقف شــيوع بيمارى تأكيد كردند 
و در ادامه با اشــاره به مشــكالت عميقاً دردآورد مردم وفادار استان 
خوزســتان در زمينه آب، مسئوالن دستگاههاى دولتى و غيردولتى را 
موظف كردند به صورت جدى رسيدگى به مشكالت و مسائل مردم 

خوزستان را دنبال كنند.
به گزارش ايســنا، حضرت آيت ا... خامنه اى اختالل ايجاد شــده در 
دسترســى مردم به واكســن را عمدتاً ناشــى از بدقولى فروشندگان 
خارجى واكســن خواندند و گفتند: اين مسئله يك بار ديگر به مردم 
و مســئوالن كشــور يادآورى كرد كه تكيه به ديگــران موجب بروز 
مشكالت مى شود بنابراين بايد بتوانيم در همه مسائل روى پاى خود 

بايستيم.
ايشــان افزودند: البتــه در كنار توليد داخل ناگزيــر از توليد خارجى 
مطمئن نيز اســتفاده مى كنيم اما بايد با تمركز و تالش بر روى توليد 
داخل جلوى منتظــر و معطل ماندن مردم را گرفــت و اميدواريم با 
توجه مسئوالن، توزيع واكســن به آسانى و روانى كامل در بين مردم 

انجام شود.
رهبر انقالب اسالمى همچنين با اشاره به جهش هاى پى در پى ويروس 
و باقى ماندن خطرات آن، مردم را به اســتمرار رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشتى فراخواندند و گفتند: طوالنى شدن قضيه بيمارى نبايد موجب 
كاهش حساسيت ها شود و در همه جا از جمله مراسم هاى گوناگون 
مذهبى و غيرمذهبى نيز بايد اصل را بر رعايت كامل شــيوه نامه هاى 

توصيه شده از طرف مسئولين مانند ماسك و فاصله گذارى قرار داد.
ايشان خاطرنشــان كردند: اگر مردم براى يك دوره، زحمت رعايت 
كامل شيوه نامه ها را قبول كنند، بيمارى ريشه كن يا حداقل شيوع آن و 

ادامه خطرات جانى و خسارات مالى متوقف مى شود.
حضرت آيت ا... خامنه اى خطاب به مسئوالن تأكيد كردند: دستگاههاى 
دولتى به صورت جدى از توليد واكســن هاى داخلى پشتيبانى كنند تا 

اين كار به بهترين وجه انجام شود.
رهبــر انقالب در بخش ديگرى از سخنانشــان به مشــكالت مردم 
خوزستان اشاره كردند و گفتند: در روزهاى اخير يكى از نگرانى هاى 

واقعاً دردآور، مسئله آب خوزستان و مشكالت مردم بود.
ايشــان با گاليه از رعايت نشــدن توصيه هاى متعدد قبلى درباره آب 
خوزستان و فاضالب اهواز افزودند: اگر آن توصيه ها مورد توجه قرار 
مى گرفت مســلماً اين وضع ايجاد نمى شد كه مردم وفادار خوزستان 
را با وجود اين همه امكانات و اســتعدادهاى طبيعى و كارخانجات در 

استان، ناراضى و ناراحت كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى خاطرنشــان كردند: مردم ناراحتى خود را 
بروز دادند اما هيچ گله اى از آنها نمى توان داشــت چراكه مسئله آب 

آن هم در آن آب وهواى گرم خوزستان مسئله كوچكى نيست.
ايشان با اشاره به حضور وفادارانه و فداكارانه مردم خوزستان در خط 
مقدم مشكالت هشت سال دفاع مقدس، گفتند: اين مردم نبايد دچار 
مشكالت باشند و اگر به در وقت خود به كار مردم رسيدگى مى شد، 

اين وضعيت ايجاد نمى شد.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: اكنون كه دستگاههاى دولتى و غيردولتى 
مشــغول به كار شدند، و همچنين دولت بعدى كه بر سر كار خواهد 

آمد، كارها را به صورت جدى دنبال كنند.
حضــرت آيت ا... خامنــه اى همچنين مردم را بــه مراقبت در مقابل 
توطئه هاى دشمن توصيه كردند و گفتند: دشمن به دنبال آن است كه 
از هر چيز عليه انقالب و كشــور و مصالح مردم استفاده كند بنابراين 

بايد مراقبت شود كه بهانه اى به دست آن داده نشود.

سخنگوى كميسيون آموزش مجلس: 
ابهام در كابينه فراجناحى 
ما را نگران كرده است

 خواستار نوســازى ناوگان مديريتى كشور و سكاندارى جوانان 
مؤمن انقالبى و جهادى هستيم؛ چراكه تغيير وضعيت موجود بدون 

كار جهادى امكان پذير نيست.
به گزارش ايلنا، ســخنگوى كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس در 
صحن علنى مجلس در نطق ميان دستور خود در سخنانى خطاب به 
ملت ايران و نمايندگان، گفت: اين روزها كه بر ملت عزيزمان سخت 
مى گذرد ســخن از انكار سرزمين سوخته اى است كه منتقدان دولت 
تأييدكننده و حاميان دولت منكر آن هســتند، اما آنچه كه در محضر 

همگان است حقيقت ماجرا را اثبات مى كند.
حجت االسالم احمدحسين فالحى افزود: آقايان حاميان دولت تدبير 
و اميد! ويژگى هاى اين ســرزمين سوخته اى كه شــما منكر و البته 
آفريننده آن هستيد، در طول 8 سال سكاندارى مشكالتى مانند كاهش 
ارزش پول ملى، تورم 10برابرى، افزايش بيكارى و نااميدى جوانان 
از آينده و تنش با كشــورها على رغم شــعار تنش زدايى در ابتداى 
دولــت، فاصله ها بين مردم و مســئوالن و فاصله طبقاتى در جامعه، 
افــت روزافزون ارزش هــاى اخالقى در جامعه به يمن شــعارهاى 
كذايى انتخاباتى و حمايت از فضاى مجازى افسارگسيخته، تعطيلى 
هزاران واحد توليدى و بيــكارى ده ها هزار نفرى به يمن امضاهاى 
طاليى قاچاق كاال توســط فرزندان وزرا و مديران رانتى و فاســد، 
افزايش بى حساب و كتاب قيمت مسكن و نااميدى از زندگى آرام به 
يمن تعطيلى مســكن مهر، وزيران بى دغدغه و ميلياردى را به وجود 

آورده است.
وى در ادامه بيان كرد: ترويج اشــرافيت در ميان مديران و مسئوالن 
دولتى در صدر مديران اجرايى كشــور، پاســخگو نبودن به مردم، 
ديپلماســى واداده و مذاكرات فرسايشى و پرهزينه كه مولود آرمانى 
آن برجام بى فرجام شــد، تعطيلى تأسيســات هســته اى، نااميدى و 
مهاجرت دانشــمندان هسته اى يا شهادت برخى از آنان، ميدان دارى 
و نفوذ مديران ناكارآمد در برخى پســت هاى كشور كه اعتقادى به 
نظام و انقالب اســالمى نداشتند و موجب نارضايتى مردم و تعطيلى 
امور شدند، انتصابات و استخدامات جناحى و بدون ضابطه و قانون 
در دســتگاه هاى مختلف، از دســت دادن ظرفيت ها و فرصت هاى 
منطقه اى در پى وادادگى در مقابل غرب و دلدادگى به آنها، همه اين 

موارد نمونه اى از اين سرزمين سوخته اند.
فالحى افزود: امروز ديگر مردم تفاوت كار ســرهنگ و حقوقدان را 
ديده اند و شــاهد آن حضور ميليونى پاى بدن پاره پاره سردار دل ها 
و محســن حججى ها كه در ميدان كار خالصانه كردند و نام ماندگار 

به يادگار گذاشتند.
وى خطاب به نمايندگان، دولت منتخب و رئيس جديد قوه قضائيه، 
بيان كرد: امروز ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم. نه جاى تعطيلى 
تابســتانه و از دســت دادن فرصت ها براى مجلس انقالبى است، نه 
جاى مماشــات براى برخورد با مفسدان اقتصادى، سياسى، فرهنگى 
و امنيتى براى دستگاه قضا و نه تعرض در پاكسازى مديران ناكارآمد 
و بى خاصيت. آنچه كه مردم امروز منتظر آن هســتند تغيير وضعيت 

موجود و برخورد شديد و بى محابا با آنان است.
ســخنگوى كميســيون آموزش وتحقيقات در ادامه نطق گفت: الزم 
مى دانم نكاتى را به دولت منتخب گوشــزد نمايم؛ بنده به عنوان يك 
نفر از 220 نماينده اى كه شــما را صالح براى تغيير وضعيت موجود 
دانســتم و دعوت كردم امروز در خط مقــدم تمامى رأى دهندگان 
از شــما مطالبه گر هســتند و همه به انتظار ايستادند؛ امروز ابهام در 
چگونگى  تشكيل كابينه و شايعات و زمزمه هاى مختلف در سخن از 
كابينه فراجناحى كه البته منكر آن نيستيم و استفاده از برخى مديران 
فعلى ما را نگران كرده اســت؛ نگران ادامه وضعيت مديريتى كشور 
با افراد چندچهره اى كه همه ما نفوذ و حضور آنان را در ســتادهاى 

مختلف انتخاباتى ديديم.
وى خطــاب به رئيس جمهور منتخب، بيان كرد: ما همان مطالبه گران 
قبــل و منتظر كابينــه انقالبى و جهادى هســتيم؛ حضور چهره هاى 
خسته و ناكارآمد و اهل زد و بند با دولت ها و جناح هاى مختلف و 
بى برنامــه و بى ايده مانند دولت قبل را برنمى تابيم و از قبل مصمم تر 
به ســؤال، تذكر و در نهايت استيضاح به وزيران هستيم چراكه مردم 
در فشارهاى اجتماعى و اقتصادى با اميد پاى صندوق هاى رأى شما 

حاضر شدند.
فالحــى با بيان اينكه ما ملت ايران فرصــت ادامه رويه را به دولت 
جديد نمى دهيم، گفت: ما خواستار نوسازى ناوگان مديريتى كشور 
و ســكاندارى جوانان مؤمن انقالبى و جهادى هســتيم چراكه تغيير 
وضعيت موجود بدون كار جهادى امكانپذير نيســت و وجود تفكر 
ليبرال و ادامه حضور آنان موريانه اى بر كابينه و دولت شــما خواهد 

بود.
وى بيان كرد: مجلس انقالبى از شايسته ســاالرى استقبال مى كند، اما 
شايسته ســاالرى به تمام معنا كه تعهدى بــه انقالب و انقالبى گرى 
و اعتقــاد به نظام اســالمى و واليت فقيه به معنــاى واقعى در كنار 
تخصص باشــد؛ امروز مردم تشــنه مديرانى هستند كه در كنار آنان 
و شــنواى دردشان باشند و با تالش خســتگى ناپذير و كار جهادى 
روند خســته مديريت ناكارآمد را تغيير و  كشور را به سمت رشد و 

پيشرفت سوق دهند.

نتيجه نظرسنجى شماره يك

همدانى ها خواستار 
همسان سازى حقوق بازنشسته ها

■ تأثير نمايندگان استان در سرنوشت طرح هاى رتبه بندى معلمان و همسان سازى حقوق بازنشسته ها چقدر است؟
محمد ترابى »

 همسان سازى حقوق، يعنى حقوق فردى 
كه در گروه شغلى خود، حقوق پايينى دارد 
به كسى كه حقوق بااليى دارد، نزديك شود. 
بر اين اساس در سال 98 به ميزان 13درصد 
و سال 97 معادل 5/16 درصد مشمول قانون 
همسان ســازى حقوق بازنشستگان نشدند 
و سال گذشــته نيز 10درصد مشمول اين 
قانون نمى شوند. در ماده 98 قانون خدمات 

كشورى آمده است چنانچه ضريب جدول 
مستخدمين رسمى شاغل تغيير كند، دولت 
مكلف است، به نســبتى كه هزينه زندگى 
حقوق  اســت،  شــده  تغيير  اين  موجب 
بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند. 
براين اساس در برنامه هاى توسعه اى چهارم، 
پنجم و ششم توسعه بر متناسب سازى حقوق 
بازنشستگان با شاغالن تأكيد شده و دولت 
مكلف است هرســاله با تعريف منابع در 

بودجه ســنواتى، اين امر را در دستور كار 
قرار دهد. 

حقوق بازنشســتگان طبــق قانون بايد 
90 درصد دريافتى شــاغالن همتراز آن 
باشــد، اما برخى بازنشستگان نسبت به 
اين موضوع گاليــه دارند كه برخالف 
زياد  حقوق شان  مى كردند،  تصور  آنچه 
با  بازنشستگى  صندوق هاى  است.  نشده 
هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق 

نفت با صندوق وزارت آموزش وپرورش 
تفاوت زيادى دارد و مســلمًا زمانى كه 
به  مى شود،  مطرح  حقوق  افزايش  بحث 
پايه  پرداختى  ميــزان  در  اختالف  دليل 
حقوق در اين صندوق ها، ميزان افزايش 
اينكه  ضمن  بــود.  خواهد  متفاوت  هم 
موارد  و  تحصيلى  مــدرك  علمى،  رتبه 
تأثيرگذار  شغلى  رتبه بندى  در  نيز  ديگر 

است.

اليحه دوفوريتى دولت به مجلس
 از چنــدى پيش دائمى شــدن حقوق بازنشســتگان نيز در 
دستور كار دولت قرار گرفت و رئيس سازمان برنامه وبودجه در 
روز 27 ارديبهشــت ماه 1400 اعــالم كرد كه پيش نويس اليحه 
دائمى شدن حقوق بازنشستگان اعم از لشگرى، كشورى و البته 
تأمين اجتماعــى در 6 ماده و 5 تبصــره با حضور نمايندگان اين 

بازنشستگان در سازمان برنامه وبودجه تهيه شده است.
سازمان برنامه وبودجه كشــور خردادماه اليحه دوفوريتى«دائمى 
شدن متناسب سازى حقوق بازنشستگان با شاغالن» را به هيأت 
دولت ارائه كرد. براساس اين اليحه، حقوق تمامى بازنشستگان، 
موظفان و مســتمرى بگيران صندوق هاى بازنشستگى كشورى و 
ســازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح به نحوى تعيين مى شود 
كه از حداقل 90 درصد ميانگين حقوق و فوق العاده ها و ســاير 
اقالم مشمول كسور بازنشستگى شاغل 30 سال خدمت هم گروه/

طبقه، هم رتبه، هم پايه، هم درجه يا عناوين مشــابه در همان سال 
كمتر نباشد.

ســازمان تأمين اجتماعى مكلف است براساس مقررات مصوب 
هيأت امنا از محل تمامى منابع خود نســبت به متناسب ســازى 
حقوق مســتمرى بگيران خود اقدام كند. مستمرى حداقل بگيران 
سازمان تأمين اجتماعى با 30 ســال سنوات بيمه پردازى نبايد از 
حقوق حداقل بگيران بازنشستگان كشــورى كه 30 سال سابقه 

بيمه پردازى دارند، كمتر باشد.
«اليحه دائمى شدن متناسب سازى حقوق بازنشستگان با شاغالن» 
در روز نهم تيرماه از سوى هيأت وزيران به تصويب رسيد و روانه 

مجلس شد.
اين اليحه در حال حاضر براى بررســى در كميســيون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى قرار دارد كه آخرين 
بار در جلسه يكشنبه هفته گذشــته اين كميسيون مورد بررسى 

قرار گرفت.

با تشكيل كميسيون مشترك اين طرح تا 2 هفته ديگر در صحن است 
 همانطور كه گفته شــد اليحه دائمى شدن مناسب سازى حقوق بازنشستگان با شاغالن هفته 

گذشته در كميسيون برنامه وبودجه مجلس مورد بررسى قرار گرفت. 
سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس شــوراى اسالمى در رابطه با نتيجه جلسه مذكور در 
گفت  و گو با خبرنگار ما گفت: 2موضوع همسان سازى حقوق بازنشستگان و رتبه بندى فرهنگيان 
در جلســه كميســيون برنامه وبودجه مطرح شد كه ما تنها وظيفه بررسى منابع مالى و بودجه اين 

طرح ها را داريم. 
محمدمهدى مفتح در ادامه افزود: طبق بررسى هايى كه در كميسيون به عمل آمد، اعضاى اين 
كميسيون به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح ها ابعاد ديگرى به غير از تأمين بودجه را در 
برمى گيرند. طبق بررسى هاى صورت گرفته اين طرح ها به 2 كميسيون آموزش و تحقيقات 

و همچنين كميسيون اجتماعى نيز مربوط مى شود. 
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى گفت: اعضاى كميسيون برنامه وبودجه 

براى اينكه طرح هاى مذكور به صورت كامل و جامع مورد بررسى قرار گيرند تا در مراحل بعدى 
با مشكل روبه رو نشــود، به اين جمع بندى رسيدند كه براى ادامه بررسى اين طرح ها مى بايست 
كميســيون مشترك متشكل از كميسيون برنامه وبودجه، كميسيون آموزش وتحقيقات و كميسيون 
اجتماعى، تشــكيل شــود.  وى با بيان اينكه قرار شده اســت كه حاجى بابايى رئيس كميسيون 
برنامه وبودجه به محمدباقر قاليباف رئيس مجلس با ارســال نامه اى درخواست تشكيل كميسيون  
مشترك كند، بيان كرد: اگر هيأت رئيسه مجلس با درخواست تشكيل كميسيون مشترك موافقت 
كند، ظرف يكى، 2 جلســه در كميسيون مشترك اين طرح ها به بررسى نهايى خواهند رسيد. از 
اين رو مى توان گفت كه اگر هفته آينده جلسات كميسيون مشترك مدنظر برگزار شود در هفته هاى 

آتى طرح  مذكور به صحن معرفى مى شود. 
سخنگوى كميســيون برنامه وبودجه در پاسخ به اين پرســش كه آيا طرح همسان سازى حقوق 
بازنشســتگان براى تأمين اعتبار با مشــكل رو به رو اســت؟ پاســخ داد: وظيفه ما در كميسيون 
برنامه وبودجه حل اين مشــكالت است. اين مســأله احتمال دارد كه در بحث بودجه به بودجه 
پايدارى نياز داشــته باشــد. ما بايد اين مسائل را به دقت بررسى كنيم كه در سال هاى آينده براى 
كشور مشكل ساز نشوند.  مفتح در پايان بيان كرد: ما عالقه مند هستيم كه اليحه مذكور به خوبى و 
درستى انجام شده و استمرار داشته باشد، مى خواهيم كه جلسات كميسيون مشترك را برگزار كنيم.

همسان سازى حقوق بازنشستگان تحت بررسى نمايندگان استان
 همانطور كه نتيجه نظرســنجى نشان مى دهد، اكثريت غالب مردم همدان بخصوص 
بازنشســته ها و خانواده هاى ايشان موافق اجرايى شدن اليحه"دائمى شدن مناسب سازى 

حقوق بازنشستگان با شاغالن" هستند.
طبــق اظهــارات مفتح ســخنگوى كميســيون برنامه وبودجــه، براى بررســى اليحه 
همسان سازى حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندى معلمان درخواست تشكيل كميسيون 
مشترك(كميسيون برنامه وبودجه، كميســيون اجتماعى و كميسيون آموزش و تحقيقات 

مجلس) شده است. 
در صورت تشــكيل كميسيون مشترك و بررســى 2 طرح مذكور در اين كميسيون، بايد 
گفت كه اســتان همدان مى تواند نقش مؤثرى در سرنوشت 2 طرح مذكور داشته باشد. 
عالوه بر اينكه 6 تن از 9نماينده استان اعضاى اين كميسيون مشترك مى توانند باشند، بايد 
گفت كه نيمى از اين نمايندگان به عنوان رئيس و يا عضوى از هيأت رئيسه كميسيون هاى 
مربوطه بوده و اين مســأله ميزان تأثيرگذارى نمايندگان اســتان بر اليحه همسان سازى 

حقوق بازنشستگان و طرح رتبه بندى معلمان  را افزايش مى دهد. 
توجه نمايندگان استان به نتايج نظرسنجى هاى صورت  گرفته مى تواند عملكرد ايشان را 

به رضايت مردم استان نزديك تر كند.  

گمانه زنى  از تالش 50 نماينده براى 
همسان ســازى  اليحه  كردن  خارج 

حقوق بازنشستگان 
تشــكل هاى  از  جمعى  گذشــته  هفته 
مســتقل بازنشســتگان در بيانيــه اى خبر 
دادنــد كه در مجلــس 50 نماينده به دنبال 
جمع آورى رأى بوده تا اليحه همسان سازى 
حقوق بازنشستگان را از دستور كار مجلس 
خارج نماينــد، البته برخــى از نمايندگان 
تاكنون در چنديــن مقطع مخالفت خود را 
با اين طرح مطرح كرده اند. در ميانه تيرماه، 
الياس نادران در يك برنامه زنده تلويزيونى 
در صداوسيما به تخطئه حقوق بازنشستگان 
پرداخت و گفت اين حقوق تورم زاســت و 

نبايد همسان سازى دائمى شود. 
بيســت وچهارم تيرماه، مهــدى طغيانى در 
گفت وگو با رسانه ها بيان كرد: همسان سازى 
حقوق بازنشستگان بايد از طريق منابع خود 
تأمين اجتماعى  و  بازنشستگى  صندوق هاى 
تأمين شود نه از طريق منابع ناپايدار دولت.

با ايــن حال بايد گفت كــه هر طرحى در 
مجلس با مخالفان و موافقانى رو به رو بوده، 
با اين حال برخى از نمايندگان از عزم جدى 
مجلس براى تصويب اليحه مذكور دولت  

برخوردارند.  س شوراى اسالمى به تصويب رسيد.
ــاس ابــالغ قانون بودجه ســال 1400 و لحاظ 

 تومان در جزء(يك) بند (2) تبصره (2) تداوم 
نيز از محل بخشــى از منابع مذكور در حال 
 تعهدى براى دولت و مجلس ايجاد نمى كند.

ن هفته

كور در 
هنگيان 
جه اين 

برخوردارند. 

www.hamedanpayam.comwww.hamedanpayam.com
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يادداشت

هيأت 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 و اراض ــت ثبت وضعي

ــأت اول موضــوع  ــه 1400/04/22 هي ــماره 140060326005000350 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــارض متقاضــي  ــه بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــي نهاون رســمي مســتقر در واحــد ثبت
آقــاى رحــم  خــدا ســاكى فرزنــد آقاجــان بــه شــماره شناســنامه 626 و بــه شــماره 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــد در شش ــادره از نهاون ــى 3960861354 ص مل
ــوزه  ــك ح ــي بخــش ي ــي از 3871 اصل ــالك 5 فرع ــع پ ــاحت 201/58 مترمرب مس
ــده  ــرز گردي ــاكى مح ــى س ــك رســمي نظرعل ــداري از مال ــتان خري ــى شهرس ثبت
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  ــذا ب ــدارد. ل ــه حقــوق ارتفاقــى ن اســت ك
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب نوب
ــخ  ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ص
ــه ايــن اداره تســليم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب انتشــار اوليــن آگهــي ب
ــراض،  ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
ــت  ــررات ســند مالكي ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذك انقضــاي م

ــف 1105) ــد شــد. (م ال ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

عليرضا غالمى
 سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند
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نيش و نـوش

حوادث

برگزارى پنجمين دوره المپياد ورزشى 
ويژه زندانيان

 مديركل زندان هاى اســتان همدان از برگزارى پنجمين دوره المپياد ورزشــى 
زندانيــان خبر داد.  به منظور انجام هماهنگى هاى الزم در برگزارى پنجمين  دوره 
المپياد ورزشى زندانيان مرد و زن و مددجويان كانون اصالح وتربيت در سال 1400، 
شوراى ورزش اداره كل زندان هاى اســتان همدان،   با حضور رضا ذوالفعلى نژاد 
مديركل زندان هاى اســتان و اعضاى شورا متشــكل از معاون سالمت، اصالح و 

تربيت، رئيس اداره فرهنگى و كارشناسان تربيت بدنى اداره كل تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه مديركل زندان هاى استان  بيان كرد: ورزش يكى از ابزارهاى مهم و 
تأثيرگذار در اصالح و تربيت زندانيان است و بايد از اين ابزار براى ايجاد شور و 

نشاط و تخليه روانى زندانيان استفاده بهينه كرد.  به گزارش روابط عمومى اداره كل 
زندان هاى همدان، ذوالفعلى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود، ورزش را نه تنها 
براى مددجويان، بلكه براى آحاد جامعه امرى ضرورى دانست كه موجب نشاط 
و شــادابى  و تهذيب نفس مى گردد و مى توان در كنار ورزش، ساير برنامه هاى 
اصالحى- تربيتى ســازمان را كه براى مددجويان پيش بينى شــده است، به نحو 
مطلوب اجرا كرد. وى گفت: برگزارى پنجمين المپياد ورزشى زندانيان كه همزمان 
با بزرگترين رويداد ورزشــى دنيا يعنى المپيك توكيو برگزار مى شــود، براساس 
شــيوه نامه ارسالى از دفتر فرهنگى و تربيتى ســازمان، با برنامه ريزى مناسب در 
زندان هاى استان برگزار مى شود به نحوى كه اهداف پيش بينى شده كه ايجاد موج 
ورزشى، شور و نشاط و انگيزه در زندانيان و تخليه روانى آنان است محقق شود.

خدمات تأمين اجتماعى براى جلوگيرى از شيوع كرونا
 غيرحضورى شد

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد كه اغلب خدمات تأمين اجتماعى در قالب طرح 3070 
با هدف نداشــتن مراجعات حضورى به شــعب و كارگزارى هاى اين ســازمان به ويژه در دوران كرونا 
غيرحضورى شــد. مصطفى ساالرى در گفت وگو با ايرنا، گفت: در اين ايام تمامى بيمارستان ها و مراكز 

بهداشت و درمان سازمان تأمين اجتماعى در خدمت مردم بوده است.
وى بيان كرد: همچنين با هدف نداشتن مراجعات حضورى در اين ايام، با توجه به شيوع كرونا و به منظور 
دريافت و تمديد دفترچه و هريك از اقدامات بيمه اى، اغلب خدمات تأمين اجتماعى در قالب طرح 3070 
غيرحضورى شد. اين طرح با ارائه 30 خدمت الكترونيكى، 70 ميليون مراجع از مجموع 96 ميليون مراجع 

تأمين اجتماعى به شعب و كارگزارى هاى اين سازمان را كاهش مى دهد.

كليد اوج و فرود كرونا
 دست خود مردم است

مهدى ناصرنژاد »
 اوج گيرى دوباره و خطرناك بيمــارى كرونا در اين روزهاى داغ 

تابستانى هموطنان ايرانى را به شدت نگران ساخته است .
بنابر اظهارنظرهاى تخصصى كارشناســان بيمارى هاى عفونى كه در 
رســانه هاى مختلف داخلى و خارجى انعكاس دارد، هر چقدر دوره 
همه گيرى بيمارى كرونــا در جهان طوالنى تر شــود، انواع ويروس 
كوويد 19 قادر خواهند بود با تغييرات ژنتيكى مقاوم شــده در خود، 
راه نفوذ بيشترى  در جوامع انسانى به دست آورده و موجب گسترش 

بيمارى شوند .
به گفته اين پزشــكان و متخصصان، جهش هاى پى درپى در ساختار 
ويروس كرونا، كار محققان آزمايشــگاهى را نيز براى ساخت واكسن 
مؤثر مشــكل تر خواهد كرد. نكته بســيار قابل اعتنا در پيشگيرى از 
بيمــارى كرونا اين اســت كه، به رغم افزايــش روزانه جمعيت هاى 
واكســينه شــده برابر اين بيمارى در جهان، سازمان بهداشت جهانى 
همچنان مردم را به رعايت بيشتر از پيش پروتكل هاى بهداشت فردى 
و اجتماعى ســفارش مى كند. به نظر مى آيد مسئوالن سازمان جهانى 
بهداشــت با وجود كمك هاى ممكن براى توسعه دامنه واكسيناسيون 
عمومى، واكسن را راهكارى 100درصد مطمئن براى ايمن سازى مردم 
نمى داند و در اين ارتباط دولت ها و بخش هاى بهداشــت و درمان در 
سراسر جهان همچنان اميدوار به درك و همكارى مردم خود نسبت به 

رعايت توصيه هاى بهداشتى هستند.
در حال حاضر كه روزهاى پايانى تيرماه 1400 را در كشــور خودمان 
مى گذرانيم، جمعيت واكسينه شده نوبت نخست به رقم 6 ميليون تن 
هم نرســيده است و در مقايســه با جمعيت 60 ميليونى كه از سوى 
ستاد ملى مقابله با كروناى كشورمان براى واكسيناسيون هدف گذارى 
شــده اســت، رقم بااليى نيســت، وليكن به نظر مى آيد چنين رقمى 
براى بســيارى از هموطنان موجب دلخوشــى و اميــدوارى به پايان 
كار همه گيرى كرونا در جامعه شــده باشد، چراكه عادى انگارى هاى 
هفته هاى اخير و نزول شديد آمار افرادى كه از ماسك براى ايمن سازى 

خود استفاده مى كنند، مؤيد اين موضوع مى باشد .
متأسفانه مشاهده مى شود اغلب افرادى كه به اقتضاى مشاغل پرخطر 
خود و يا سن و سال باال در اولويت دريافت واكسن كرونا قرار داشته 
و واكســينه شده اند، در يك عمل ســهل انگارانه، بيرون از خانه و در 
اجتماعات، ماسك را كنار گذاشته و گويى ايمنى نسبى خود را پايان 
كار كرونا براى تمام قشرهاى مردم شهر و كشور خود تلقى مى كنند. 
به طورقطع ســهل انگارى و بى توجهى اين دسته از هموطنان موجب 
بدآموزى هايى بين ديگران شــده و با اين تصــور غلط كه كرونا در 
حال ضعف و عقب نشينى است، ضرورت استفاده از ماسك و رعايت 

بهداشت نيز به بوته فراموشى سپرده خواهد شد .
متأســفانه به رغم آمارهاى تكان دهنده و تلــخ از مرگ ومير و ابتالى 
هموطنــان به بالى كرونا، هنوز هم برخــى از افراد ديرباور و بدباور 
در دنيــاى بى خيالى و بى تفاوتى خود طى مى كنند. به طورقطع چنين 
افرادى هيچ گاه در هيچ سطح و مسئوليت، به درك درستى از همفكرى 
و همراهى و هم نوعى با جامعه خود نخواهند رسيد و در هر شرايطى 
منفعت و راحتى خيال خود را جست وجو مى كنند و چه بسا حقوق و 

حريم هركس غير از خود را نيز زيرپا  بگذارند!!!!

همشهرى: اقتصاد را واكسينه كنيد 
 آسياب به نوبت، فعًال نوبت كسانى كه زنبيل گذاشتن!!

آرمان ملى: ويروس دلتا را شوخى نگيريد 
 نگاه به اسم الكچريش نكنيد فيل از پا مى ندازه!!

ايران: قرنطينه جاده اى با ركوردشكنى كرونا 
 فعًال كه جاده و كرونا با هم كورس گذاشتن!!

اصفهان امروز: صعود به قله مرگبار كرونا
 همچين ملت ورزشكارى هستيم!!

صاحب قلم: واكسنى براى واردات پيدا نمى شود
 براى صادرات چطور؟!!

مهدتمدن: افق روشن برجام در دولت جديد 
 اين ديگه بستگى به زاويه ديد هركسى داره!!

ابتكار: كمرخميده اقتصاد زير بار تعطيالت 
 مثل اينكه جاى جمعه با روزهاى ديگه هفته عوض شده!!

آرمان ملى: فرش قرمز براى رانت خواران تازه بورس 
 باالخره بايد يه جورى چراغ سبز رو نشون داد ديگه!!

اقتصادپويا: قطار گرانى همچنان در حال حركت 
  تخته گاز داره موانع رو يكى پس از ديگرى مى گذرونه!!

اخبارصنعت: يارانه اى كه به دست دامداران نمى رسد
 به نام دامداران و به كام دالالن!!

همدان پيام: بودجه 809 ميلياردى به استان تزريق شد 
 بدون شرح!!

اقتصادآينده: يارانه گندم كاران در جيب  دالالن و واردكنندگان مى رود
 پينه بر دست كشاورزان، سود در جيب دالالن!!

سبزينه: منتظر افزايش شديد قيمت گوشت باشيد
 بعد از جوجه ُكشى نوبت به گاوُكشى رسيد!!

كسب وكار: دالر در آستانه عقب گرد
 داريم برمى گرديم به دوره مادها!!؟

328 شلوار خارجي قاچاق در همدان
كشف شد 

 رئيس پليس امنيت اقتصادي استان از كشف تعداد 328 ثوب شلوار 
خارجي قاچاق با ارزش 400 ميليون ريال خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، مجتبي محمدي با بيان اين خبر گفت: 
مأموران پليس امنيت اقتصادي اســتان همدان حين كنترل خودروهاي 
عبــوري در محورهــاي مواصالتي اســتان همدان به يك دســتگاه 
خودروسواري مشــكوك مي شــوند. وى بيان كرد: با هماهنگي مقام 
قضائــي خودروى مذكور توقيف و پس از بازرســي و تخليه كاالهاي 
داخل آن تعداد 328 ثوب شــلوار خارجي قاچاق با ارزش 400 ميليون 
ريال را كشف كه در اين خصوص يك نفر دستگير و پرونده تشكيل و 

در تعزيرات حكومتي تحت رسيدگي است.

 كشف 10 تن كود شيميايي قاچاق 
در همدان 

 رئيس پليس امنيت اقتصادي استان از كشف مقدار 10 تن كودشيميايي 
قاچاق با ارزش 2ميليارد ريال خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، مجتبي محمدي با بيان اين خبر گفت: 
مأموران پليس امنيت اقتصادي همدان در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز با تشديد اقدامات كنترلي در محورهاي مواصالتي و حين گشت زني 
به 2 دستگاه كاميون حامل كودشيميايي قاچاق مشكوك مي شوند.وى 
بيان كرد: پس از متوقف كردن آنها مشــخص شــد كودهاي شيميايي 
قاچاق هستند، بنابراين در اين رابطه 10 تن كودشيميايي قاچاق با ارزش 
2ميليارد ريال كشــف و 2 نفر دستگير و پرونده قضائي تشكيل شد كه 

در حال رسيدگي است.
 محمدي در پايان گفت: پليس همواره با تشديد اقدامات خود، با برهم 
زنندگان بازار تهيه اقالم ســهميه اي و يارانه اي مردم برخورد مي كند و 
نمي گذارد برخي از افراد به جهت ســود بيشــتر بــراي خود تحميل 

هزينه هاي زياد و گراني براي مردم را رقم بزنند.

آگهى مزايده عمومى
 (نوبت اول)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــــدان در نظــر دارد بهــره 
ــل  ــع در داخ ــون واق ــودر خ ــد پ ــالن تولي ــردارى از س ب
ــه  ــده ب ــق مزاي ــال از طري ــك س ــدت ي ــه م ــتارگاه را  ب كش
ــورت  ــه ص ــرايط ب ــد ش ــى واج ــا حقوق ــى ي اشــخاص حقيق
ــان مــى تواننــد جهــت كســب  ــذار نمايد.متقاضي اجــاره واگ
ــا ده روز كارى   اطالعــات بيشــتر و دريافــت اســناد مزايــده ت
ــان وقــت ادارى روز چهارشــنبه  پــس از انتشــار  آگهــى (پاي
1400/05/13) بــه مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــدان واقــع 
در كيلومتــر 15 جــاده همدان-كرمانشــاه-دوراهى صالــح 
آباد-روبــروى ايســت بازرســى  شــهيد زارعــى مراجعــه و يــا 

ــد. ــل نماين ــاس حاص ــماره 09186094405 تم ــا ش ب

آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت اول)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتى دام همــــدان در نظــر دارد تعميرات 
ســردخانه آمونياكــى خــود  واقــع در داخــل كشــتارگاه را  از 
طريــق مناقصــه بــه شــركت هــاى واجــد شــرايط و مرتبــط با 

موضــوع مناقصــه واگــذار نمايــد. 
ــتر و  ــات بيش ــت كســب اطالع ــد جه ــى توانن ــان م متقاضي
ــار   ــس از انتش ــا ده روز كارى  پ ــه ت ــناد مناقص ــت اس درياف
ــه  ــان وقــت ادارى روز چهارشــنبه 1400/05/13) ب آگهــى (پاي
ــر  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت ــز كش مرك
ــروى  ــح آباد-روب ــاه-دوراهى صال ــاده همدان-كرمانش 15 ج
ــماره  ــا ش ــا ب ــه و ي ــى مراجع ايســت بازرســى  شــهيد زارع

ــد . ــل نماين ــاس حاص 09186094405 تم

آگهى مناقصه عمومى
 (نوبت اول)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــــدان در نظــر دارد كليــه 
ــع در  ــز كشــتارگاه واق ــه مرك ــه خان ــه تصفي ــوط ب ــور مرب ام
ــاى  ــركت ه ــه ش ــه ب ــق مناقص ــتارگاه را از طري ــل كش داخ
ــد.  ــذار نماي ــه واگ ــه خان ــا تصفي ــط ب ــرايط و مرتب ــد ش واج
ــتر و  ــات بيش ــت كســب اطالع ــد جه ــى توانن ــان م متقاضي
ــار   ــس از انتش ــا ده روز كارى  پ ــه ت ــناد مناقص ــت اس درياف
ــه  ــان وقــت ادارى روز چهارشــنبه 1400/05/13) ب آگهــى (پاي
ــر  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت ــز كش مرك
ــروى  ــح آباد-روب ــاه-دوراهى صال ــاده همدان-كرمانش 15 ج
ــماره  ــا ش ــا ب ــه و ي ــى مراجع ــهيد زارع ــى ش ايســت بازرس

ــد . ــل نماين ــاس حاص 09186094405 تم

 معابــر شــهر هاى بــزرگ بــه دليــل 
ترافيك هــاى معمول كه در هر ســاعت از 
شبانه روز با آن مواجه هستيم، پاركينگ هاى 

دائمى خودرو شده اند.
يكــى از معضــالت در شــهرهاى بزرگ، 
نبود پاركينگ مناســب در خيابان هاســت. 
معموالً در هر ســاعتى از شبانه روز به دليل 
ترافيك هاى معمول كه شاهد آن هستيم اين 
اســت كه كوچه ها و بن بســت ها پاركينگ 
پارك  مشــكل  شــده اند.  خودروها  دائمى 
خــودرو در نقــاط مختلف شــهر همواره 
بســيارى از شهروندان را ســردرگم كرده 
است برخى راننده ها دائمًا در كوچه ها پرسه 
مى زنند تا جايى براى پارك پيدا كنند. خود 
اين پرســه زدن موجــب آلودگى صوتى و 
انتشــار بيش از حد مونواكسيدكربن و... در 

كوچه ها مى گردد.
كوچه هاى بن بست نيز همچون خيابان هاى 
كوچــك و بــزرگ  از اين قائــده  پارك 
خودرو ها مســتثنى نيســتند. برخى مالكان 
ساختمان ها ادعاى مالكيت خيابان يا كوچه 
را دارند و مانع پارك خودرو ها مى شــوند، 
اما آيا بــه لحاظ قانونى فضاى كوچه، ملك 
مطلق ســاختمان ها محسوب مى شوند؟! آيا 
صرف داشــتن مغازه يا خانه در جوار معبر 
مى توانــد حقى براى مالــك ايجاد كند؟ و 
موضوع ديگر اين اســت كه اين حق به چه 

اندازه در قانون تعريف شده است؟
 آيا شما هم به مواردى كه نوشته 
شــده«پارك =پنچــرى» برخــورد 

كرده ايد؟! 
برخى پا را فراتــر نهاده اند و عباراتى چون 
آسيب  زدن به خودرو يا خط كشيدن روى 
خودرو با جسم تيز و يا كندن برف پاك كن 
و... را در نوشــته ها بيان مى دارند تا با ايجاد 
تــرس و فضاى تهديد از پــارك خودروها 
در كنار منازلشــان جلوگيرى كنند.(هرچند 
چنين نوشــته هايى موجب وهن و اندوه و 
موجب انزجار و آشفتگى و اختالل بصرى 

شهرى قلمداد مى شود.)
برخى شــهروندان هم بــدون رعايت 
طرح تفصيلى شــهر و كسب مجوز از 
شــهردارى يا مبــادى مربوطه اقدام به 
نصب ســكو، گلدان، كاشت درخت، 
ايجاد پلــه و راه گير و يــا باغچه هاى 
نامتعارف مى كنند كه فضاى معبر كامًال 
كم عرض شده و محل عبور خودروها 
بســيار كم مى گــردد و موجب كندى 

رفت وآمد مى شود.
در  عمومــًا  رفتارهــا  نــوع  ايــن 
ــت  ــتر اس ــا بيش ــى پاركينگ ه نزديك
جهــت  بــه  راننده هــا  برخــى  و 
ــت  ــه اى باب ــد هزين ــه نمى خواهن اينك
پاركينــگ پرداخــت كننــد يــا وقتشــان 

در ازاى پــارك در طبقــات پاركينگ هــا 
ــر  ــارك در ه ــه پ ــن ب ــود ت ــه مى ش گرفت
مكانــى را مى دهنــد. زيراكــه بــه زعــم 
ــد. ــريع برگردن ــد س ــان مى خواهن خودش
مطابــق ماده 24 قانون مدنــى بيان مى كند: 
هيچ كس نمى تواند طرق و شــوارع عامه و 
كوچه هايى را كه آخر آنها مســدود نيست 
را  تملــك كند. وفق مــاده 92 قانون فوق 
با رعايت ســاير قوانين، هركسى مى تواند 

از منافع پارك خودرو در شــوارع بهره مند 
شود، البته  تا زمانى كه سدمعبر نكرده باشيد 
يــا در جايى كه تابلو توقــف ممنوع اعالم 
نشده، توقف نكرده باشيد، پارك در كوچه 
حق و ســهم شماســت، مگر با يك استثنا 
كه هركســى با مالكيت، صاحب حق هايى 
مى شود كه براى بهره بردارى از آن ملك در 

اموال ديگران وجود دارد.
اگرچه كوچه در مالكيت عمومى اســت، و 
متولى شوارع شهردارى است، اما خانه هاى 
واقــع در كوچه (در حــد رفت وآمد خود 
نســبت به آن) حق دارند. به اين حق ،(حق 
ارتفاق نســبت بــه ملك غيــر) مى گويند.
(مواد 93 تــا 108 قانون مدنى) درخصوص 
پارك كردن در كوچه ها نبايد راه رفت وآمد 
صاحبان منزل گرفته شــود، بنابراين كسى 
حق پــارك در برابــر در پاركينگ منزل را 
ندارد. همين طور پارك در برابر ساير در ها، 
اگر امكان رفت وآمد شــهروندان يا وسايل 
متعارف آن مثل دوچرخه و موتورسيكلت يا 
ساير خودروها را سلب كند، ممنوع است. 

اين استثناى پارك در كوچه هاست.
اينكه همشــهريان پياده راه را ســنگ فرش 
كرده انــد، يا باغچه ايجــاد كرده اند ودرون 
آن گل يا درخت كاشــته و از آن نگهدارى 
كرده اند، براى كسى هيچ حقى نسبت به آن 
و فضاى مجاور در كوچــه ايجاد نمى كند. 
نمى تــوان گفت: زير پنجره و جلوى ديوار، 
حريم ملك خودم است. كوچه در مالكيت 
عمومى است و ايجاد حق در ملك عمومى، 

جنبه استثنايى و حداقلى دارد.
حال بــا توضيحات ارائه شــده جا دارد به 

عبارت( پارك= پنچرى) بپردازيم. 
اگر كسى مقابل در پاركينگ شما پارك كند، 
شــما حق نداريد وى را بــه پنچرى تهديد 
كنيــد. حتى اگــر مقابــل در و محل عبور 
شــما پارك كند، پس مقابل  ديوار منزل و 
زيرپنجره و... به طريق اولى تكليفش روشن 

است.
در صورتى كــه راننــده اى بى مباالتى كند 
و خــودرواش را مقابــل در پــارك كند يا 
پارك وى موجــب مزاحمت در رفت وآمد 
تنها مى توانيد از  ساكنين شود،  خودروهاى 
ضابطين قضايى(در اينجا نيروى انتظامى و 
پليــس راهور) براى رفــع مزاحمت كمك 
بخواهيد، كســى نبايد بــراى گرفتن حقش 
رأســًا اقدام كنــد. تهديد كــردن ديگران 
به خســارت مالى(پنچرى يــا حتى خالى 
كــردن باد تايــر) جرم اســت. در صورت 
بــروز چنيــن تخلفــى شــما مى توانيد با 
تلفــن 3 رقمى110(ناجا پليــس) يا تلفن 

3رقمــى 120(پليس راهــور) نوع خودرو 
به همراه رنگ و شــماره انتظامى را اطالع 
داده و براســاس شــماره تلفن همراهى كه 
در پرونــده پليس راهور ثبت شــده به وى 
اطالع مى دهند و بــراى جابه جايى خودرو 
شــخص راننده اقــدام مى كننــد، البته اگر 
راننده پاسخگو نباشد پليس راهور با اعزام 
يدك كش خودروى متخلف را به پاركينگ 
منتقــل مى كند وبه طور قطع براى رانندگان 

بى مباالت و بى مسئوليت عواقب سنگينى در 
پى خواهد داشت.

طبق مــاده 669 كتاب پنجم قانون مجازات 
اســالمى، تهديد به ايراد ضــرر مالى تا 74
ضربه شــالق يا 2 ماه تا 2 سال حبس دارد 
و براســاس ماده 677 كتــاب پنجم قانون 
مجازات، تخريب عمدى اموال ديگرى نيز 

از 6ماه تا 3 سال حبس خواهد داشت. 
همچنين طبق مــاده 608 همان كتاب، يك 
توهين ساده نيز مى تواند مجازات شالق تا 
74 ضربــه يا جزاى نقدى به همراه داشــته 
باشــد. تمامى موارد ذكر شــده مى تواند از 
طريق مراجع قضائى پيگيرى شــود و پس 
از طى مراحــل ادارى و با شــاهد و گواه 
در محكمه و مســتندات قانونى امكان پذير 

خواهد بود.
الزم به يادآورى اســت نوشــتن هر مطلب 
روى ديوار يا الصاق هر پوســتر يا اطالعيه 
طبق ماده92 قانون شهردارى ها ممنوع است.

هيچ كس حــق ندارد بــدون هماهنگى يا 
اطالع شهردارى نوشته اى يا مطلبى بر ديوار 
نصب كند، بنابراين چنانچه شهروندان 
با عبارات پوســترى، بنــرى يا ديوار 
پارك=پنچرى)  تهديدآميز(  نوشته هاى 
يــا امثالهــم مواجه شــدند مى توانند 
بــا تلفن137 سيســتم اطالع رســانى 
شهردارى اطالع داده تا پس از بررسى 
و صحت و ســقم گزارش بــا اعزام 
كارشــناس مجرب و آمــوزش ديده  
براى متخلف اخطاريه پاكسازى و امحا 
صادر شــود و در صورت استنكاف از 
شهردارى  نيروهاى  شهردارى،  دستور 
رأسا اقدام به پاكســازى ديوار نوشته 

نمايند.
 الزم به يادآورى است در صورتى كه 
شهردارى رأسا براى امحا و پاكسازى 
اقدام كند اين فعاليت و خدمات شهردارى 
منجر به هزينه براى مالك يا متخلف خواهد 
شــد كه با انجام صورتجلســه در پرونده 
نوســازى مالك ثبــت گرديــده و وصول 

مى شود. 
نبايد فراموش كرد كه شــهر خوب دســت 
يافتنى است و شــهر خوب  را شهروندان 

خوب مى سازند.
*  محمد به زارع * اكبر تنهايى

صاحب كوچه هاى شهر كيست؟
■ نبايد فراموش كرد كه شهر خوب دست يافتنى است و شهر خوب را شهروندان خوب مى سازند

كشف 15 تن سويا قاچاق در تويسركان 
 جانشــين انتظامي استان، از كشف 15 تن ســويا قاچاق به ارزش 

5ميليارد ريال در شهرستان تويسركان، خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، رضا زارعى، در تأييد اين خبر گفت: در 
راستاي اجراي طرح هاي مبارزه با قاچاق، مأموران دايره مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز پليس آگاهي شهرستان تويسركان، در ايست و بازرسي محور 
تويســركان-كنگاور به يك دستگاه كاميون مشكوك شده و آن را براى 

بررسى متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسى هاى صورت گرفته مشخص شد، كاميون مذكور 
حامل 15 تن ســويا است كه به صورت قاچاق از يكي از بنادر جنوبي 
بارگيري و به قصد تخليه در يكي از شهرستان هاي غربي كشور حمل 

مى شود.
زارعى با بيان اينكه كارشناســان ارزش اين محموله قاچاق را 5ميليارد 
ريال برآورد كرده اند، بيان كرد: اموال مكشوفه صورتجلسه و يك متهم 

در اين راستا با تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.
جانشين انتظامى اســتان همدان در پايان گفت: مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، وظيفه ملي است و همه بايد براى ريشه كني اين معضل تالش كنند.
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خبـر نگاه

دولت سيزدهم چگونه مى تواند بازار مسكن 
را فعال كند؟

 در دنياى امروز مسكن مهمترين نياز هر خانوار پس از غذا به حساب 
مى آيد و ســهم چشمگير و سبد هزينه اى خانوار را به خود اختصاص 

مى دهد.
در 4 دهه گذشته به تناسب رشد جمعيت، شاهد عرضه مسكن به بازار 
مصرفى بوديم و اين خود موجب شد كه همواره شاهد افزايش قيمت ها 
در اين بازار باشيم. تأمين نشدن تقاضاى حاصل از رشد سريع جمعيت و 
مهاجرت در چند دهه اخير به شهرهاى بزرگ به دليل ثابت بودن مقدار 
زمين و محدوديت عرضه موجب بروز رشد مداوم قيمت مسكن شده و 
سبب مى شود سرمايه گذارى در اين حوزه به قصد كسب عايدى از رشد 

ارزش مسكن كامًال معقول و كم ريسك به نظر آيد.
جهش مكرر قيمت مســكن در فاصله ســال هاى 97 تــا99 در حالى 
متقاضيان مصرفى و همچنين سياستگذاران مسكن را براى احياى قدرت 
خريد خانــه اولى ها در بازار ملك با اســتفاده از يك نظام تأمين مالى 
مناسب به بن بست رسانده است، در حالى  كه بازار مسكن از نيمه دوم 

سال 97 شرايط متفاوتى را تجربه كرد.
در ايــن دوره زمانى پارامترها و متغيرهاى بيرونى و به ويژه رويدادهاى 
سياسى و نيز اقتصادى بر بازار مسكن اثرگذاشت. از جمله اين پارامترها 
مى تــوان به خروج آمريكا از برجام، بازگشــت اقتصاد به دوره ابهام و 
پيش بينى پذير نبودن، جهش ناگهانى نرخ ارز و رســيدن آن به مرز 30 
هزار تومانى در سال 99 و تورم 30 تا 40درصدى و همچنين رشد منفى 
اقتصادى و التهاب در اقتصاد كشور اشــاره كرد. از سوى ديگر درآمد 
واقعى خانوارها نزول كرد و جهش قيمت مســكن در قالب رشدهاى 

شديد 60 تا 90 درصد قيمت مسكن در كشور به وقوع پيوست.
برخى كارشناســان بر اين باورند كه پس از 3 سال از روزهاى پرتورم، 
بازار مسكن وارد عصر جديدى شده است. با يك نگاه گذرا به وضعيت 
بازار مسكن در بهار امسال به 4 اتفاق برخواهيم خورد؛ تقاضاى خريد 
به شــدت كاهش يافته، قيمت در فايل هاى فــروش افت كرده، تعداد 
فروشنده ها زياد شده و قيمت معامالت قطعى نزول خفيف داشته است. 
منحنى تغييرات نرخ ارز و قيمت مســكن در تهــران در اين مدت، به 
خوبى اثرپذيرى ماهيانــه ارزش امالك از تغييرات ماهيانه نرخ دالر را 
نشان مى دهد. شايد در تاريخ نوسانات ارزى گذشته رابطه قيمت دالر 
و قيمت مسكن تا اين حد محسوس نبود. تجربه گذشته نشان مى دهد 
كه بازار مسكن هميشه تحت تأثير مؤلفه انتخابات رياست جمهورى بوده 
است. عموم كسانى كه سابقه ملك بازى در سال  هاى گذشته را داشته اند، 
معتقدند پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى هر دولتى، با هر نوع 
جهت سياسى يا برنامه اقتصادى كه روى كار بيايد شرايط بازار مسكن به 

سمت تعديل قيمت آن هم كاهش قيمت اسمى پيش مى رود.
با روى كار آمدن دولت ابراهيم رئيســى 2 اتفاق ممكن اســت بيفتد؛ 
خوش بينى عمومى به آينده كه موجب از صحنه خارج شدن  انتظارات 
تورمى شــود و حساس شدن دولت سيزدهم به جهش 3 بازار بورس، 
ارز و مســكن. برآيند هر 2رخداد به نفع برقرارى آرامش در بازار ملك 

خواهد بود.
مورد ديگر كه مى تواند نقش تعيين كننده در بازار آينده داشــته باشد، 
به ميدان آمدن تقاضاى مصرفى اســت. خريداران مصرفى، دسته اى 
از طيف فعال و غيرفعال بازار معامالت مســكن هستند كه اكنون در 
بازار حضور ندارند و غايب بزرگ محســوب مى شوند. بازيگردان 
ديگر اين بازار برجام اســت. مذاكرات برجام در 3 ماه گذشته روند 
خوبى را طى كرده و طرفين مذاكرات به نتيجه كار خوش بين هستند. 
بازار مسكن به اين رويداد سياسى واكنش خوبى نشان داد و قيمت ها 

عقب نشينى كردند.
بازار مســكن سابقه چنين عقب نشينى را در ســال هاى 94 تا 96 دارد. 
امضاى برجام موجب شــد تورم ماهانه مسكن به صفر برسد و ثبات 
نســبى قيمت در حوزه امالك برقرار شود. اين تغييرات در بيرون بازار 
مســكن براى اهالى بازار مسكن به معناى تغيير اوضاع و بهبود شرايط 
است. فروكش كردن انتظارات تورمى فقط بر قيمت مسكن اثر كاهنده 
نخواهد گذاشت، بلكه قيمت ساير دارايى ها همچون زمين و همچنين 

ساير كاالها همچون مصالح ساختمانى را تحت تأثير قرار مى دهد.
كارشناسان مى گويند تقاضاى سرمايه اى براى خريد آپارتمان تا 50درصد 
در برخى مناطق خوب كاهش پيدا كرده اســت. از طرفى ديگر شاهد 
افزايش تعداد فروشنده ها بوديم. افت قيمت پيشنهادى فروش عالمتى از 
تحليل جديد سمت عرضه نسبت به اوضاع است به اين ترتيب شرايط 

كنونى بازار مسكن حكايت از حركت به سمت تعديل جديد دارد.
اگــر دولت ابراهيم رئيســى مى خواهد در بازار مســكن ورود كند و 
برنامه ريزى هم بر روى آن داشته باشد، بايد براى بخش سرمايه گذارى 
در اين بازار تدبيرى بينديشد. يعنى بايد بسته هاى سرمايه گذارى براى 
توسعه اجاره دارى تدوين و طراحى كند كه تركيب سوبسيدهاى دولت، 
ساخت مسكن هاى اجاره اى با سرمايه هاى بخش خصوصى بتواند در 
ميان مدت مقــدارى نرخ افزايش قيمت و اجاره بهــا را كنترل كند. در 
حال حاضر تقاضاى مصرفى به علت قيمت بسيار باال به كمترين مقدار 
خود رسيده است و با افزايش سقف وام و تسهيالت تا 500ميليون تومان 

نيز گره كار باز نمى شود.
درآمدهاى خانوارهاى متوســط و ضعيف بسيار پايين تر از آن است كه 
ماهيانه 8 ميليون تومان قسط وام دهند. برخى كارشناسان پيشنهاد داده اند 
كه دولت بايد حداقل 100هزار ميليارد تومان از منابع بانكى را براى اين 
كار تجهيز كند و آن را از محل آزادسازى سپرده هاى بانكى تأمين كند. 
دولت آينده بايد به ســمتى برود كه با طرح هاى حمايتى قيمت زمين و 
پروانه ساخت را حذف كند تا بخشى از تقاضاى مصرفى بتواند با قيمت 
مترمربع 5 ميليون تومان صاحب خانه شوند. اگر دولت بتواند اين مبلغ 
را وارد بازار مسكن كند و هزينه مسكن و پروانه را حذف كند، مى تواند 
با تسهيالت تك رقمى به راحتى ساليانه 350 هزار واحد مسكونى تحويل 

خانه اولى ها بدهد.
* مجيد سليمى بروجنى
تحليلگر اقتصادى

الحاق 60 هكتار زمين براى حل مشكالت 
مسكن ملى همدان

 معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه وشهرسازى استان همدان از 
دريافت مجوز الحاق 60 هكتار زمين به شهر همدان براى حل مشكل 

كمبود زمين در طرح اقدام ملى مسكن خبر داد.
مجيد صالحى امير در گفت وگو با ايســنا، گفت: تاكنون حدود 6هزار 
و 200نفر براى طرح «اقدام ملى مســكن» وجه موردنظر را پرداخت 
كردند كه از اين تعداد، حدود 4 هزار و 800 نفر در شهرستان همدان، 
570 نفر در شهرستان مالير و حدود هزار نفر در ساير شهرستان هاى 

استان هستند.
وى با بيان اينكه كارگذار ما براى ساخت مسكن در شهرهايى كه كمتر 
از 100هزار نفر جمعيت دارند، بنيادمســكن است و ما در اكثر شهرها 
زمين موردنيــاز را در اختيار آنها قرار داديم، بيان كرد: بنيادمســكن، 
ساخت اين خانه ها را در برخى شهرها به پيمانكار واگذار كرده و در 

برخى شهرها مانند نهاوند، خودش در حال فعاليت است.
معاون مســكن و ســاختمان اداره كل راه وشهرسازى استان همدان 
در رابطــه با تخصيــص زمين به ايــن پروژه ها، گفت: در شــهر 
همدان تاكنون به هزار و313 واحد مســكن ملى، زمين موردنظر را 
تخصيص داديم كه اين زمين ها در شــهرك فرهنگيان، شهرك مدنى 
و شهرك بهشــتى هستند كه قرارداد ســاخت اين پروژه ها به بنياد 
مستضعفان، ستاد اجرايى فرمان امام(ره)، بنياد مستضعفان و بخش 

خصوصى واگذار شده  است.
صالحى اميــرى افزود: براى تخصيص زمين به افراد باقى مانده، مجوز 
الحاق 60 هكتار زمين به همدان را از شــوراى مسكن استان دريافت 
كرديم و تا 2 ماه آينده به تعداد همه افراد متقاضى، زمين موردنياز براى 

ساخت مسكن ملى، تخصيص داده مى شود.
وى درباره طرح اقدام ملى در شهرســتان مالير، گفت: در شهرستان 
مالير تعدادى از پروژه هاى مســكن مهــر كه بالتكليف بود را تبديل 
وضعيت كرديم و به پروژه ســاخت ملى مســكن تخصيص داديم، 
همچنين زمين ديگرى را به اين شــهر الحاق كرديم و مشكلى از نظر 

كمبود زمين در مالير نداريم.

65 درصد مخازن آبى همدان ُپر است
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان با اشــاره به اينكه 
65درصد مخازن آب اســتان همدان پر اســت، بيان كرد: در حال حاضر 

ذخيره مخازن سدهاى استان 75/69 ميليون مترمكعب است.
منصور ستوده در گفت وگو با ايسنا، گفت: ميزان بارش در استان همدان 
در سال گذشته 469 ميليمتر بود كه در سالجارى به 280 ميليمتر رسيد و 
40 درصد كاهش داشت، همچنين ميزان بارش در بلندمدت 357 ميليمتر 

است كه در سالجارى كاهش 22 درصدى را شاهد هستيم.

وى با بيان اينكــه از 108ميليون مترمكعب گنجايش مخازن ســدهاى 
اســتان بهره بردارى شده است، بيان كرد: در حال حاضر حجم فعلى سد 
اكباتان 17/92ميليون مترمكعب اســت كه 53 درصد از حجم مخزن را 
شامل مى شــود، همچنين هم اكنون حجم ورودى اين سد 14/96ميليون 

مترمكعب است.
ستوده گفت: حجم فعلى سد آبشــينه 3/47 ميليون مترمكعب است كه 
69 درصد از حجم مخزن اين ســد را شــامل مى شود، حجم فعلى سد 
شيرين سو نيز  2/5 ميليون مترمكعب است كه 57 درصد از حجم مخزن 

اين سد را تشكيل مى دهد.

ــه اى اســتان همــدان حجــم فعلــى ســد  مديرعامــل شــركت آب منطق
ــزان  ــن مي ــزود: اي ــون مترمكعــب دانســت و اف ــاد را 1/8 ميلي نعمت آب
35 درصــد از حجــم مخــزن ســد اســت، عــالوه  بــر ايــن حجــم فعلــى 
ــه 17درصــد از حجــم  ــر مكعــب اســت ك ــنجور 9 ميليون مت ــد ش س

ــن ســد را شــامل مى شــود. مخــزن اي
وى در ادامه درباره ســد سرابى بيان كرد: در حال حاضر حجم فعلى اين 
سد 5/5 ميليون مترمكعب است كه 60درصد از حجم مخزن اين سد را 
تشكيل مى دهد، همچنين حجم فعلى سد كالن  43/6 ميليون مترمكعب 

است كه 97 درصد از حجم مخزن سد است.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 571-1400/03/30 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صفر مهرجو فرزند حسن به شماره شناسنامه 973 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 52197/66  مترمربع پالك 267 فرعى 
از 12 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى آقبالغ 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 179)
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تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

غزل اسالمى »
 پيش بينى ها به وقوع پيوســت و كشــور 
مجدداً با كاهش مقدار توليد مرغ مواجه شد، 
اما ايــن وضعيت تا يك مــاه آينده به حالت 

عادى بازمى گردد.
معاون بهبود توليدات دامى جهادكشــاورزى 
اســتان همدان گفــت كــه جوجه ريزى در 
خردادمــاه با اخالل مواجه شــد كه نتيجه آن 
كاهش مقدار توليد بود، اما در تيرماه 3 ميليون 
قطعه در اســتان جوجه ريزى شــد كه سبب 
مى شود تا كمبود مرغ در ماه جارى جبران شود.

 حسين فضلى بيان كرد: طبق مصوبه مرغداران 
بايد بخش مشــخصى از مرغ توليدى خود را 
به قيمت تنظيم بازارى توزيع كنند و بخشــى 
از آن را با 20 درصــد گران تر به بازار عرضه 
كننــد، اما تعدادى از مرغــداران در دوره قبل 
اين سهميه بندى را رعايت نكرده و سهم كامل 
تنظيم بازارى را به بازار عرضه نكرده بودند كه 
سبب شد تا سامانه اجازه جوجه ريزى به آنها 
را ندهد كه به كمبود مرغ منجر شــد، اما اين 
مشــكل در تيرماه حل شده و جوجه ريزى به 

اندازه كافى صورت گرفته است.
اما يكى از مرغــداران  گفت: هزينه توليد باال 
رفته و توليد براى مرغدارى ها به صرفه نيست 
و در صورتــى كه قيمت مرغ بــاال برود توان 

توليد هم باال مى رود. 
وى افزود: قيمــت نهاده هاى دامى و از طرفى 
هورمون رشد كه به مرغ ها خورانده مى شد به 
شدت باال رفته به همين دليل سهميه مرغدارى 
تا حدود 10برابر كاهش يافته اســت، بنابراين 
هورمون كمترى براى مرغ ها استفاده مى شود 
كه سبب مى شــود تا آنها به اندازه كافى رشد 

نكنند و مقدار توليد به شدت پايين بيايد. 
اين مرغدار كه نخواســت نامش فاش شــود 
گفــت: اين 2 مهمترين داليــل كاهش مقدار 

توليد است.
طبــق گزارش هاى ميدانى حدود 10روز پيش 
به مدت چند روز بازار همدان با كاهش شديد 
مرغ مواجه شــد كه ايجاد صف هاى طوالنى 
نتيجــه آن بود، اما با گذشــت چند روز روند 
توزيع مرغ منظم تر و مقدار آن بيشــتر شد كه 
هم مردم با آرامش بيشــترى براى خريد مرغ 

اقدام كردند و هم صف ها كوچكتر شدند.
 يكى از مرغ فروشــان ســرگذر به همدان پيام 
گفــت: روزانه حــدود 300 كيلــو مرغ بين 
مغازه ها توزيع مى شود كه ما هم به هر مشترى 
يك عدد مى دهيم. وى افزود: توزيع مرغ بين 
ســاعت 8 تا 8:30 دقيقه صبح انجام مى شود 
و اگر كســى نخواهد در صف مرغ بايســتد 
مى تواند مرغ هاى قطعه بندى شــده خريدارى 

كند كه قيمت آن مقدارى باالست.
يكى از مرغ فروشــان در همين راســتا گفت: 
مــرغ قطعه بندى شــده هم زياد نيســت، اما 
چون قيمت آن باالســت مردم براى خريد آن 
صف نمى كشند.اما چنين وضعيتى براى همه 
شهرستان هاى اســتان پيش نيامده است. طبق 
گزارش همدان پيــام در قروه درگزين، در اين 
شهر هيچ نوع كمبود مرغى وجود ندارد. طبق 
اعالم وى، كشــتارگاه هاى درگزين ابتدا مرغ 
اين شــهر را تأمين مى كنند و مــازاد آن را به 
شهرهاى همدان و ســاير استان هاى همجوار 
ارســال مى كنند.طبق گزارش خبرنگار نهاوند 
نيز مرغ در اين شــهر كم است، اما توزيع آن 
شرايط عادى دارد كه سبب شده تاكنون هيچ 

صفى براى خريد تشكيل نشود.
خبرنگار همدان پيام در مالير نيز از صف هاى 
طوالنى از صبح تا ظهــر خبر داد و گفت كه 
مرغ هاى قطعه بندى شــده در بــازار موجود 
است، اما اگر كسى به تعداد زياد براى ميهمانى 
نياز داشــته باشد بايد آن را در مدت چند روز 
تهيه كند چون به وفور در بازار يافت نمى شود.

طبق گزارش هاى ميدانى، در اغلب شــهرهاى 
همدان براى خريد مرغ صف تشكيل نمى شود، 
اما كمبود مرغ به كشور تعميم داده مى شود و 

آنطور كه رسانه ها گزارش كرده اند گرمى هوا، 
گرانى نهاده هاى دامى، بــاال رفتن هزينه هاى 
توليد و در نتيجه نداشــتن صرفــه اقتصادى 
توليد مرغ براى مرغدارى ها دليل ادامه دار بودن 

كمبود مرغ از سال گذشته بوده است.
معاون هماهنگى اموراقتصادى استاندار همدان 
در گفت وگــو با همدان پيام گفت كه از تاريخ 
يكم تا 13 تيرماه به طور متوسط 180تن مرغ 
در استان توزيع شده است كه حدود 40 تا 50

تن هر روز در شهر همدان توزيع مى شود، اما 
از 14 تيرمــاه به بعد به دليل گرماى هوا مقدار 

جوجه ريزى افت پيدا كرده است.
ظاهــر پور مجاهد افزود: در برخى اســتان ها 
به  خاطر گرمى هوا جوجه ريزى كاهش يافته 
به همين دليل كشــتارگاه هاى همدان با مبلغ 
گران تر بخشــى از مرغ ها را به ساير استان ها 
مى فرســتند، اما با همكارى نيــروى انتظامى 
جلوى خــروج مرغ از اســتان را گرفته ايم تا 

بتوانيم مرغ استان را تأمين كنيم.
وى بيــان كرد: در حال حاضر مشــكلى براى 
تأمين مرغ مردم نداريــم و تا آنجا كه بتوانيم 
و جوجه ريــزى انجام شــود و مرغداران مرغ 
گرم را به كشــتارگاه ها تحويل دهند مرغ گرم 
توزيع مى كنيــم و در صــورت كمبود، مرغ 
منجمد توزيع مى كنيم، امــا مردم براى خريد 
بايد مراعات كنند و خريد مازاد نداشته باشند 
و همين طور واحدهاى صنفى و توزيع مرغ هم 
بايد مراعات مردم را كنند، انصاف داشته باشند 
و به ســود كم راضى باشــند، زيرا با افزايش 
جوجه ريــزى بزودى مقــدار توزيع به حالت 
عادى برمى گردد و مازاد بر نياز اســتان توليد 

مى شود. 
پورمجاهــد گفــت: بــه دليــل گزارش هاى 
صداوسيما و نشان دادن صف مرغ در تهران و 
شهرهاى ديگر مردم احساس خطر كرده اند و 
مقدار بيشترى مرغ خريدارى مى كنند خواهش 
مى كنيــم به اندازه نيازشــان و به موقع خريد 
كنند؛ ما هم تالش مى كنيم ميزان 120 تا 130

تومان مرغ در استان را روزانه تأمين كنيم.
معاون استاندار در مورد تدابير انديشيده شده 
براى كنترل توزيع و ايجاد نشدن صف مرغ به 
مهر گفته اســت: برنامه براى كنترل اين است 
كه مرغ را بــه موقع به واحدهــاى صنفى و 
فروشگاه هاى بزرگ و بخصوص حاشيه شهر 
بدهيم و در جلســه اى كه با كميته تنظيم بازار 
داشته ايم خواهش كرديم فرماندارى همدان به 

صورت جدى وارد شود.
به گفتــه پورمجاهــد، بايــد تعــدادى مراكز 
مرغ فروشــى  را در حاشــيه شهر و شهرك ها 
مشخص كنيم و به مراكزى كه مطمئن هستيم 
تــا دانه آخر مــرغ را به مــردم مى دهند مرغ 
بيشــترى بدهيم تا  آنها را درســت بين مردم 
توزيع كنند كه در مركز شهر تجمع ايجاد نشود 

و در حاشيه هاى شهر هم مرغ توزيع شود.
وى در زمينــه نقش واســطه ها و جلوگيرى از 
دخالت آنها در توزيع مرغ بيان كرد: در صورت 

مشاهده واســطه ها با آنها برخورد مى كنيم اينها 
در حقيقت افرادى هستند كه به خاطر اختالف 
قيمــت، مرغ 24هــزار 900تومانــى را قيمت 
غيرمتعارفى كــه روى آن مى گذارند قطعه بندى 
مى كنند و به ديگران مى دهند، اما براى آنچه كه 
مردم به تلفن 124 اطالع داده اند يا بازرســان ما 
متوجه شدند براى آنها تشكيل پرونده شده است.

در آخرين جلســه اضطرارى كه در پى كمبود 
مرغ در تعزيرات حكومتى استان و با حضور 
حكومتى،  دادستان همدان، مديركل تعزيرات 
نماينــده اى از اداره اطالعــات، مديركل امور 

اقتصادى اســتاندارى، رؤســاى سازمان هاى 
صمت و جهادكشاورزى، مالكان كشتارگاه ها 
و نماينده اتحاديه مرغداران تشــكيل شــده، 
مرغدارى ها و اتحاديه متعهد شده اند تا نسبت 
به تأمين مرغ و كشــتار روزانه به اندازه سرانه 
مصرف اســتان اقدام كنند و به قيمت مصوب 
24هزار و900 تومان به دست مصرف كننده در 

سطح استان برسانند.
تعزيرات  اداره كل  روابط عمومــى  اعالم  طبق 
حكومتــى همــدان، در اين جلســه هرگونه 

قطعه بندى مرغ ممنوع اعالم شده است. 

يك بام و دو هواى تأمين مرغ در استان
■ مرغداران: جوجه ريزى و پرورش گرانتر از قيمت مصوب است

■ دولتى ها: مقصركمبود مرغ سامانه دولت است
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فعاليت باشگاه هاى ورزشى در همدان 
ممنوع شد

 فعاليت باشــگاه هاى ورزشى سربسته در شهرستان همدان به دليل 
وضعيت قرمز كرونايى ممنوع شد.

رئيس كميته اطالع رســانى ستاد كرونا در همدان با اشاره به وضعيت 
قرمز كرونايى در همدان اظهار كرد: شــهرهاى همدان، مالير، نهاوند، 
كبودراهنگ و اسدآباد قرمز، فامنين زرد و ساير شهرها نارنجى هستند.

اسدا.. ربانى مهر گفت: براساس گروه بندى، فعاليت رشته هاى ورزشى 
گروه دو و سه در شهرهاى قرمز ممنوع است.

وى ادامه داد: گروه دوم شــامل بدنســازى و پرورش اندام، اســكى، 
اســكواش، بولينگ و بيليارد، تنيس روى ميز(داخل ســالن)، واليبال 
(سالنى)، شمشير بازى(سالنى)، ورزش هاى سه گانه، تيراندازى سالنى، 
بدميتون، فوتبال سالنى، ورزش هاى روستايى (سالنى) است.همچنين 
گروه ســوم نيز شــامل انجمن ورزش هاى رزمى، بوكس(ســالنى)، 
شنا(استخرهاى سرپوشيده و پارك هاى آب)، تكواندو (سالنى)، جانبازان 
و معلولين، ژيمناسيتك (سالنى)، هاكى(سالنى)، كاراته (سالنى)، كبدى 
(سالنى)، كشتى (سالنى)،  كونگ فو و هنرهاى رزمى (سالنى)، نابينايان، 
ناشنوايان، نجات غريق (ســالنى)، ورزش هاى رزمى، ووشو (سالنى)، 

ورزش هاى رودخانه اى (سالنى)، فوتسال سالنى مى باشد.

مسابقات ليگ دسته دوم بسكتبال  آغاز شد
 مرحله دوم مســابقات گروه الف ليگ دسته دوم بسكتبال كشور از 

روز گذشته در همدان آغاز شد.
رقابت هاى ليگ دســته 2 بسكتبال آقايان در مرحله دوم با حضور پنج 
تيم در ســالن آموزشگاههاى شهر همدان برگزار مى شود. اين مرحله 
از مسابقات با حضور تيم خانه بسكتبال همدان، شاهين شهر اصفهان، 
خانه بسكتبال زنجان، شهداى بابل و كهگيلويه و بويراحمد به مدت پنج 

روز و با رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود.
تيم خانه بســكتبال همدان با درخشــش در دور گروهى مسابقات به 

عنوان صدرنشين به اين مرحله صعود كرده است.

درخشش ووشوكاران همدانى در كشور
 ووشــوكاران همدانى در مســابقات حرفه اى كشور تحت عنوان 

جنگجويان ووشو خوش درخشيدند.
در ايــن رقابت ها كه به مــدت 2 روز به ميزبانى تهران برگزار شــد، 

ووشوكاران همدانى صاحب 2 نشان رنگارنگ شدند.
على خورشــيدى از همدان و فرود ظفرى و علــى ظفرى: از نهاوند 
دعوت شدگان استان همدان به اين مسابقات بودند كه در پايان به يك 

مدال طال و يك نشان نقره دست يافتند.
خورشيدى در اين مسابقات توانست با عبور از حريفان خود به نشان 
طالى وزن 80 كيلوگرم دست يابد. همچنين فرود ظفرى در حالى كه 
با برترى مقابل حريفان به فينال وزن 70 كيلوگرم رسيده بود اما به دليل 
مصدوميت نتوانست در ديدار نهايى ظاهر شود و به نشان نقره دست 
يافت. على ظفرى ديگر ورزشكار ووشو استان همدان در اين دوره از 

مسابقات به مدالى نرسيد.

نخستين ركورد المپيك در توكيو 2020 شكست
 ورزشكار تيروكمان كره جنوبى توانست ركورد 25 ساله المپيك را 

در روز نخست رقابت ها بشكند.
به گزارش ايسنا ، آن سان ورزشكار تيروكمان كره جنوبى در مسابقات 
مقدماتى المپيك مقام نخست را كسب كرد و با ثبت 680 امتياز ركورد 
المپيك را به نام خود ثبت كرد تا نخستين ركوردشكنى المپيك در تير 

و كمان رخ دهد.
ركورد قبلى توسط لينا گراسيمنكو اوكراينى در سال 1996 در المپيك 

آتالنتا (673 امتياز) ثبت شد.

جوانترين و مسن ترين ورزشكاران 
درالمپيك توكيو 

 ورزشكار 11 ساله اهل سوريه كه در مسابقات تنيس روى شركت 
خواهد كرد جوانترين ورزشكار در المپيك توكيو محسوب مى شود. 
اين ورزشــكار با برترى 4 مسابقه از 5 ديدار در مسابقات غرب آسيا 
كه به ميزبانى اردن برگزار شد جواز حضور در المپيك را كسب كرد. 
فدراسيون جهانى تنيس روى ميز تاريخ تولد زارا را اول ژانويه 2009 

ذكر كرده است.
همچنين هيروشــى هوكتسو با 79 سال ســن مسن ترين ورزشكارى 
اســت كه امســال در بازى هاى توكيو حضور خواهد داشــت. اين 
ســواركار ژاپنى در تاريخ 28 مارس 1941 متولد شــده و مسن ترين 
ورزشــكار ســامورايى ها در طول تاريخ المپيك اين كشور به شمار 
مى رود. وى در المپيك ريو به دليل بيمارى اســبش شــركت نداشت 
اما ســابقه حضور در المپيك 1964 و 1988 را دارد. البته هيروشــى 
در المپيك 1988 به دليل قرنطينه نشدن اسبش نتوانست مسابقه دهد.

ژاپنى ها المپيك را نمى خواهند؟ 
 با وجود اينكه بازى هاى المپيك رســما اغاز شد اما فضاى توكيو 

اصال المپيكى نيست.
المپيــك پرماجراى توكيو پس از يك ســال تعويق روز گذشــته در 
استاديوم ملى توكيو رسما افتتاح شد. اما در داخل شهر حال و هواى 

المپيك وجود ندارد.
نه خبرى از خوشحالى مردم است و نه نمادهايى از بازى هاى المپيك 
در گوشــه و كنار شهر وجود ندارد. انگار مردم ژاپن بودن و نبود اين 

المپيك براى شان فرقى نداشته است.
تنها روى برخى تاكسى ها لوگوى المپيك 2020 توكيو مشاهده مى شود 
و بس. در سطح شهر حتى يك تبليغ براى المپيك توكيو وجود ندارد.

المپيك توكيو پس از تعويق يك ســاله و با وجود مخالفت مردم ژاپن 
آغاز شــد و اين مساله كه هيچ حال و هوايى از برگزارى يك رويداد 
بزرگ چون المپيك در توكيو وجود ندارد، مشــخص نيست به دليل 

برگزارى ساده آن است يا بى اهميتى ژاپنى ها نسبت به المپيك.

صعود نازنين ماليى به يك چهارم نهايى
 نازنين ماليى بــه عنوان اولين نماينده ايران در بازى هاى المپيك 
2020توكيو ، در مرحله گروهى قايقرانى رويينگ تك نفره زنان پارو 

زد و در گروه خود سوم شد.
 ماليى با پنج پاروزن ديگر از كشورهاى بالروس،  آمريكا، پاراگوئه، 
سودان و نيجريه رقابت داشت كه در پايان زمان 7 دقيقه و 59 ثانيه را 

ثبت و در رده سوم  قرار گرفت.
قايق هاى آمريكا، بالروس و ايران به ترتيب  اول تا ســوم شدند و به 

مرحله يك چهارم نهايى صعود كردند.
بدين ترتيــب ماليى روز دوشــنبه در مرحله يك چهــارم نهايى با 

حريفانش رقابت مى كند.

ميالد وزيرى از آخر دوم شد
 ميــالد وزيرى بيــن 64 كماندار المپيكى در جايــگاه 63 مرحله 

مقدماتى قرار گرفت
در نخســتين روز از رقابتهاى تيروكمان بازيهاى المپيك و در مرحله 
مقدماتى كه در ژاپن در حال برگزارى است، ميالد وزيرى تنها نماينده 
ريكرو انفرادى مردان در پايان مرحله تعيين رنكينگ بازيهاى المپيك، 

در بين 64 ورزشكار در جايگاه ششصت و سوم قرار گرفت.
وزيرى در مرحله حذفى روز سه شــنبه مسابقه مى دهد. وزيرى بدليل 
اينكه در جايگاه يكى مانده به آخــر قرار گرفته، در مرحله حذفى با 

نفر دوم دور مقدماتى يعنى بردى اليسون از آمريكا مسابقه مى دهد.

همدان ميزبان اردوى تيم ملى هندبال دختران 
 اردوى تيم ملى نوجوانان دختر ايران به ميزبانى استان همدان برگزار مى شود.

رئيــس هيأت هندبال اســتان با اعالم اين خبر به فارس گفــت: پنجمين اردوى آمادگى 
تيم ملى هندبال نوجوانان دختر از پنجم تا 12 مردادماه ســال جارى در شهرستان مالير 

برگزار مى شود.
مهدى اسفنديارى صالح اضافه كرد: كادرفنى تيم ملى نوجوانان دختر متشكل از خديجه 
قانع ســرمربى، فاطمه محمدخانى مربى، ندا اسدى فيزيوتراپ، غالمعلى اكبرآبادى مدير 
فنى و مژگان ملكى مربى ماليرى اســتان به عنوان سرپرست به همراه 25 بازيكن در اين 

مرحله از اردوى آماده سازى حضور خواهند داشت..
وى يادآور شــد: در اين اردو 4 هندباليست ماليرى اســتان به نام هاى الناز يارمحمدى 

توسكى، نرگس صادقى فرد، بهاره زنگنه و غزل كوليوند سالوكى حضور دارند.
اســفنديارى صالح  افزود: نخســتين زمين هندبال ســاحلى غرب كشــور نيز در شهر 
قروهدرگزين به بهره بردارى رســيده است. و امروز استان همدان كه يك پتانسيل ويژه در 

اين بخش از هندبال را داراست صاحب يك زمين بسيار خوب است.
وى ادامــه داد: از ابتداى ســال تاكنون 9 بازيكن همدانى بــه اردو تيم هاى مختلف ملى 
دعوت شــده اند كه اين نشان از پويا بودن هندبال اســتان است و قطعاً نشانگر عملكرد 
خوب خانواده هندبال استان مىباشد. الناز يارمحمدى توسكى به تيم ملى نوجوانان دختر، 

مهشــاد طاهرى به تيم ملى هندبال بانوان، محمد مهــدى حيدريان به تيم هاى نوجوانان 
هدنبال ساحلى و سالنى، محمدرضا غفرانى به تيم ملى هندبال ساحلى، حسين طاهرى، 

اميرحسين صفدرى و محمد قدرتى در تيم نوجوانان دعوت شدگان همدانى هستند.
وى از كسب مقام سوم مسابقات نوجوانان كشور توسط تيم همدان خبر داد و افزود: تيم 
هندبال قروه درگزين كه به نمايندگى از استان همدان در مسابقات قهرمانى هندبال 5 نفره 

كشور حضور داشت، توانست مقام سوم را كسب كند.
اســفنديارى صالح اضافه كرد: اين مســابقات با حضور 16 تيم در شهر اراك برگزار شد 
كه تيم قروه درگزين در بازى رده بندى با غلبه بر تيم تربت جام به مقام ســوم كشــور 

دست يافت.

آگهى مزايده فروش زمين (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى اللجين

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف

4 قطعه زمين قطعه هاى 11-12-13-14 در خيابان 30 1
مترى حافظ

100,000,000 ريال203,000,00040/60 ريال

يك قطعه زمين قطعه شماره 7 در خيابان 30 مترى 2
حافظ

80,000,000 ريال699,560,000174/89 ريال

70,000,000 ريال4,007,500,0001145 رياليك قطعه زمين در ميدان صنايع دستى3

شهردارى اللجين باستناد ماده /13 آيين نامه مالى شهردارى ها و مجوز شماره 2110-2113/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش شش 
قطعه از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش واريزى سپرده به حساب سيباى شماره 

0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا سه شنبه مورخه 1400/05/12 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

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

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

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

سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه در مورخ 1400/05/13 بازگشايى و قرائت 
خواهد شد.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-34522061(081) تماس حاصل نماييد.

نوبت اول: 1400/05/02 -  نوبت دوم: 1400/05/06
(م الف 200)

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

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

برابر رأي شماره 344-1400/03/01 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا نورى فرزند ابراهيم به 
شماره شناســنامه 357 صادره از بهار در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 237/57 مترمربع پالك 11709 فرعى از 139 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك 1029 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهار خريدارى عادى از مالك رسمى ورثه حسينعلى فرزند قاسمعلى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
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 158)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/02

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 576-1400/3/30 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى بيرام فريد يوسفى فرزند حسين به شماره شناسنامه 568 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 25136/61  مترمربع پالك 301 فرعى از 
99 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى گنده جين خريدارى از مالك رسمى آقاى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نســبت 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 184)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 571-1400/03/30 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صفر مهرجو فرزند حســن به شماره 
شناســنامه 973 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
52197/66  مترمربــع پالك 267 فرعى از 12 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملك بهار اراضى آقبالغ 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 179)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

سليمان رحيمى »
 بزرگتريــن رويــداد ورزش جهان پس از 
يك ســال وقفه با تدابير شديد پروتكل هاى 

بهداشتى در توكيو ژاپن آغاز شد.
سى و دومين دوره  بازى هاى تابستانى المپيك 
2020 پس از يك ســال وقفه ســرانجام روز 
گذشــته رســماً آغاز شــد و حدود 11 هزار 
ورزشــكار زن و مرد از 206 كشــور در اين 
رقابت ها حضــور دارند كه و براى كســب 
1058 مدال رنگارنگ در 33 رشته ورزشى با 

هم رقابت مى كنند.
اين مســابقات از روز گذشته به طور رسمى 
با انجام مراسم افتتاحيه ودر غياب تماشاگران 
آغاز شد و تا 17 مرداد ماه در 42 مكان ورزشى 
توكيو ادامه خواهد داشــت در المپيك 2020
ژاپن كاروان امريكا با 613 ورزشكار بيشترين 
شــركت كننده را دارد كه بيش از نيمى از آنها 
ورزشكاران زن هســتند و دراين دوره 68/5

درصد ورزشكاران امريكايى زن هستند.
كشــور ميزبان نيز با 590 ورزشكار به همراه 
چين با 431 ورزشــكار بيشترين ورزشكاران 

حاضر در المپيك را دارند.
در اين رقابت ها كشورهاى آمريكا، چين، ژاپن 
و بريتانيا رقابت سختى براى تصاحب مدال ها 
دارند و از مدعيان كسب باالترين مدال المپيك 

به شمار مى روند.
در المپيك 2016 ريــو آمريكا با مجموع 17
مدال مقام نخســت را كسب كرد و بريتانيا و 
چين نيز دوم و سوم شدند اما در المپيك توكيو 
كشور ميزبان خود از مدعيان كسب مدال است 
و رقابت سختى را با كشورهاى چين و آمريكا 

خواهد داشت.
كاروان ورزشى ايران با 66 ورزشكار 56 مرد 
و 10 زن در 17 رشته ورزشى با حريفان خود 
مبارزه مى كنند. ايران تنها در دو رشــته تيمى 

واليبال و بسكتبال سهميه حضور پيدا كرده و 
مابقى رشته ها انفرادى هستند.

ايران در رشــته هاى دووميدانــى، تيراندازى، 
كشــتى، تكواندو، كاراته، شمشــربازى، وزنه 
بردارى، بوكــس، قايقرانى، شــنا، بدمينتون، 
واليبال و بســتكتبال در اين رقابت ها حاضر 

است.
در المپيــك توكيو 7 رشــته ورزشــى ايران 
بيشــترين بخت كســب مــدال را دارند كه 
مى توان از جمله به كشــتى، تكواندو، وزنه 
بردارى، قايقرانــى وكاراته اشــاره كرد تيم 
كاروان ايران در المپيك گذشــته 2016 ريو 
موفق به كســب تنها 8 مدال شد كه 3 نشان 
طال، يك نشــان نقره و 4 نشــان برنز دست 
آورد ايران از اين رقابت ها بود كه انتظار مى 
رود اين مدال هــا در المپيك توكيو افزايش 

پيدا كند.

ايران در المپيك 2012 لندن بهترين نمايش را 
داشت و با كسب 15 مدال رنگارنگ 7 طال، 
6 نقــره و 2 برنز بهترين عملكرد را در ادوار 
المپيك داشته اســت. كه يكى از مدال هاى 
نقره اين رقابت ها را صادق گودرزى كشتى 

گير ماليرى استان همدان كسب كرد.
نخستين مدال ايران نيز در المپيك به المپيك 
1948 لنــدن مربــوط مى شــود كــه جعفر 
سلماســى در وزنه بردارى موفق به كســب 
مدال برنز شد. اميدواريم كه كاروان كشورمان 
در المپيك 2020 توكيو خوش بدرخشد و با 
كســب مدال هاى رنگارنگ اعتبارى نو براى 

ايران كسب كنند.
رقابت هــاى المپيك توكيو روز گذشــته به 
طور رســمى با كمترين تشــريفات آغاز شد 
و به دليل شــيوع ويروس منحــوس كرونا 
شديدترين پروتكل هاى بهداشتى در دهكده 

المپيك اجرا مى شود به طورى كه حتى امسال 
توزيع مدال نيز وجود نــدارد قهرمانان خود 

مدال ها را از داخل سينى بر مى دارند.
اميد مى رود كه ورزشكاران به دور از ويروس 
رقابت هاى خوبى را بــه نمايش بگذارند و 

شاهد هنرنمايى قهرمانان دنيا باشيم.
متأســفانه در ايــن رقابت ها اســتان همدان 
نماينــده اى نــدارد و پــس از چندين دوره 
حضور پررنگ در المپيك و حتى كســب دو 
مدال ارزشــمند نقره در 2004 آتن و 2012
لندن توســط دو كشــتى گير ماليرى استان 
مسعود مصطفى حوكار و صادق گودرزى در 
اين دوره از رقابت ها هيچ ورزشكار از استان 
همدان كاروان تيم ملى را همراهى نمى كند.

گــروه ورزش همدان پيام تالش خواهد كرد 
اين رقابت ها را در حد بضاعت خود پوشش 

دهد.

 برچســب تبانى زيبنده نام پاس نيست 
وهيچ شــكايتى عليه تيم پاس در خصوص 
شــايعات تبانى در ليگ دســته دوم مطرح 

نشده است.
مدير رسانه اى باشگاه پاس همدان با بيان اين 
مطلب به خبرنگار ما گفت: متأسفانه عدهاى به 

دنبال وارونه نشان دادن مسائل هستند.
محمد حســامى ادامــه داد: تمــام فعاليت 
فوتبالى گروه دوم ليگ دســته دوم فوتبال 
كشور به حالت تعليق درآمده و تيم پاس نيز 
جزو همين گروه است و بايد تا اعالم نتيجه 
منتظر بماند. خوشبختانه هيچ شكايتى عليه 
تيم پاس در خصوص شايعات تبانى در ليگ 
دسته دوم مطرح نيست و عوامل اين گروه 
صرفاً براى شكست شائبه برانگيز هفته پايانى 

خود به كميته اخالق دعوت شده اند.

وى اتهام تبانى تيم پاس را رد كرد و افزود: 
تيم پاس مشكالت فراوانى در فصل جارى 
ليگ دســته دوم داشت كه عمده آن مربوط 
به مباحث مالى است كه باعث شد بازيكنان 
اصلى ايــن تيم در بين فصــل از تيم جدا 
شــوند. تمام بازيكنان سهيمه بزرگسال تيم 
بعد از بازى برابر بابلســر به نشانه اعتراض 
به دريافت نكــردن مطالبات مالى خود، در 
تمرينــات حضور پيــدا نمىكردند و صرفا 

شب قبل از بازى در اردو حاضر مى شدند.
حسامى اضافه كرد: تيم پاس با تعداد هفت 
بازيكن سهيمه اميد و جوانان خود در طول 
هفتــه به تمرين مى پرداخت و در نهايت در 
بازى برابر شــمس آذر قزوين نيز حضور در 

مسابقات را چند بازيكن تحريم كردند.
وى تأكيد كــرد: تيم پاس در بــازى برابر 

شــاهين ماهشــهر بدون تمرين هفتگى و 
اردوى شب قبل از بازى به زمين بازى رفت 
و چند بازيكن بزرگسال تيم نيز چند ساعت 
به بازى مانده به شهر همدان رسيدند. با تمام 
اين تفاسير نبايد از تيم پاس برابر تيم مدعى 
شاهين ماهشهر انتظار خلق يك نتيجه عالى 
را داشت و اكنون نيز برچسب تبانى زيبنده 

نام بزرگ پاس نيست.
حسامى اظهار كرد: تيم پاس در هفته ماقبل 
پايانى نيز برابر تيم ميانه جدولى شمس آذر 
قزوين تن به شكســت ســنگين چهار بر 
صفــر داده بود و شكســت 6 بر صفر برابر 
تيم مدعى صعود، شاهين ماهشهر نتيجه اى 
بود كه انتظار آن به واســطه نبود بازيكنان و 
برگزار نشدن تمرينات روزانه و اردوى قبل 

از بازى قابل پيش بينى بود.

بزرگترين رويداد ورزشى جهان كليد خورد

عربستان با ايتاليا به 
دنبال ميزبانى مشترك 

جام جهانى 
 يــك ســايت انگليســى در خبــرى 
اختصاصى اعالم كرد عربســتان در انديشه 
درخواست ميزبانى مشــترك با ايتاليا براى 

جام جهانى 2030 است.
همچنيــن كشــورهاى اســپانيا و پرتغــال بــه 
صــورت مشــترك و انگليــس و چيــن هــم 
بــه صــورت مشــترك احتمــال دارد بــراى 
ميزبانــى از جــام جهانــى 2030 اقــدام 

كننــد.
پيروزى برزيــل مقابل آلمــان در ديدارى 
پرگل با هتريك ريچاليســون، شكست دور 
از انتظار آرژانتين مقابل استراليا، برترى ژاپن 
مقابل آفريقاى جنوبى و برترى رومانى برابر 

هندوراس

تبانى زيبنده نام پاس نيست
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گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

توليد بافت قلب در آزمايشگاه 
براى كمك به فضانوردان

 يافته هاى محققان دانشگاه شيكاگو مى تواند به بهبود عملكرد قلب 
فضانوردان در مأموريت هاى فضايى و افرادى كه دچار مشكالتى قلبى 
هستند كمك كند. به گزارش ايسنا، گروهى متشكل از 10دانشجو به 
رهبرى ناروتوشــى هيبينو(Narutoshi Hibino) چالش بافت 
عروقى ناسا را پذيرفته اند تا با ايجاد بافت قلب در آزمايشگاه راه حلى 
براى مشــكل ضعيف شــدن عضالت قلب فضانوردان در سفرهاى 
فضايى بيابند. به گفته  هيبينو، در فضا به دليل نبود جاذبه، خون شناور 
مى شــود و به همين دليل قلب زحمت كمترى براى پمپ كردن آن 
نسبت به زمين مى كشد در نتيجه عضالت قلب تحليل مى روند و اين 

مشكل حتى پس از پايان مأموريت فضانوردان ادامه دارد.

تصاويرى از خروج «جت پالسما» 
از مركز يك سياه چاله با جزئيات بى نظير

 تصاويــرى جديد با جزئيات بى نظير از خروج جت پالســما از 
مركز يك سياه چاله به تازگى توسط تلسكوپ "افق رويداد" ثبت شده 
است. به گزارش ايسنا و به نقل از اسپيس، اين تصاوير خروج جت 
پالسما از مركز كهكشان "قنطورس اى"را با دقت 10برابرى و وضوح 

16برابرى نسبت به تصاوير قبلى نشان مى دهد.
سياه چاله ها مجموعى از امواج پرقدرت و ذرات را با سرعتى نزديك 
به ســرعت نور به فضا پرتاب مى كنند كه به آن جت پالســما گفته 
مى شــود."مايكل جانســن مى گويد: ما از نزديك خروج يك جت 
پالســما كه توسط يك ســياه چاله بزرگ به بيرون پرتاب مى شود را 

مشاهده مى كنيم.

توليد واكسن كوويد-19 مقاوم 
در برابر گرما در هند

 واكســن كوويد-19 مقاوم در برابر گرما در هند ســاخته شده و 
نتايج پيش بالينى خوبى نشان داده است.

به گزارش ايســنا نيواطلس، اين واكسن مى تواند تا 30 روز در دماى 
37 درجه  سانتيگراد پايدار بماند و محققان قصد دارند آزمايش هاى 

بالينى آن را در سالجارى آغاز كنند.
يكى از چالش هاى توزيع مؤثر واكسن كوويد-19 در سراسر جهان 
نياز واكســن ها به ماندن در دماهاى پايين بوده اســت. به طور مثال، 
واكســن هاى فايزر و بيو ان تك بايد در دماى منفى 60 تا منفى 80 
درجه سانتيگراد نگهدارى شوند و اين موضوع ارسال آنها به مناطق 

دوردست را دشوار مى كند.

اجراى طرح هاى ايرانى بر تى شرت
 شال و روسرى

 رئيس جهاددانشــگاهى هنر با بــاور بــه اينكه«كيفيت و تنوع 
طرح هايى كه با حفظ تناسب با هويت ايرانى و اسالمى، براى جوانان 
نيز جذابيت كافى را داشته باشــد، در بازار زياد شده است»، در اين 
زمينه گفت: اين طرح ها بسيار زيباتر و جذاب تر از طرح هاى خارجى 
اســت، اما تا جايگزينى كامل طرح هاى داخلى و متناسب با فرهنگ 
ملــى با طرح هاى خارجى و دور از شــأن فرهنگ ايرانى، هنوز كار 
داريم. به گزارش ايسنا، هشتمين جشنواره ملى نقش تن پوش ميزبان 
طرح هاى منطبق با فرهنگ ايرانى از ســوى طراحان خالق و جوان 
است و اين جشنواره با بهره گيرى از ظرفيت هاى آكادميك در جهت 

ارتقاى كيفى آثار تالش مى كند.

موتورسيكلت پرنده آزمايش شد
 يك موتورسيكلت پرنده مجهز به توربين هاى جت به نام«اسپيدر» 

آزمايش شده كه مى تواند به ارتفاع 15هزار فوتى زمين برود.
به گزارش ديلى ميل، وســيله نقليه اى لوكس به نام«موتورســيكلت 
پرنده» ابداع شده كه مى تواند با ســرعت 300مايل بر ساعت پرواز 
كند. نمونه اوليه اين وسيله نقليه آزمايش را تكميل كرد و اكنون آماده 

پيش سفارش است.
شــركت«جت پــك اويشــن»(Jetpack Aviation)  » ايــن 
وسيله نقليه عمود پرواز به نام«اسپيدر» را ساخته كه مجهز به توربين 
جت است و براى عمليات هاى پزشكى و آتش نشانى و نجات كارآمد 
است. نمونه اوليه وسيله نقليه به نام P١ شاسى هاى آلومينيومى دارد 
و در پرواز آزمايشى در جنوب كاليفرنيا با طنابى به زمين وصل بود.

بررسى اعزام زائران ايرانى
 به عراق

 شوراى برنامه ريزى و هماهنگى بعثه مقام معظم 
رهبرى و سازمان حج وزيارت، وضعيت اعزام زائران 
ايرانى به عتبــات عاليات عراق به ويــژه در اربعين 

حسينى را بررسى كرد.
بــه گزارش ايســنا، پــس از رايزنى هــاى وزارت 
امورخارجه و مقامات ســازمان حج وزيارت با وزير 
فرهنگ، گردشــگرى و آثار باســتانى عراق، براى 
ازســرگيرى اعزام محدود زائــران ايرانى به عتبات 
عاليات در هفته هاى گذشته، شوراى برنامه ريزى بعثه 
مقام معظم رهبرى و سازمان حج وزيارت به رياست 
نماينــده ولى فقيه در امور حج و زيارت تشــكيل و 
گزارش رئيس كميته فرهنگى و آموزشــى اربعين و 
معاون عتبات عاليات ســازمان حج وزيارت پس از 
سفر به عراق، درباره وضعيت اعزام زائران به عتبات 

به ويژه در اربعين حسينى بررسى شد.
معاون عتبات عاليات سازمان حج وزيارت به تازگى 
از موافقت ســتاد ملــى كرونا براى برقرارى ســفر 
هوايى به عتبات عاليات عراق خبر داده، هرچند اين 
ســتاد تاكنون موضع رســمى يا واكنشى در اين باره 
نشــان نداده اســت. ســفير ايران در عراق، معاون 
ســازمان حج وزيارت، نماينده اين سازمان در عراق 
و رايــزن فرهنگى ايران نيز در ديــدارى كه با وزير 
فرهنگ وگردشــگرى و آثار باستانى عراق داشته اند 
پيش نويس يادداشت تفاهم اعزام كاروان هاى زيارتى 

به طرف عراقى تحويل داده شده است.
پيــش از آن هم، ســعيد خطيب زاده، ســخنگوى 
وزارت امورخارجه پس از ســفرى كه در خردادماه 
به بغداد داشت، از توافق هاى اوليه با اين كشور براى 
ازسرگيرى اعزام زائران ايرانى به صورت محدود و با 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى خبر داده بود.
حجت االسالم والمســلمين رحمانى، معاون عتبات 
ســازمان حج وزيارت نيز در شــوراى برنامه ريزى 
و هماهنگى بعثه و ســازمان حــج، مذاكرات اخير 
بــا طرف هاى عراقى را با هدف از ســرگيرى اعزام 
محدود كاروان هاى زيارتى بــه عتبات عاليات ذكر 
كــرد و از امضــاى تفاهم نامه بين مســئوالن حوزه 
گردشگرى عراق و ســازمان حج وزيارت ايران در 

هفته هاى آينده خبر داد.
حج وزيارت  ســازمان  رئيس  رشــيديان،  على رضا 
هــم گفت: تيم هاى كارشناســى دوطــرف آخرين 
مشــورت ها و رايزنى ها را درخصــوص مفاد اين 

تفاهم نامه در تهران انجام مى دهند.
مســئول كميته فرهنگى و آموزشى اربعين در ادامه 
اين شــورا به هماهنگى ها و اقدامات انجام  شــده 
در داخل كشور درباره مراســم اربعين، اشاره كرد 
و افزود: تعامل و هماهنگــى با گروه هاى فعال در 
عراق صورت گرفتــه و در اين ارتباط در روزهاى 
آينده ميزبــان 3 گروه از طرف هــاى عراقى براى 
برگزارى جلســات مشترك و تعامل بيشتر خواهيم 

بود.
حجت االســالم والمسلمين احمدى با بيان اينكه در 
سال هاى گذشــته 300 موكب مشترك تشكيل شده 
و به زائران اربعين حســينى خدمات ارائه كرده اند، 
گفت: افزايش تعداد موكب هاى مشــترك ايرانى و 
عراقى مهم اســت  در اربعين سال 98 بيش از يك 
ميليون زائر ايرانى در منازل عراقى ها اسكان داشتند.

حجت االسالم والمسلمين نواب، نماينده ولى فقيه در 
امور حج وزيارت هم درباره مناسك حج تمتع سخن 
گفت و نسبت به حضور نداشتن زائران ايرانى در اين 
مراسم، با وجود پيگرى هاى صورت گرفته از كشور 

ميزبان ابراز تأسف كرد.

مكان هايى كه در انتظار ثبت جهانى اند
 جهان مملو از مكان هاى فرهنگى و طبيعى ارزشمندى است كه بايد از 
آنها محافظت شود؛ مسأله اى كه براى يونسكو بسيار حايز اهميت است. 
امسال نيز به روال هرسال چند پرونده از كشورهاى مختلف براى اضافه 
شدن به فهرست ميراث جهانى يونسكو مورد بررسى قرار مى گيرند كه در 

ادامه با قابل  توجه ترين آنها آشنا مى شويد.
به گزارش ايســنا، كميته ســاالنه ميراث جهانى يونســكو از روز جمعه 
در چيــن آغاز به كار كرده اســت. ايران امســال بــا 2پرونده«راه آهن» 
و«هورامان» در كميته ميراث جهانى يونســكو شركت كرده است. پرونده 
راه آهن ايران براســاس برنامه اعالم  شده از سوى دبيرخانه يونسكو قرار 
است روز يكشــنبه 25جوالى(3 مردادماه) و پرونده ثبت منظر فرهنگى 

هورامان(اورامانات) روز سه شنبه 27جوالى(5 مردادماه) بررسى شود.
در ايــن بين كانديداهاى گوناگونى از كوهســتان و صحرا گرفته تا يك 
شهر كامل از سوى كشورهاى مختلف براى بررسى در اين كميته معرفى 
شده اند. در ادامه برخى از قابل  توجه ترين پرونده هاى اين دوره از كميته 
ميراث فرهنگى يونسكو را مشاهده مى كنيد كه نشريه«نشنال» در گزارشى 

در كنار پرونده«راه آهن» ايران به معرفى آنها پرداخته است:
 سنگ نگاره هاى محوطه«حما»/«نجران»/ عربستان سعودى

محوطه«حمــا» در بين«نجــران» و وادى«الدواســر» واقــع شــده و به 
گفته«يونســكو» به عنوان معبرى در مسير تجارى كاروان ها مورداستفاده 

قرار مى گرفته است.
اين محوطه قدمت طوالنى دارد و نمونه هاى مختلفى از سنگ نوشــته و 
سنگ نگاره  بر روى صخره هاى آن نقش بسته است كه صحنه هاى نبرد، 
حيوانات، گل ها و ســبك زندگى ماقبل تاريخ را به تصوير مى كشد. اين 
محوطه به دليل كيفيت و كميت ســنگ نگاره هايى كه در خود جاى داده 

براى قرار گرفتن در فهرست ميراث جهانى نامزد شده است.
 «سلط» / اردن

شهر«ســلط» يا«السلط» دســت كم از عصرآهن به عنوان محل سكونت 
مورد اســتفاده قرار گرفته و امروزه ديدنى هاى بسيارى را در خود جاى 
داده اســت، اما شايد ممتازترين عامل جذب بازديدكنندگان در اين شهر 

معمارى آن باشد.
 «چانكيو» / پرو

پرو خانه مكان هاى شــگفت انگيز بسيارى اســت و تاكنون 12مكان در 
اين كشــور در فهرست ميراث جهانى يونســكو قرار گرفته اند.«چانكيو» 
(Chankillo ) مكانى كه در گذشــته براى مراسم  تشريفاتى، دفاعى و 
ستاره شناسى مورداستفاده قرار مى گرفت يكى ديگر از مكان هايى است كه 
براى قرار گرفتن در فهرست يونسكو مورد بررسى قرار مى گيرد.«چانكيو» 
بيش از  2 هزار و300 ســال پيش ساخته شده است و قديمى ترين مكان 

براى امور ستاره شناسى در قاره آمريكا به شمار مى رود.
 معبدها و دروازه هاى«كاكاتيا» / هند

تاكنون حدود 40 مكان از هند به فهرست ميراث جهانى يونسكو راه يافته 
است و مكان هاى متعددى نيز براى قرار گرفتن در اين فهرست به عنوان 
نامزد معرفى شده اند. در جريان كميته امسال 2 پرونده از هند مورد بررسى 
قــرار مى گيرند كه از جمله آنها به مجموعه اى شــامل معابد و دروازه ها 
مى توان اشــاره كرد. اين معبدها و بناهاى مرتبط به آن سبكى از معمارى 

متعلق به دودمان«كاكاتيا» را به نمايش مى گذارند.
 شــهرهاى داراى چشــمه هاى آب معدنى اروپا / اتريش، 

بلژيك، جمهورى چك، فرانسه، آلمان، ايتاليا و بريتانيا
مجموعه اى متشــكل از 11 شهر با چشــمه هاى آب معدنى در 7 كشور 
اروپايى نيز از نامزدهاى امســال به شمار مى روند. از جمله اين مكان ها 
به«باث» در انگلستان،«ويشى» در فرانسه و«كارلووى وارى» در جمهورى 

چك مى توان اشاره كرد.
 سنگ نگاره هاى درياچه اونگا و درياى سفيد / روسيه

به گفته يونسكو، سنگ نگاره هايى كه در نزديكى درياچه«اونگا» و«درياى 
سفيد» كشف شده اند از مهمترين مقاصد تاريخى و فرهنگى شمال اروپا به 
شمار مى روند. موضوعات مختلف و وضوح اين تصاوير و شرايط مطلوب 
آنها اطالعاتى درخصوص سكونتگاه هاى تاريخى اين مكان ارائه مى دهند.

 «نيس» / فرانسه
فرانسه تاكنون 45 مكان را در فهرست ميراث فرهنگى و طبيعى يونسكو 
ثبت كرده است. محبوبيت شهر«نيس» فرانسه كه از نامزدهاى اين كشور 

به شمار مى رود به قرن هجدهم ميالدى بازمى گردد.
***

ايران تاكنون 24 اثر را در فهرســت ميراث جهانى يونســكو ثبت كرده 
اســت. تخت جمشيد نخســتين اثر تاريخى ايران بود كه در سال 1358 
وارد فهرست ميراث جهانى يونسكو شد. آخرين ميراث فرهنگى كه ايران 
موفق به ثبت آن شــده جنگل هيركانى است كه ســال 1398 وارد اين 

فهرست شد.
ميدان امام اصفهان، چغازنبيل، تخت سليمان، پاسارگاد، بم و منظر فرهنگى 
آن، گنبد ســلطانيه، بيستون، مجموعه كليساهاى ارامنه(سنت استپانوس، 
چوپان، دره شــام، مريم مقدس و قره كليســا)، ســازه هاى آبى شوشتر، 
مجموعــه آرامگاه و خانقاه شــيخ صفى الدين اردبيلــى، مجموعه بازار 
تاريخى تبريز، باغ ايرانى(دولت آباد يزد، پهلوان پور مهريز يزد، ارم شيراز، 
پاسارگاد شيراز، چهلستون اصفهان، فين كاشان، عباس آباد بهشهر، اكبريه 
بيرجند، ماهان كرمان)، گنبدقابوس، مســجدجامع اصفهان، كاخ گلستان، 
شهرسوخته، شوش، منظر فرهنگى ميمند، بيابان لوت، قنات ايرانى(قصبه 
گناباد، مون اردســتان، گوهرريز جوپار، اكبرآباد بم، قاســم آباد بم، بلده 
فردوس، زارچ، حسن آباد مشير، ابراهيم آباد، وزوان، مزدآباد ميمه)، شهر 
تاريخى يزد، منظر باستان شناسى ساسانى و جنگل هاى هيركانى ديگر آثار 

جهانى ايران در اين فهرست هستند.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند متعال... از ميان روزها چهار روز را برگزيد: روز جمعه و روز ترويه و روز عرفه و 
روز [عيد] قربان      

. الخصال: ص225 ح58

   از ســوابق هنرى گروه آيين بگوييد در 
چه سالى تشكيل شد و اعضاى آن چند نفر 

هستند؟ 
با توجه به ســوابق كارى و هنرى كه بنده "مصطفى 
رشيدى بنيانگذار و مديرهنرى گروه موسيقى سنتى 
آيين  " در زمينه موســيقى از كودكى تا امروز داشتم 
تصميم گرفتم گروهــى را با عنوان آيين با همراهى 

هنرمندان ديگر كه در كنارم بودند تشكيل دهيم. 
اوايل مهرماه و اواخر پاييز ســال 94 گروه تشــكيل 
شــد و حدوداً 12 نفر از دوستان و همكاران قديمى 
را جمــع كرديم و به اينجا رســيديم كــه امروز در 
خدمت شــما باشــيم اكنون نوازندگان اين گروه نه 
تنها موسيقى سنتى ايران، بلكه موسيقى محلى مردم 
مركــز و غرب ايران را نيز اجــرا مى كنند. اين گروه 
در جشنواره هاى مختلف ملى شركت كرده و برنده 
بسيارى از آنها شده اند. در سال 2017، آيين در بمبئى 
و حيدرآباد(هند) كنســرت برگزار و در سال 2019 
در جشنواره هنرهاى كشــورهاى مسلمان(مالزى) 
شــركت كرد. اعضاى گروه موســيقى آيين شامل 
مصطفى آزادى مقتدر، ســيد اسحاق صادقى، مهرداد 
وارسته دلير، حسين احمدى نشاط، معين سره وندى، 
فرشاد فراهانى دلجو و مصطفى رشيدى مطلق هستند.

  در طول مدت اين 5 ســال چقدر اجراى 
داخلى و خارجى داشتيد؟

 از خردادمــاه 95 پس از چند ماه تمرين نخســتين 
كنســرت ما  در همدان اجرا شد و دومين كنسرت 
را تابستان همان ســال در تاالر ارس باران تهران به 

اجرا رفتيم.
ما بين اين 2 كنســرت در جشــنواره موسيقى نيز 
شــركت كرديم و ســال بعد يك گروه بزرگتر را 
تشــكيل داديم  اين براى نخســتين بار بود كه در 
همــدان چنين گروهى شــكل مى گرفت كه گروه 
50 نفره به نام كنســرت خيل عشــق بازان متشكل 
از حــدوداً 40 نوازنده تنبــور، گروه اصلى در كنار 
يكسرى از نوازندگان سطح باالى 50 درصد كه از 
هنرجويان خود اســاتيدى كه حضور داشتند اجرا 
داشــتيم. پس از اين اتفاق در تاالر حوزه هنرى با 
همين گروه 50 نفره يك اجرا را تجربه كرديم. باز 
هم بين اين 2كنسرت همدان و تهران يك جشنواره 
موســيقى مقامى بــا اين گروه شــركت كرديم كه 
خوشبختانه در آن هم دست پر به همدان  برگشتيم 

و سال بعد مجدداً در همدان كنسرت داشتيم.

 براى نخستين بار جز ء معدود گروه هايى 
بوديم كه از همدان در تاالر رودكى 

اجرا داشتيم.
اين  به  كه  شد  چطور   

بين المللى  جشــنواره 
دعــوت  داغســتان  

شديد؟
با توجه بــه اينكه ما در 
ســال 97-96 چنديــن 
داشتيم  بين المللى  تجربه 
روى  خاصى  حساسيت 
گروه ما بــود با توجه به 
اينكه برنامه قبلى داشــتيم 

گــروه را به اين فســتيوال 
دعــوت كردند.چندين گروه 

ديگر هم از ايران كار فرســتاده 
بودند ولى سوابق گروه و اتفاقات 

خوبــى كــه در فســتيوال مالزى و 
هندوستان افتاد گروه ما را از بين اين گروه ها 

كه حدود 25-24 گروه بود ما را براى شركت در اين 
فســتيوال دعوت كردند. در اين رويداد ما  حدود 6 

روز در جمهورى داغستان روى صحنه رفتيم.
 چند تجربه از اجرا داريد؟

مــا روزانــه، روزى يــك اجرا داشــتيم كه حالت 
مولتى ترك بود مثــًال روزى 3 تا 4 تا كه حدود 20 
دقيقه برنامه ما بود كيفيت اجراها بيشــتر در حوزه 
موسيقى ها و حركات محلى و نمادهاى فرهنگى شان 
روى صحنه بود مثل آيين شــاد با موسيقى كردى و 
آذرى خودمان و همراه با بحث موسيقى زنده ولى 2 
،3 تا گروه بيشتر نبودند كه به صورت زنده همراه با 
خواننده و ساز هاى زنده روى صحنه اجراى برنامه 

زنده داشته باشند.
 آيا بين اجراهايتان نشست هاى فرهنگى 

هم بود؟
معاون فرهنگى شــهر مخاش قلعه كه متوجه شــده 
بود يك گروه ايرانى در اين شــهر براى شركت در 
جشنواره  مستقر شدند از ما دعوت كردند تا نشستى 
با دوســتان و همكاران داشته باشيم  و روز اختتاميه 
بنده يك سخنرانى رسمى داشتم در  نشست فرهنگى 
اقوام كشورهاى مختلف، در آن برنامه دولت اجازه 
يك ســاعت براى اختتاميه برنامه داده بود و نماينده 
تنها كشورى كه در آن برنامه صبحت كرد گروه آيين 

از شهر همدان بود حدود 10دقيقه اى 
ما در آن جلســه صحبت كرديم 
داشــته هاى  كرديم  تالش  و 
فرهنگى ايران و همدان را 

بازگو كنيم. 
آن  مردم  ارتباط   
مخاطبان  و  منطقه 
ايرانى  موسيقى  با 

چطور بود؟
وقتــى مردمــان را با 
لباس ها  و  فرم هــا  آن 
مرزهــاى  مى ديديــد 
جغرافيايــى مــا را به 
ظاهر از هــم جدا كرد، 
ولى باطن قضيه و از نظر 
فرهنگى ما را به هم نزديك 
كــرد. توجه مــردم حاضر در 
رويداد بيشتر به سمت ساز تنبك 
و دف بود و  تحت تأثير نوازندگى آقاى 
احمدى كه يك دونوازى دف و تنبك داشــتند قرار 

گرفتند.
وقتى به مردم نگاه مى كردم وقتى گروه ما اجرا مى كرد 
برايشــان بازخورد خاصى داشت هر وقت گروه ما 
مى خواست روى صحنه برود  با دقت نگاه مى كردند 
و گوش مى دادند، ولى ســازى كه بيشتر تحت تأثير 
قرار مى گرفت ساز دف و تنبك بخصوص با اجراى  
خــاص آقاى احمدى  در گروه برايشــان جذابيت 

داشت.
 حرف آخر:

گردشــگرى مبتنى بر موســيقى تلفيقى از 2تفريح 
جذاب است كه در سراســر دنيا طرفداران بسيارى 
دارد. امروزه اكثر كشورهاى توسعه يافته پيوند عميقى 
بين گردشــگرى و موســيقى ايجاد كرده اند. همين 
جشــنواره ويترينى از فرهنگ و هنر ما در ايران را 

به دنيا نشان داد.
ايران با دارا بودن تنوع قوميتى، مســتعد حمايت از 
حضــور هنرمندانش براى ورود به جشــنواره ها و 
توسعه جشنواره هاى موسيقى محلى است اميدوارم 
روزى نه چندان دور شــاهد راهى شدن گروه هاى 
ديگر باشــيم كه مى روند تا به واســطه جشنواره ها 
داشــته هاى تاريخى و فرهنگى ما را به دنيا معرفى 

كنند. 

هنرمندان همدانى تنها گروه ايرانى حاضر در جشنواره بين المللى داغستان بودند

نواى گروه آيين در جشنواره روسيه
مريم مقدم  »

 در نهمين جشنواره بين المللى فولكلوريك 
و فرهنگ ســنتى جمهورى داغســتان روسيه 
كــه با حضور گروه هاى مختلف موســيقى از 
كشورهاى مختلف جهان و اقصى نقاط روسيه 
در شهر ماخاچ قلعه برگزار شد، گروه موسيقى 
سنتى«آيين» همدان به نماينده جمهورى اسالمى 

ايران در  داغستان حضور داشت. 
اين جشــنواره  كه به مدت يك هفته با حضور 
8 كشور جهان در تيرماه 1400 برگزار شد اتفاق 
خاصى را رقــم زد چراكه هنرمندان همدان به 
نمايندگى از كشور روى استيج روسى اجراى 

هنرى داشتند. 
اين رويداد با هدف حفظ و توســعه اصالت، 
ســنت ها و ويژگى ملى فرهنگ عاميانه و تبادل 
ســنت هاى فرهنگى مردم مختلف و كمك به 
حفظ و توسعه ميراث فرهنگى ناملموس كشور 

برپا شد.
هنرى  گروه  داغســتان،  موسيقى  جشنواره  در 
موسيقى آيين از  همدان تنها نماينده ايران شدند 
تا با طنين موســيقى شــكوه ايران را در اذهان 
ميهمانان جشنواره به يادگار بگذارند و اين براى 
پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين يك فرصت بود.
در فراينــد پيگيرى و حضور هنرمندان همدانى 
در اين رويداد، اداره كل همكارى هاى فرهنگى 
و امــور ايرانيان خارج از كشــور ســازمان 
فرهنگ وارتباطات اسالمى با همكارى اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسالمى استان همدان و به همت 
رايزنى فرهنگى كشــورمان در روسيه اقدام به 

اعزام اين گروه موسيقى به روسيه كرده است.
مصطفى رشيدى بنيانگذار و مدير هنرى گروه 
موسيقى سنتى آيين  اســت كه در سال 2015 
تأسيس شد. نوازندگان اين گروه نه تنها موسيقى 
سنتى ايران، بلكه موسيقى محلى مردم مركز و 
غرب ايران را نيز اجــرا مى كنند. اين گروه در 
جشنواره هاى مختلف ملى شركت كرده و برنده 
بسيارى از آنها شــده اند. در سال 2017، آيين 
در بمبئى و حيدرآباد(هند) كنســرت برگزار و 
در سال 2019 در جشنواره هنرهاى كشورهاى 
مسلمان (مالزى) شــركت كرد. اعضاى گروه 
موســيقى آيين شــامل مصطفى آزادى مقتدر، 
وارســته دلير،  مهرداد  صادقى،  سيداســحاق 
حسين احمدى نشــاط، معين سره وندى، فرشاد 

فراهانى دلجو و مصطفى رشيدى مطلق هستند.
جشنواره بين المللى فرهنگ سنتى در جمهورى 
داغستان با حضور گروه هاى مختلف موسيقى از 
چند كشور و مناطق مختلف روسيه و با حضور 
گروه موســيقى آيين از همدان به نمايندگى از 
جمهورى اســالمى ايران در شهر ماخاچ قلعه 

برگزار شد.
آنچه در خاطر همگان به يادگار ماند، اجراهاى 
گروه موسيقى سنتى ايران بود كه  با استقبال زياد 
و باشــكوهى روبه رو شد و همچنين اين گروه 
در روز آخر اين جشــنواره از سوى مسئوالن 
برگزاركننده و مقامات اســتانى داغستان مورد 
تقدير قرار گرفت و اين مهم براى هنر و هنرمندان 

موسيقى همدان يك نقطه عطف بود.
در جشنواره داغستان اجراى برنامه گروه موسيقى 
آيين با اســتقبال حاضران و بينندگان جشنواره 
مواجه شــد اين اجرا در ابتدا با شعرى از خيام 
نيشــابورى آغاز و در ادامه قطعه بى كالم جزر 
و مد اجرا شد. پايان بخش برنامه نماينده ايران 
نيز تصنيفى ساخته شده بر اشعار مولوى بود كه 

موردتوجه مخاطبان جشنواره قرار گرفت.

تنها نمايندگان ايران در جشنواره بين المللى موسيقى در روسيه داشته هاى  همدان را معرفى كردند 
رويداد بين المللى موسيقى در داغستان بهانه اى شد تا خواننده اين گفت وگو با برخى هنرمندان موسيقى همدانى در گروه آيين به عنوان تنها نمايندگان ايران 
در نهمين جشنواره بين المللى فولكلوريك و فرهنگ سنتى جمهورى داغستان روسيه تيرماه 1400 باشيد. بخش نخست اين گفت وگو  را با  مصطفى رشيدى 

بنيانگذار و مدير هنرى گروه موسيقى سنتى آيين  بخوانيد و بخش دوم در شماره هاى آتى در همين صفحه از روزنامه همدان پيام منتشر مى شود. 
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