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كنار آمدن 
با چرخش مديريتى

 1- روز پنج شنبه نخستين شوراى ادارى 
استان پس از انتخابات رياست جمهورى و 
شوراها برگزار شد. اين شورا از آن جهت 
كه نخستين شوراى ادارى پس از مشخص 

شدن...
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دولت سيزدهم با نگاه فراجناحى در برخورد با مشكالت تابوشكنى كند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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هنرمند مطرح چرم در همدان:

بازار فروش صنايع دستى 
نوآورى مى خواهد  
■ هنرمندان براى ورود به فروش دست سازها 

در فضاى مجازى حامى مى خواهند

اجراى پروژه 
فرامنطقه اى 
و تأثيرگذار 

شهردارى منطقه2 
■ توزيع متوازن پروژه هاى عمرانى با 

رويكرد افزايش فضاى سبز شهرى 
در سال 1400 بازار همدان را از بين نبريم

8
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شوراى ادارى و دغدغه هاى دولتمردان 
■  زمزمه تغيير مديران در سر شوراى ادارى استان شنيده مى شد
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شعبانى: 
دولت منتخب به جريان هاى سياسى منصوب نيست 

 نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان هم با بيان اينكه  يكى از ويژگى هاى برجسته 
دولت منتخب فارغ شدن از سياست بازى هاى رايج «اصالح طلب و اصولگرا» است بيان كرد: 
دولت منتخب بايد فارغ از سهم خواهى جناح هاى سياسى، در بحث انتخاب مديران به موضوع 

كارآمدى و شايسته ساالرى بيشترين توجه را داشته باشد. 
حجت االســالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى  با بيان اينكه كشــور ما در اين شرايط نيازمند 
مديران خدوم و تالشــگر است، گفت: با مجاهدت و كار شبانه روزى مى توان كارهاى عقب 

افتاده را پيش برد و شرايط اقتصادى را بهبود بخشيد. 
وى با اشــاره به اينكه دولت منتخب به جريان هاى سياسى منصوب نيست، افزود: اميدواريم 

شــاهد حضور مديرانى باشــيم كه به اين وعده هايى كه داده شده عمل كنند و با اجراى همه برنامه ها اين بار مسئوليت 
را به خوبى امانتدارى كنند.  شعبانى گفت: دولت فعلى و آينده وظيفه خدمت به مردم را دارند و پيروزى بزرگ زمانى 
محقق مى شود كه دولت ها به سمت جلب رضايت مردم حركت كنند.  وى  با اشاره به اينكه انتخابات در كمال امنيت 
و قانونمدارى برگزار شــد افزود: كشور ما در اين شــرايط نيازمند مديران خدوم و تالشگر است. شعبانى بيان كرد: با 

مجاهدت و كار شبانه روزى مى توان كارهاى عقب افتاده را پيش برد و شرايط اقتصادى را بهبود بخشيد. 

حاجى بابايى: 
 گمانه زنى براى كسب پست در دولت جديد موجب اختالف مى شود

 
  نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى نيز  با تأكيد بر اينكه هيچ كس 
در هيچ اســتانى از ســوى دولت نمايندگى براى انتخاب افراد ندارد گفت: گمانه زنى ها براى 
كســب پســت و منصب در دولت آينده موجب اختالف در جامعه مى شود و نبايد به چنين 
مســائلى دامن زد. حميدرضا حاجى بابايى افزود: آنها كه خود را محق مى دانند اين كار را به 

دولت جديد واگذار كنند تا روال طبيعى آن طى شود. 
 وى  به اين نكته اشاره كرد كه رئيس جمهورى منتخب قول داده گام هاى بلندى براى افزايش 
سرمايه اجتماعى بردارد و آسيب هايى كه در يك دهه گذشته به مردم وارد شده را جبران كند.  
حاجى بابايى  با اشــاره به اينكه بارش باران خدمات دولت جديد بايد 80ميليون جمعيت كشور را سيراب كند، افزود: 
دولت آقاى رئيسى آمده تا آسيب ها را جبران كند نه اينكه آسيب جديدى را وارد كند و برهمين اساس اين دولت فقط 
در انديشه جابه جايى مديران نيست.   نماينده مردم همدان با بيان اينكه از االن سيستم را فلش نكنيم بيان كرد: كوهى از 
مشكالت پيش روى دولت جديد قرار دارد كه رفع آنها نيازمند همراهى مردم  است و هرگونه شكاف و ناهماهنگى در 

اين راستا ظلم در حق مردم محسوب مى شود.  
حاجى بابايى  گفت: اســتقرار كامل دولت آينده (با انتخاب و اســتقرار وزرا و مديران ارشد) 6ماه زمان مى برد، بنابراين 

مديران استان همدان بايد كارها را رها نكنند و برنامه ها را با قوت و قدرت براى خدمت به مردم پيگيرى كنند. 

شاهرخى: 
200 طرح تا 90 روز آينده در استان به بهره بردارى 

مى رسد 
 اســتاندار همــدان با بيان اينكه مســير 
توسعه اســتان براســاس برنامه راهبردى به 
طور كامل ريل گذارى شــده است، بيان كرد: 
اين مسير آنقدر با دقت و براساس كار علمى 
و كارشناسى ريل گذارى شده كه مسير دقيق 
رشد و توسعه استان در سال هاى آينده را نيز 

به خوبى روشن و ترسيم كرده است. 
ســيد سعيد شاهرخى  با اشاره به اينكه خط مشى دولت منتخب نيز در 
ادامه سياست هاى دولت كنونى براى خدمت به مردم است، گفت: توجه 
به معيشت، ايجاد اشتغال، حمايت از توليد و دورى از جناح بندى هاى 
سياســى و باندى، محور كار دولت منتخب است كه پايه فعاليت و كار 

دولت تدبير و اميد نيز بر همين اساس بود. 
وى  در ادامه به  بهره بردارى از  200طرح و پروژه توليدى و اقتصادى 
به ارزش هــزار و 400 ميليارد تومان تا پايان فصل تابســتان در نقاط 

مختلف استان اشاره كرد. 
شاهرخى افزود: برنامه راهبردى توسعه استان تا پايان سال 1400 تدوين 
شــده كه در قالب همين برنامه، برش 90 روزه اى براى فصل تابســتان 
تهيه شــده كه اقدامات اجرايى و فعاليت هاى مديريتى استان در  تمامى 
حوزه ها براساس اين برنامه و سند تدوين شده بدون كوچكترين تأخير 

و وقفه اى، عملياتى مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه براساس برنامه توســعه راهبردى استان، محور 
فعاليت ها تا پايان سال 1400 به صورت دقيق تدوين و مسير حركت با 
نگاهى علمى و كارشناسى ترسيم شده است، گفت: در حوزه عمرانى و 
اعتبارات ملى، امسال به همت نمايندگان مردم استان در مجلس شوراى 
اسالمى، 2هزار و 300ميليارد تومان اعتبار در اليحه براى استان همدان 

تعريف شده است. 
شاهرخى با اشاره به حجم گسترده خدمات انجام شده در 8 سال گذشته 
در اســتان همدان، بيان كرد: در 7سال گذشــته،3 سد در استان همدان 

احداث شده و  عمليات ساخت 2 سد ديگر نيز در حال انجام است.
وى با اشــاره به اينكه راه آهن همدان-تهران نيز در اين دولت تكميل و 
به بهره بردارى رسيد، افزود: خط آهن همدان - سنندج نيز تا پايان سال 
تكميل شده و به بهره بردارى مى رسد، و اتصال راه آهن همدان به مالير 
نيز به عنوان يك كار بزرگ در عرصه توســعه استان همدان، عملياتى 

و اجرايى شد. 
شاهرخى با اشاره به اينكه احداث منطقه ويژه اقتصادى سامن در حال 
انجام است، گفت: هزار و 100 هكتار زمين براى منطقه ويژه اقتصادى 
جهان آباد نيز در نظر گرفته شده و مجوز تأمين برق و آب آن نيز صادر 

شده است. 
استاندار همدان بيان كرد: 30هزار ميليارد تومان اعتبار در 8سال گذشته 
از طريق اليحه بودجه در مجلس شــوراى اسالمى براى استان همدان 
تعريف شــده كه حاصل زحمات مشــترك مديران و نمايندگان مردم 

استان است.
شــاهرخى بــا اشــاره بــه اينكــه 20هــزار خيــاط و 20هــزار منبــت كار 
در ماليــر مشــغول فعاليــت هســتند و محصــوالت خــود را بــه بــازار 
ــوالد در شــهرك  ــع ف ــزود: توســعه صناي ــد، اف تهــران عرضــه مى كنن
صنعتــى ويــان و صنعــت ســيليس و فروســيليس در شــهرك صنعتــى 
امــام رضــا(ع) نيــز از ديگــر اقدامــات مؤثــر و چشــمگير دولــت در 

اســتان همــدان اســت. 
استاندار همدان گفت: فاضالب به يك معضل جدى براى استان تبديل 
شده بود كه با سرمايه گذارى هزار ميلياردى، تصفيه خانه همدان ساخته 
شــد و اكنون با تبديل تهديد به فرصت، ساالنه 15ميليون مترمكعب 

آب تصفيه شده در اين مركز توليد مى شود. 
وى با بيان اينكه خروجى پســاب اين تصفيه خانه، آبى بســيار زالل 
و گواراســت كه تحويل نيروگاه مفتح مى شــود، افزود: آب موردنياز 
مجتمع پتروشــيمى هگمتانه يك افتخار صنعتى براى كشــور است و 
همچنين پتروشــيمى ابن سينا از خروجى پساب اين تصفيه خانه تأمين 

مى شود. 
شــاهرخى با تأكيد بر اينكه تا آخرين روز مســئوليت با تمام توان 
براى خدمت به اســتان همدان و مــردم مؤمن و اليق اين ديار كار 
و تالش خواهيم كرد، گفت: اگر مديرى با خدا معامله كرده باشــد 
نبايد در مدت زمــان باقى مانده تا پايــان كار دولت فعلى، ميدان 

را خالى كند.

اكرم چهاردولى »
 شــوراى ادارى  پنج شنبه هفته  گذشته و 
پس از انتخاباتى كه قطعاً منجر به انتقال قدرت 
اجرايى خواهد شــد، حــال و هواى ديگرى 

داشت.
حضور چهره هاى شــاخص حامى رئيســى 
و ســخنرانى وى، نشــان از آن داشــت كه 
مديران اســتان بايد تغيير وضعيت ايجاد شده 
را بپذيرند و خود را در راســتاى كارآمدى و 
مطالبات دولت آينده همســو كنند و يا اينكه 
3ماه باقى مانده را به روزمرگى ســپرى كرده 
و بــراى خود در ادارات تابعه به فكر يك ميز 
باشــند. گويى هربار و پــس از اتمام 2دوره  
يــك دولت، تحــوالت ســاختارى در بدنه 
ادارات اجتناب ناپذيــر مى نمايد و بخصوص 
در پست هاى سياسى، بيشــتر از رديف هاى 

كارشناسى نمود پيدا مى كند.
گرچه حميدرضا حاجى بابايى در سخنان خود 
در شوراى ادارى، تغيير گســترده مديران را 
منكر شد، اما ناگفته پيداست كه وجه محبوبيت 
دولت آتى در سپردن كارها به دست افراد اليق 
و توانمند اســت و گرنه مردم نيازى به تحول 
نديده و به كانديدايى رأى مى دادند كه همسو 
با دولت مستقر باشد. غافل از آنكه اين ضعف 
و ناكارآمدى برخى مديران در دســتگاه هاى 
ادارى بــود كه دولت اعتــدال را به نوعى از 
اهميت ســاقط كرد و تاوان محافظه كارى و 

بدنــه پير و خســته  آن را 
به  منتسب  سياسى  جريان 

اصالحات پرداخت.
حال كه آيت ا... رئيســى با 
برداشــتن گام هاى بلند در 
هم افزايى سرمايه اجتماعى 
به ميدان آمده، بى شك بايد 
مســير اجــراى طرح هاى 
انقالبى خــود را از داخل 
همه ادارات و نهادها جارى 

و سارى كند.
با اين همــه نماينده مردم 
همدان در مجلس ســعى 
فعلى  مديــران  به  كه  كرد 
بدهد  قلب  قــوت  اندكى 
و آنهــا را از دلســردى در 
منع  كار  پايانــى  روزهاى 

كند. حاجى بابايى با بهــره گرفتن از تجارب 
گذشته يادآور شــد كه استقرار دولت جديد 
6ماه زمان خواهــد برد، بنابراين مديران نبايد 

كارها را رها كنند.
در شــوراى ادارى اين هفته امام جمعه جوان 
همدان نيز با برشمردن ويژگى هاى انتخابات 
اخير آن را اقتدار ملت براى ناكام گذاشــتن 
دشــمنان توصيف كــرد و در تقســيم بندى 
اصالح طلب اصولگرا را يك بازى سياســى 
تمام شــده ذكر كرد و مدعى شــد كه دولت 

جديد به هيچ جريان سياسى منسوب نيست.
حجت االســالم والمسلمين شــعبانى نيز با 
توجه به ايراد ســخنرانى در جمع مديران، بر 
شايسته ساالرى و كارآمدى مديران تأكيد كرد 
و گفت: امروز كشور ما نيازمند مديران خدوم 

است تا كارهاى عقب افتاده را پيش ببرند.
گرچه سخنان اين 2چهره مهم كه حامى دولت 
جديد هستند عمدتاً ناظر به گشايش اقتصادى 
بود، اما همگى بر اين نكته صحه گذاشتند كه 
نقش بى بديل مردم در اين پيروزى شگفت آور 

و تعيين كننده بوده است.

در شــوراى ادارى به رســم معمول استاندار 
همــدان نيز به ارائه  آمــارى از عملكرد خود 
پرداخــت و بــا نيم نگاهى بــه دغدغه هاى 
سخنرانان تأكيد كرد كه ريل گذارى توسعه را 
دولت تدبير انجام داده و رئيس جمهور جديد 

ناگزير بر بستر آن حركت خواهد كرد.
شاهرخى كه از عملكرد خود و مديران دولتش 
دفاع كرد خط مشــى دولت رئيســى را ادامه 
سياست هاى دولت كنونى برشمرد و وعده داد 
كه تا پايان 90روز 200طــرح نيمه كاره را به 

بهره بردارى رسانده و تقديم مردم كند.

يـادداشت روز
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خبـرخبـر
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كنار آمدن با چرخش مديريتى
 1- روز پنج شــنبه نخستين شوراى ادارى استان پس از انتخابات 

رياست جمهورى و شوراها برگزار شد.
اين شــورا از آن جهت كه نخســتين شوراى ادارى پس از مشخص 
شدن مسير سياسى و ادارى آينده كشور است، در تفهيم اين مهم از 

سوى سخنرانان اهميت ويژه دارد.
2- روشن است پس از تغيير دولت ها تغيير مديران يا آنچه استاندار 

چرخش مديريتى خوانده اتفاقى طبيعى است.
درخواســت ايــن اتفاق نيــز از جملــه داليل مهــم رأى مردم به 
رئيس جمهور منتخب است تا براســاس وعده ها و برنامه هاى خود 

مديران را چيدمان كرده و تحقق آنها را دنبال كند.
3- از اين منظر مديــران نبايد نگران چرخش مديريتى بوده و بلكه 

بايد آمادگى براى هر حالت و پيشنهادى را داشته باشند.
ممكن اســت عملكرد آنها در نظر دولت عملكرد قابل قبولى باشد و 
دولت آينده آن را در راســتاى كرامت مردم ارزيابى و نظر بر تداوم 
خدمت يا جابه جايى مديريتى آنان داشــته باشد، البته اين امكان كه 
دولت آينده به دنبال تغيير اكثر مديران دولت فعلى باشــد، به ذهن و 

خواسته مردم نزديك تر است.
4- بازه تغييرات در اســتان ها معموالً بــه فرصتى براى پرداختن به 
حاشيه از ســوى مديران و فعاالن سياسى تبديل مى شود و مديريت 

اين بازه به نفع مردم ضرورى است.
اين ضرورت براى آن است كه خدمت به مردم به بهانه تغيير دولت 

و مديران تعطيل نشده و كار مردم به دولت بعد حواله نشود.
5- با اين شــرايط اقدام اســتان براى تشكيل شوراى ادارى و تأكيد 

بر تداوم خدمت به مديران در دوران تغيير، كار پسنديده اى است.
در واقع اين ضرورت به عنوان نياز استان در بازه تغيير اهميت داشته 
تا توسعه استان معطل تغييرات نشود و تغيير به دور از تعطيلى كارها 

و فعاليت ها انجام شود.
6- تأكيد استاندار در شوراى ادارى بر اينكه چرخش مديريتى امرى 
طبيعى اســت و همه مديران استان با تمام توان كار را ادامه دهند با 

اين ضرورت قابل ارزيابى است.
هر چند سخنان وى كه تا پايان 1400 برنامه اجرايى داريم و چندان 
به مسأله تغييرات مديريتى فكر نمى كنيم چون مهم خدمت به مردم 
اســت، با برنامه تغيير دولت، تغيير برنامه ها و انتظار مردم از دولت 

همخوانى ندارد.
7- نكته ديگر شوراى ادارى، سخنان نماينده مردم همدان در مجلس 

مبنى بر پرهيز از گمانه زنى درباره تغييرات دولت آينده است.
حاجى بابايــى به خوبــى مى داند كه اين گمانه زنى ها آغاز شــده و 
نمى توان مانع انجام آن  شد هر چند مى توانند فضا را در استان براى 
ديرتر آغاز شــدن گمانه زنى ها كه همچون چرخش و تغيير مديريتى 

امرى طبيعى است، مديريت كنند.

عابدى مديركل هواشناسى همدان شد
 با حضور رئيس ســازمان هواشناسى كشــور آيين معارفه مديركل هواشناسى همدان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى همدان، مراسم معارفه مديركل هواشناسى 
همدان با حضور سحر تاج بخش مســلمان، معاون وزير راه وشهرسازى و رئيس سازمان 
هواشناســى كشور و مسئولين استانى حســين عابد به عنوان مديركل هواشناسى همدان 

معرفى شد و از زحمات سعيد باقرى مديركل قبلى هواشناسى همدان تقدير شد.
پس از اين مراســم رئيس سازمان هواشناسى در زمان حضور در استان همدان از ادارات 
هواشناسى فرودگاه همدان، مالير، تويسركان و ايستگاه هاى هواشناسى اسدآباد و قهاوند 

نيز بازديد كرد.
رئيس سازمان هواشناسى كشور همچنين در ديدار با استاندار همدان بر تأمين اعتبار براى 

زيرساخت ها و تجهيزات موردنياز  هواشناسى استان تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناسى استان همدان، سحر بر نقش اساسى اطالعات 
و داده هاى هواشناسى در بخش هاى مختلف و نياز به تجهيزات به روز و تأمين اعتبار براى 

زيرساخت ها و امكانات موردنياز براى هواشناسى استان تأكيد كرد.
اســتاندار همدان، با تأكيد بر توسعه تأسيسات زيرساختى و ارتقاى تجهيزات فنى مرتبط 
با هواشناســى در سطح ايستگاه هاى هواشناسى اســتان افزود: از اجراى هرگونه طرحى 
در راســتاى ايجاد و توسعه تأسيســات و زيرساخت ها و ارتقاى تجهيزات فنى در سطح 

ايستگاه هاى هواشناسى استان حمايت جدى خواهيم كرد.
سعيد شاهرخى با اشاره به لزوم تأمين تجهيزات مدرن و به روز مرتبط با پيش بينى شرايط 
آب وهوايى و باران سنجى در استان همدان گفت: ارتقاى تجهيزات موجب پيش بينى دقيق 
و مؤثر شــرايط آب و هوايى براى اطالع رسانى دقيق به مردم و همچنين افزايش بهره ورى 

در همه بخش ها با برنامه ريزى مناسب(براساس پيش بينى هواشناسى) خواهد شد.
وى درخصوص تأمين اعتبار جهت انجام پروژه هاى عمرانى و تجهيزات هواشناسى قول 

مساعدت داد.
حســين عابد مديركل هواشناســى همدان در اين ديدار گزارشــى از وضعيت پرسنلى، 

تجهيزاتى، مالى و قابليت هاى فنى اين اداره كل  ارائه كرد. 

راه اندازى مجدد دوربين نظارت تصويرى 
خيابان طالقانى 

دوربيــن نظــارت   
خيابــان  تصويــرى 
پيگيرى هاى  با  طالقانى 
مســتمر پرســنل مركز 
كنترل ترافيك شهردارى 
ســازمان  و  همــدان 
مديريــت و مهندســى 
حمل ونقــل  شــبكه 
راه انــدازى و به چرخه 
پايــش  ســامانه  كارى 
مركز  ايــن  تصويــرى 

افزوده شد.
مركــز  سرپرســت 
ســامانه هاى  گفــت:  همــدان  شــهردارى  ترافيــك  كنتــرل 
ــى در  ــاى مهم ــر نقش ه ــال اخي ــد س ــرى در چن ــارت تصوي نظ
تصميم گيــرى و تصميم ســازى مديــران و افزايــش توانايــى و 
ــى،  ــى و اجراي ــاى عمليات ــران در حوزه ه ــى مدي ــت عمليات تقوي
افزايــش امنيــت، كاهــش هزينه هــا در خدمــات شــهرى، رصــد و 
مديريــت ترافيــك، هدايــت نــاوگان حمل ونقــل عمومــى، كنتــرل 
ــه  ــال ب ــت اتص ــى، قابلي ــاى راهنمايى ورانندگ ــمند چراغ ه هوش
شــهر هوشــمند، ارتقــاى ســطح امنيــت شــهرى، كاهــش تخلفــات 
خدمت رســانى   و  امدادرســانى  بحــران،  مديريــت  جرايــم،  و 

ــت. ــته اس داش
وى بــا توجه به بازخــورد عملكرد اين مجموعه كه مورد اســتفاده 
حوزه هــاى قضايى، ترافيكى و مديريت شــهرى قرار مى گيرد افزود: 
مى توانيم  با پايش تصويرى شــهر همراه با ارائه تحليل عملكردى به 
موقع به مديران و عوامل شــهردارى، راهبرى مناسب ترى براى شهر 

داشته باشيم.
همچنين گلشن گفت: دوربين نظارتى خيابان طالقانى با پيگيرى هاى 
به عمل آمده و به همت پرسنل مركز كنترل به چرخه پايش و نظارت  
تصويرى افزوده شده و اميدواريم طبق برنامه ريزى صورت گرفته تمام 
نقاط حادثه خيز و معابر مهم شــهرى همــدان به دوربين هاى نظارتى 
تجهيز شــوند و در آينده نزديك 15دوربين جديد در 15نقطه از شهر 
كه در شوراى تأمين شهرستان همدان مصوب شده نصب و راه اندازى 
 شوند كه ظرفيت اين مركز نسبت به 8سال گذشته با رشد 40درصدى 

منجر مى شود.

فاجعه خشكسالى در جهان 
به كرونا اضافه شد

مهدى ناصرنژاد»
 سازمان بهداشت جهانى روز سى ام خرداد ماه با صدور اطالعيه اى  
با اظهار تأســف نسبت به بروز خشكسالى گسترده در جهان هشدار 
داد كه پس از كرونا، اين فاجعه خشكسالى ها طوالنى مدت است كه 

جهانيان بخصوص كشورهاى ضعيف را به شدت تهديد مى كند .
خشكســالى كه شــديدترين آن را در 3دهه اخير، سال آبى جارى 
در كشــورمان شاهد هستيم، به نظر كارشناســان كشاورزى و امور 
آب وهوايى، يكى از پرتنش ترين حوادث قهريه اســت كه شــاكله 
اقتصادى و ســالمت زيست محيطى يك كشــور، منطقه و در برهه 

كنونى جهان را تهديد مى كند .
به گفته كارشناســان، روند خشكســالى ها از حــدود 3دهه قبل در 
ايــران آغاز شــده و در اين مدت فقط 2، 3 ســال آبى از اين روند 
مستثنى بوده و بارندگى هاى نسبتًا خوبى را شاهد بوده ايم و سال آبى 
گذشته(99/98) از جمله ســال هايى بود كه پهنه ايران در اكثر نقاط 
بارش  هاى خوبى را به خود ديد، وليكن چنين نزوالت اميدواركننده 

هرگز توالى نداشته است .
ــرات اجتماعــى و  ــران اث ــته در اي ــاى گذش خشكســالى هاى دهه ه
اقتصــادى بســيار مخربــى بــه بــار آورد و تخليــه بســيارى روســتاها 
در ســطح كشــور و مهاجــرت روستانشــينان بــه شــهرها كــه 
ــع  ــتايى و در واق ــاد روس ــكار اقتص ــل ان ــد غيرقاب ــور و مول موت
ــارز و تأســف بار  ــه ب ــد، از نمون ــه شــمار مى آي نيمــى از كشــور ب

ــت. ــران اس ــك اي ــم نيمه خش ــالى در اقلي خشكس
خشكســالى ها در ايران همچنين تغييرات اقليمى آسيب زننده اى را 
موجب شــد كه پيشــروى بيابان در نقاط بسيارى از كشور از جمله 
مناطق وسيعى از( قهاوند) و (فامنين) و بخش هاى( شرا) و( برچلو) 
از توابع شهرستان همدان شده است و تبديل سطح وسيعى از مراتع 
استان در اراضى ملى از درجه يك و 2 به درجه 3 نيز از آثار مخرب 

خشكسالى هاست. 
عجيب اســت كه طغيان بسيارى آفت هاى گياهى و درختى در اقليم 
ايران، از جمله اســتان همدان در 3دهه اخير به اوج خود رســيده و 
چنيــن بيمارى هاى مبتال به گونه هاى نباتى و درختى در ســال هاى 

ترآبى كمتر سابقه داشته است.
 آفت هــاى درختــى و يــك نــوع شــايع آن بــه نــام (كــرم خــراط) 
در ســال هاى اخيــر بــه گردوزارهــاى اســتان همــدان در دامنه هــاى 
كوهســتانى آســيب هاى فراوانــى وارد ســاخت و درخت هــاى 
گــردوى كهنســال و بــارآور بيشــمارى در مناطــق مســتعد اســتان، 

ايســتاده مردنــد!!! 
البته اين يك نظريه علمى و تأييد شــده نمى باشد، وليكن هيچ بعيد 
نيســت برخى آفت و ويروس هاى خطرنــاك كه در بين موجودات 
گوناگون، ســالمتى انســان ها را نيز به چالش مى كشــند و موجب 
بحران هاى جهانگير مى شــوند، مولود تغييرات آب وهوايى و اقليمى 
باشند و ويروس كوويد19 يا كرونا نيز از همين مواليد شوم باشد كه 

به انسان ها سرايت كرده است !!! 
به هرحال ســازمان بهداشــت جهانى با احســاس خطر نسبت به 
سالمتى نســل هاى آينده بشــرى به نوعى زلف هاى كرونا و پديده 
خطرناك و ويرانگر خشكسالى هاى جهانى را با هم گره زده است و 
معلوم نيســت چه عاقبت ناگوارى در كمين نوع بشر در اقصى نقاط 
عالم باشد، مگر اينكه سياستمداران جهانخوار از دسيسه هاى شيطانى 
براى بلعيدن منابع ارزشمند ملت هاى جهان، به فكر راهكارى علمى 

و عقاليى براى نجات كره خاكى باشند.

1- گمانه زنى درباره آينده كارى و سياســى حسن روحانى آغاز شده 
اســت. گويا عضويت در مجمع تشــخيص مصلحت نظام، تأسيس 
حزب، و راه اندازى بنياد از جمله اين گمانه زنى هاســت . گفتنى است 
حســن روحانى بايد حدود 40روز ديگر صندلى خود را در پاســتور 

تحويل ابراهيم رئيسى دهد.
2-  از فرهاد رهبر به عنوان ســكاندار اقتصــاد و كليدى ترين عضو 
اقتصادى كابينه رئيســى نام  برده مى شــود. گويا نام فرهاد رهبر براى 
رياست سازمان برنامه وبودجه، بانك مركزى، وزارت جهاد كشاورزى، 
وزارت نفت و وزارت اقتصاد و معاون اولى نيز مطرح اســت. گفتنى 
است فرهاد رهبر در انتخابات رياست جمهورى براى كمك به رئيسى 

از فعاليت در هيأت نظارت بر انتخابات تهران استعفا داد.
3- اميد دولت براى جلوگيرى از موج پنجم كرونا به واكسيناســيون 
اســت. گويا دولت قصد دارد به هر شــكل ممكن واكسيناسيون را با 
واكســن وارداتى و داخلى تسريع كند. گفتنى است در صورت موفق 
نبودن اين برنامه، دولت ســيزدهم در موج پنجــم كرونا آغاز به كار 

خواهد كرد.
4- يك جوان يزدى وزير احتمالى ارتباطات در دولت رئيسى خواهد 
شــد. گويا مهدى اخوان بهبادى، متولد 57اســت و اگــر به وزارت 
ارتباطات برود، با 3سال اختالف ســنى با محمدجواد آذرى جهرمى 
احتمــاالً دومين وزير جوان اين وزارتخانه خواهد بود. گفتنى اســت 
رئيسى در مناظرات انتخاباتى وعده رايگان كردن اينترنت براى 3دهك 

پايين جامعه را داده است.
5- 77 تــن خوراك مرغ در حال فاســد شــدن اســت. گويا برخى 
مرغداران براى تأمين نهاده از بازارگاه با قيمت هاى ميلياردى دان مرغ 

خريده اند، اما شركت هاى واردكننده وجود خارجى ندارند. 
گفتنى اســت وزارت جهاد از اين مســأله خبر دارد، اما هيچ اقدامى 

انجام نداده است.

شوراى ادارى و دغدغه هاى دولتمردان 
■ زمزمه تغيير مديران در سر شوراى ادارى استان شنيده مى شد

آزاديخواه: 
همه جناح هاى سياسى ارزشمند هستند 

 نماينده مردم مالير در 
اسالمى  شــوراى  مجلس 
با اشــاره بــه فعاليت هاى 
نامزدهــاى  تبليغاتــى 
در  گفــت:  انتخابــات، 
جريان مناظــره نامزدهاى 
و  مهم  موضوع  انتخابات، 
گسترده  خدمات  محورى 
و ارزشــمند نظام در 42سال گذشته مغفول ماند و 
كمتر به آن توجه شد كه كم توجهى به اين موضوع 
و نپرداختن به خدمات و دستاوردهاى گسترده نظام 

در مناظره ها كامًال مشهود بود. 
 حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه  برشمردن 
خدمات نظام را موجب دلگرمى و اميدوارى مردم 
دانســت و افزود: به طــور طبيعى بــزرگ كردن 
مشــكالت و زير سؤال بردن خدمات نظام موجب 
گاليه و نااميدى مردم خواهد شــد. وى با تأكيد بر 
اينكه  انتخابات در اســتان همدان به شكلى كامًال 
قانونمند، شفاف، باشــكوه و حداكثرى برگزار شد 
گفت: اين مهم نتيجه بيش از 2 ماه تالش و پيگيرى 
عوامل اجرايــى و دســت اندركاران برگزارى اين 
رويداد مهم بود كه نتيجه آن نيز برگزارى انتخاباتى 
باشكوه و حماسى در استان شــد. آزاديخواه  بيان 
كرد: همه جناحها و گروه هاى سياسى كشور داراى 
ارزش و اعتبار هستند، اما آنچه براى هم ما و به ويژه 
مــردم اهميت ويژه اى دارد، اصل نظام و پايبندى به 
آرمان هاى واالى امام راحل، شهدا و رهبرى معظم 

انقالب است.

موسوى اصفهانى: 
مسئوليت ها امانت هستند 

 عضو مجلس خبرگان رهبرى 
هم در اين جلســه با بيــان اينكه 
مســئوليت يك امانت است و بايد 
همه مــا امانت دار خوبى باشــيم 
گفت: به عهده گرفتن مســئوليت 
يك رســالت بزرگ است و بايد با 
تمام توان اين وظيفه را به درستى 

انجام داد. 
آيت ا... موســوى اصفهانى افزود: عملكرد دست اندركاران 
انتخابات اســتان از عوامل اجرايى تــا نظارتى قابل تقدير 

است.

مجيدى: 
تغيير دولت نبايد نگرانى مردم را بيشتر كند

ســپاه  فرمانــده   
استان  انصارالحســين(ع) 
نيز بــا بيان اينكه 3ماه باقى 
دولت  انتقال  بــراى  مانده 
منتخب  دولت  به  مســتقر 
گفت:  است  حساسى  3ماه 
اجازه ندهيــم اين موضوع 

نگرانى مردم را بيشتر كند امروز بايد بيش از گذشته توان 
بگذاريم و  خدمات را براى مردم فراهم كنيم.

مظاهــر مجيدى با اشــاره به پيروزى نظــام در برگزارى 
انتخابات 1400 افزود: دشــمن از  تمام توان خود استفاده 
ميكند تا ارزش اين پيروزى را كم كند، بنابراين با تمام توان 

براى خدمت به مردم بايد تالش كنيم.
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مشاركت چشمگير مردم پاسخ دندان شكنى 
به تحريم انتخابات بود

 حضور چشــمگير مــردم در انتخابات 28 خرداد  ماه پاســخى 
دندان شــكن به بدخواهان نظــام بود كه براى تحريــم انتخابات و 

كمرنگ كردن حضور و مشاركت مردم تالش مى كردند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى گفت: انتخابات در 
اســتان همدان به شكلى كامًال قانونمند، شفاف، باشكوه و حداكثرى 
برگزار شــد و اين مهم نتيجه بيش از 2 ماه تالش و پيگيرى عوامل 
اجرايى و دست اندركاران برگزارى اين رويداد مهم بود كه نتيجه آن 

نيز برگزارى انتخاباتى باشكوه و حماسى در استان شد. 
به گزارش ايرنا، حجت االســالم احد آزاديخواه در جلســه شوراى 
ادارى اســتان همدان، گفت: در چند ماه گذشــته 200شبكه فارسى 
زبان ماهواره اى تالش زيادى بــراى تحريم انتخابات و ايجاد يأس 
و نااميــدى در مردم براى حضور نداشــتن در پــاى صندوق هاى 
رأى كردند كه حضور حماســى و پرشــكوه مردم تمامى ترفندها و 

توطئه هاى آنان را نقش برآب كرد.
وى بيــان كرد: اين شــبكه هاى ماهواره اى با محوريت دشــمنان و 
بدخواهان انقالب و كشــور، ســعى داشــتند با بزرگنمايى برخى 
مشــكالت و ســياه نمايى در ميان مردم، مانع از برگزارى انتخاباتى 
باشــكوه و حداكثرى شوند كه ملت هوشيار و آگاه ايران اسالمى بار 
ديگر با حضور پرشور و آگاهانه خود در اين عرصه، پاسخ محكمى 

به دشمنان انقالب دادند.
آزاديخواه با اشــاره به مشــاركت 50درصدى مردم در اين دوره از 
انتخابات، گفت: يكى از معجزات انقالب اسالمى اين است كه مردم 
در عين گاليه و انتقاد به برخى از مسائل، همواره در صحنه حضور 
داشــته و حامى كشور و نظام هســتند كه اين مهم جاى قدردانى و 

شكرگزارى دارد.
نماينــده مردم مالير در خانه ملت با اشــاره به فعاليت هاى تبليغاتى 
نامزدهاى انتخابات، افزود: در جريــان مناظره نامزدهاى انتخابات، 
موضوع مهم و محورى خدمات گسترده و ارزشمند نظام در 42سال 
گذشــته مغفول ماند و كمتر به آن توجه شــد كه كم توجهى به اين 
موضوع و پرداخت نكردن به خدمات و دستاوردهاى گسترده نظام 

در مناظره ها كامًال مشهود بود.
آزاديخواه بيان كرد: همه جناح ها و گروه هاى سياســى كشور داراى 
ارزش و اعتبار هســتند، اما آنجه بــراى همه ما به ويژه مردم اهميت 
ويژه اى دارد، اصل نظــام و پايبندى به آرمان هاى واالى امام راحل، 

شهدا و رهبرى معظم انقالب است.
وى افزود: خدمات نظام در عرصه آموزش، بهداشت و عمران بسيار 
گسترده و چشمگير است به نحوى كه اصًال به سطح خدمات انجام 
شــده در پيش از انقالب قابل قياس نيســت كــه بايد اين خدمات 

گسترده به خوبى براى مردم تبيين و تشريح شود.
آزاديخواه افزود: برشمردن خدمات نظام موجب دلگرمى و اميدوارى 
مردم مى شــود و به طور طبيعى بزرگ كردن مشــكالت و زيرسؤال 

بردن خدمات نظام موجب گاليه و نااميدى مردم مى شود.

رفع موانع توسعه زيرساخت هاى جاده اى 
نهاوند

 در راســتاى رفع موانع بهســازى و توســعه زيرســاخت هاى 
محورهاى نهاوند نماينده اين شهرســتان بــا وزير راه  و معاون وى 

ديدار كرد.
نماينده نهاوند در مجلس با وزير راه وشهرســازى درباره مشكالت 

محورهاى شهرستان ديدار و گفت وگو كرد.
عليرضا شهبازى در اين ديدار گفت: پيرو مراجعات اهالى و شوراها 
و دهيارى هاى شهرســتان و درخواست درخصوص حل مشكالت 
راه هاى روســتايى و آســفالت و روكش اين راه ها و همچنين حّل 
مشــكل مبادى ورودى و خروجى شــهر و روكش آسفالت آن كه 
مشــترك با محدوده شــهردارى اســت پيگيرى هايى انجام شــد و 

دستورات الزم در ديدار با وزير راه در اين باره صادر شد.
ــفالت و  ــش آس ــد روك ــه نيازمن ــتاهايى ك ــرد: روس ــان ك وى بي
ــه در،  ــاد، پنب ــاد و على آب ــامل امين آب ــتند ش ــاده هس ــداث ج اح
تپــه يــزدان، توانــه، اكبرآبــاد، كــرك، باباقاســم، ليــالن بــه اكبرآبــاد، 
علمــدار بــه لواشــان، كفتــر حلــه، شــهبازآباد، احمدآبــاد داريــاب، 
دهنــو بــه راونــد و قشــالق، خيرقلــى، محموديــه خــزل، تازنــاب 

ــت. ــى اس ــه زرين ــاد ب دره و هادى آب
شهبازى افزود: همچنين معابر مشترك اداره راهدارى با شهردارى ها 
كه با دســتور اكيد وزير راه جهت انجــام قطعى و فورى همراه بود 
شــامل معابر مشترك شــهر نهاوند با اداره راهدارى جمعًا به طول 
10كيلومتر در 2خط رفت وبرگشــت و معابر مشترك شهر فيروزان 
با اداره راهدارى جمعًا به طول 5كيلومتر در 2خط رفت وبرگشــت 

خواهد بود.
وى گفت: همچنين در اين ديدار حل مشــكل زمين ملكى كاركنان 

فرماندارى نهاوند مطرح و پيگيرى شد.
شــهبازى در ديدار با معاون وزير راه نيز اشــاره كرد و افزود: پيرو 
جلســات متعــدد قبلــى در وزارت راه و بانك هــاى عامل جهت 
تأمين منابع مالى جلســه اى با خادمى معاون وزير راه وشهرسازى و 

مديرعامل شركت توسعه و زيرساخت وزارتخانه برگزار شد.
نماينده نهاوند در مجلس بيان كرد: در اين جلســه با اشاره به تأمين 
اعتبار جاده نهاوند كرمانشــاه و پل حــاج عليمراد از طريق ماده 56

توســط بانك سپه، تسويه حســاب با پيمانكار جاده آورزمان جهت 
آغاز مجدد پروژه و تكميل آن و همچنين بحث جاده نهاوند بروجرد 

پيگيرى شد.
وى در پايــان گفت: خادمى معاون وزير با تشــكر از پيگيرى هايى 
درخصــوص تأمين اعتبار پروژه هاى راهســازى در نهاوند از طريق 
ماده 56، قول داد موانع موجود جهت تسريع در اجراى اين پروژه ها 

را هرچه سريع تر برطرف كند.

ماليرى ها به استانداردسازى كشمش و مبل
 توجه كنند

 انجام 9 هزار بازرسى در سال 99
 ســال گذشته 9 هزار مورد بازرسى در شــبكه توزيع از سراسر 
استان در حوزه كاالهاى مشمول استاندارد اجبارى انجام شده است.

مديركل اداره اســتاندارد همدان  در بازديد از شركت بافتينه مالير با 
اشــاره به جايگاه اين  واحد در توليد و توجه گفت: مجموعه بافتينه 
و بافتســان با به كارگيرى تكنولوژى و دانش فنــى در حوزه توليد 

استاندارد قابل قبولى در توليد كاال دارد.
محّمــد مددى به فعاليت آزمايشــگاه ها، امكانات ســخت افزارى و 
نرم افزارى درخصوص پروانه كاربرد نشــان استاندارد در اين واحد 
توليدى اشــاره كرد و افزود: مجموعه بافتينه و بافتســان در حوزه 

استاندارد اقدامات قابل توجهى انجام داده است.
وى بــا بيــان اينكــه ســال گذشــته 75مــورد پروانــه كاربــرد 
ــان  ــت، بي ــده اس ــادر ش ــدان ص ــتان هم ــتاندارد در اس ــان اس نش
ــازمان  ــاى س ــتاى ابالغيه ه ــا در راس ــن پروانه ه ــدور اي ــرد: ص ك

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــور ص ــتاندارد كش اس
مددى به صدور 12پرونده اســتاندارد در 3ماه نخســت سال اشاره 
كرد و گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان امسال 80

پروانه صادر مى شود.
مديركل اداره اســتاندارد همدان  صدور 6مجــوز پروانه كاربردى 
اســتاندارد در 3ماه نخست امسال را يكى ديگر از اقدامات اين اداره 
عنوان كرد و افزود: از ابتداى ســال 98 نيز 10پروانه نشان حالل در 

استان صادر شده است.
وى با اشاره به ظرفيت هاى مالير در حوزه  فرآورده هاى محصوالت 
كشــاورزى بخصوص  كشمش بيان كرد: براى صادرات محصوالت 
در واحدهاى توليدى مالير نيازمند توجه به مســأله استانداردسازى 

هستيم.
مددى توجه به استاندارد را موجب افزايش فروش در بازار دانست 
و گفــت: حضور در بازار رقابــت و ايجاد ارزش افــزوده از ديگر 

مزيت هاى توجه به امر استاندارد است.
وى كيفيت استانداردســازى، ارتقاى كيفيت و تضمين كيفيت  را از 
اصلى تريــن موارد در توليد عنوان كرد و افزود: با رعايت اين موارد 
توليدكنندگان  مى توانند سهم بسزايى در بازارهاى داخلى و خارجى 

داشته باشند.
مددى توجه به دريافت پروانــه حالل را يكى ديگر از اولويت هاى 
كارى اســتان دانســت و بيان كرد: اين مســأله مى تواند در راستاى  
افزايش ســهم  كشــورمان در اقتصاد حالل  در حوزه كشــورهاى 

اسالمى نقشى مهم ايفا كند.
وى افزود: با همكارى دستگاه هاى مختلف اجرايى بايد محصوالتى 
كه نياز به اين نشــان را دارند تشــويق كرد كه بتوانند در حوزه هاى 

مختلف بخصوص در صادرات موفق باشند.
مددى بيان كــرد: در مالير با توجه به ظرفيــت واحدهاى توليدى 
كه دارد هنوز واحدى موفق نشــده در توليد خود نشــان  حالل را 

اخذ كند.
وى به بازرسى هاى انجام شده از واحدهاى توليدى در سطح استان 
اشــاره كرد و گفت: ســال گذشــته  9هزار مورد بازرسى در شبكه 
توزيع از سراسر استان در حوزه كاالهاى مشمول استاندارد اجبارى 

انجام شده است.
مديركل اداره استاندارد همدان افزود: كاالهاى داراى عالئم مشكوك  
و يا جعل عالئم استاندارد مهمترين موارد رصد شده در بازرسى هاى 

اين سازمان است.
وى گفت: در راستاى استانداردسازى  در بخش هاى مختلف سازمان  
به صورت متمركز براى  سراسر كشور برنامه كوتاه مدت، بلندمدت و 

ميان مدت در نظر گرفته است.
مددى بيان كرد: استانداردســازى و شناسنامه دار كردن  محصوالت 
بومــى  بخصوص در بحث مبل ومنبت و كشــمش مورد تأكيد اين 

اداره است.

با  برنامه ريزى اصولى از پتانسيل اصناف 
استفاده كنيم

ــوف  ــه بخــش صن ــد ب ــا باي ــالم و پوي ــتن اقتصــادى س ــراى داش  ب
ــه همــت همــه بازاريــان و  كشــور توجــه بيشــترى شــود و مى تــوان ب
ــدون از  ــى و م ــزى اصول ــك برنامه ري ــا ي ــر ب ــان ام ــى متصدي همراه
پتانســيل ايــن قشــر عظيــم اســتفاده كــرد و از آن بــراى بهبــود فضــاى 

ــم. ــه كني كســب وكار و اشــتغال اســتفاده بهين
توزيــع كاالهــا از جملــه اصلى تريــن مســئوليت هايى اســت كــه 

به عهــده اصنــاف مى باشــد. نخســتين قــدم در مســير اشــتغالزايى 
ــراى  ــراد ب ــازى اف ــغلى و آماده س ــاى ش ــاد فرصت ه ــايى و ايج شناس
ــى  ــر ظرفيت ــع از ه ــه شــغل اســت و در واق ــا ب ــن فرصت ه ــل اي تبدي
ــد  ــغلى باي ــاى ش ــاد فرصت ه ــراى ايج ــان ب ــاى پنه ــى ظرفيت ه حت

ــم. ــتفاده كني اس
ــى  ــاى صنف ــه در اتحاديه ه ــيلى ك ــا و پتانس ــه ظرفيت ه ــه ب ــا توج ب
ــاركت  ــكان مش ــه ام ــواردى ك ــم در م ــا داري ــت، تقاض ــود اس موج
ــان  ــات بازاري ــه مطالب ــرده و ب ــى ك ــود دارد، آن را اجراي ــاف وج اصن

محتــرم جامه عمــل بپوشــانيم.
ــت  ــا نهاي ــث كرون ــه در بح ــدآباد ك ــتان اس ــاف شهرس ــه اصن از هم
ــا  ــه و مواجهــه ب ــد مقابل ــم. بى تردي همــكارى را داشــتند تشــكر مى كن
ويــروس منحــوس كرونــا و مديريــت ايــن بيمــارى جــز بــا مشــاركت 
و همراهــى آحــاد مــردم و همــكارى همــه نهادهــا، اصنــاف، بازاريــان و 
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــوده و نمى ت ــر نب ــى امكان پذي ــتگاه هاى اجراي دس
ــران  ــن بح ــر اي ــز، ب ــتانى هاى عزي ــم اس ــدون حضــور هميشــگى ه ب

فائــق آمــد.

آگهي ارزيابى كيفى (نوبت دوم)
مناقصه شماره 26-1400 يك مرحله اى

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 شماره مجوز: 1400,1759 
موضوع مناقصه : احداث شبكه توزيع گاز فوالدي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در 

شهرستان نهاوند
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 15/000/000/000 (پانزده ميليارد)ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 750/000/000 (هفتصد و پنجاه ميليون) ريال 

مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيــان بايــد عضــو ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه آدرس 
ــند. www.setadiran.ir  باش

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تاسيسات تجهيزات  باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر 
مي باشد.

8-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت 
متناسب صنعت نفت ( فرايند دامنه قيمت)، تعيين مي گردد.

مورخ  از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
1400/03/30 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت 
سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه 

نمايند.
مورخ  دوشنبه  روز   9 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  بارگذاري  مهلت 

1400/04/21 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3 ، دورنويس :  38256207  - 081

WWW. nigc-hm . ir  : آدرس اينترنت

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

 اسدآباد-كبرى هنرى لطيف پور-خبرنگار 
همدان پيــام: يكى از طرح ها براى تشــويق 
فرزندآورى، طرح ثمين اســت كه مشــغول 
تدوين و تهيه آن هســتيم؛ با توجه به نقشــه 
راه وزارت بهداشــت ايجاد تسهيالت براى 
تســهيل بارورى در مادران" و" تســهيل و 
ارتقــاى كيفيت مراقبت بــاردارى و پيش از 
بــاردارى " از اقدامات كالن براى تحقق اين 

راهبرد است.
مديــر گروه ســالمت خانــواده و جمعيت 
علوم پزشكى  دانشــكده  بهداشــتى  معاونت 
اســدآباد گفت: در اين راستا با حساسيت و 
پيگيرى  و  نظارت مســتقيم و دقيق رياســت 
دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد و معاونين 
بهداشــت و درمان اين دانشكده و با پيشنهاد 
گروه ســالمت خانواده و جمعيت معاونت 
بهداشتى برنامه اى جهت تكريم مادران باردار 
براى فرزند ســوم و باالتر  بــا عنوان  طرح 

ثمين  طراحى شده است.
فهيمه بهزادى افزود: پس از برگزارى چندين 
جلسه با معاونت درمان و توسعه و با حضور 
و همراهى رياست دانشكده و همچنين ارائه 
طرح در هيأت رئيسه دانشــكده اين طرح با 
هدف تشــويق مادران به داشتن فرزند سوم 
و تكريم داشــتن فرزند بيشــتر و تســهيل 

مراقبت ها جهت اين مادران تصويب شود.
وى گفت: اجراى طرح تشــويقى ثمين براى 
مادران باردار فرزند ســوم به باال با 3ويزيت 
رايگان توسط متخصصين زنان و در صورت 
نياز ســاير متخصصيــن، انجــام 2آزمايش 
ويژه دوران باردارى رايگان در آزمايشــگاه 
مركز بهداشــت، كمك هزينه زوجين نابارور 
ســونوگرافى  انجام  كمك هزينه  بى بضاعت، 
و غربالگــرى ناهنجارى جنيــن در مادران 
بى بضاعــت از جملــه نتايج برگــزارى اين 

جلسات است.
بهزادى بيان كرد: به همت گروه ســالمت 

بهداشــتى  جمعيــت معاونت  خانــواده و 
دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد و  در 
راســتاى اجراى بند چهارم سياســت هاى 
رهبرى  مقام معظم  ابالغــى  جمعيــت  كلى 
و بــا توجه بــه لــزوم ارتقــاى آگاهى و 
توانمنــدى زوجين در آســتانه ازدواج به  
منظور پايدارى و تحكيــم بنيان خانواده و 
زناشــويى،  زندگى  از  رضايتمندى  افزايش 
برنامــه آموزش هــاى هنــگام ازدواج بــا 
همكارى مشــترك بين دستگاهى از ابتداى 
ســال1397 در تمام مراكز مشاوره ازدواج 
تحت پوشــش دانشگاه آغاز شده و زوجين 
مباحث  زمينه  در  را  6ســاعته  آموزش هاى 
سالمت بارورى و زناشــويى، روانشناسى، 

اخالق و احكام و حقوق خانواده با حضور 
در كالس هاى مذكور دريافت كردند.

وى افــزود: بــا توجه به شــرايط شــيوع 
كوويــد 19 و امــكان نداشــتن برگزارى 
جلســات آموزش حضورى، گروه سالمت 
بهداشــتى  خانــواده و جمعيــت معاونت 
تأمين  با  اســدآباد  علوم پزشكى  دانشــكده 
برگزارى  زمينه  موردنياز،  زيرســاخت هاى 
آموزش هــاى آنالين با اســتفاده از فضاى 

مجازى را فراهم كرد.
بهــزادى بيان كــرد:  طبق ايــن برنامه تمام 
زوجين مراجعه كننده به مراكز آموزش هنگام 
ازدواج پــس از انجام آزمايش ها و اقدام هاى 
موردنيــاز و دريافــت رايــگان محتواهاى 

آموزشــى مورد تأييد وزارتــى، لينك ورود 
به جلسات آموزشــى آنالين را دريافت و با 
راهنمايى كارشناســان در كالس هاى آنالين  

شركت مى كنند.
وى گفــت: آموزش ها سه شــنبه هــر هفته 
براســاس برنامــه آموزشــى مشــخص در 
حيطه هاى اخالق احكام روان حقوق سالمت 
جنســى و بارورى و مشــاوره فرزندآورى  
توســط مربيان آموزش ديده منتخب و مورد 
تأييــد نهــاد نمايندگى مقــام معظم رهبرى 

برگزار مى شود.
بهزادى افــزود: در اين برنامه كارت مراقبتى 
بــا عنوان طرح ثمين جهــت مادران طراحى 
شــد. مادران با در دســت داشتن اين كارت 

مى توانند از امكانات زير برخوردار شوند:
-دريافــت رايگان 3ماه مكمل اســيدفوليك 
جهت تشويق زنان داراى 2فرزند و بيشتر در 

راستاى تشويق به فرزندآورى.
■ انجام رايگان آزمايش هاى پيش از باردارى 
در آزمايشگاه معاونت بهداشت جهت تشويق 
زنــان داراى 2فرزند و بيشــتر در راســتاى 

تشويق به فرزندآورى.
■ تكريم و احترام مادران باردار فرزند ســوم 
و بيشتر به صورت ويژه در پذيرش و تسهيل 
در نوبت دهــى در كلينيك هــاى تخصصى، 

آزمايشگاه و سونوگرافى بيمارستان.
■ انجــام 3ويزيت رايــگان متخصص زنان 
جهت مادران باردار فرزند ســوم و بيشتر در 

كلينيك بيمارستان در هر 3ماهه باردارى.
ــت اول  ــاى نوب ــگان آزمايش ه ــام راي ■ انج
و دوم بــاردارى در آزمايشــگاه معاونــت 
ــد  ــاردار فرزن ــادران ب ــت م ــت جه بهداش

ــتر.  ــوم و بيش س
■ هماهنگى و پذيرش اين مادران و پيگيرى 
انجام ســاير اقدامات پاراكلينيكى و پيگيرى 
ارجاع به ســاير متخصصين توســط مسئول 

كلينيك بيمارستان.

  شهيد حيدرى بزرگمردى از ديار پر ماجرا 
و حادثه خيــز نهاوند، كه عمر پربار و پربركت 
خود را صرف مبارزه با رژيم ستمشــاهى كرد 
و در دشوارترين شــرايط، رهبرى و هدايت 
مردم اين شهرستان را برعهد گرفت، اما پس از 
عمري مجاهدت در شامگاه هفتم تيرماه 1360

شمسى به همراه شهيد آيت ا... دكتر بهشتي و 
72تن از ياران صديق امام در انفجار ساختمان 
مركزي حزب جمهوري اســالمي به شهادت 

رسيد.
در طول تاريخ نهاوند همواره شاهد حضور 
بــزرگان و عالمانى فرزانه بوده ايم كه عالوه 
بر برجســتگى و شــاخص بودن در عرصه 
علمى و حوزه مذهبى و انديشــه اســالمى، 
در صحنه هاى مختلــف اجتماعى، فرهنگى 
و سياســى نيز جايگاهى ويــژه و تأثيرگذار 
داشــته و اسطوره فرهنگى و تاريخى نهاوند 

محسوب مى شوند.
شــهيد آيت ا... محمدعلى حيدرى تنها شهيد 

حادثه 7 تير  ماه اســتان 
نخســتين  و  همــدان 
در  نهاوند  مردم  نماينده 
اسالمى  شوراى  مجلس 
امام جمعه  نخســتين  و 
از  پــس  نهاوند  شــهر 
پيروزى انقالب اسالمى 

است.
شــهيد حيدرى در سال 
1315 شمســى در شهر 
خــون و قيــام قــم به 
دنيــا آمــد و در دوران 
نزد  را  قــرآن  نوجوانى 
پدر آموخــت و پس از 
ابتدايي  مقطع  گذراندن 
وارد  12سالگي  سن  در 

حوزه علميه قم شد.
ايشــان بخشــي از فلسفه، اســفار و قسمت 
عظيمي از كتاب "شــفا" را در محضر اســتاد 
عالمه طباطبايــي تَلمذ كرد و مدتي را هم در 

نجف اشرف به تحصيل اشتغال داشت.
شهيد حيدرى همزمان ديپلم كامل متوسطه را 
دريافت و درس خــارج را از محضر آيت ا...

حاج شــيخ محمدعلي اراكــي و آيت ا...حاج 
ســيد محمد محقق داماد بهره مي برد و چون 
داراي چنين استعدادي بود در زمره شاگردان 
ممتاز امام خميني(ره) و آيت ا... بروجردي قرار 

گرفت.
ايشان در سن30سالگي به درجه اجتهاد رسيد 
و در سال 1349 شمسى اجازه اخذ وجوهات 
را از سوي حضرت امام خميني(ره) دريافت و 

نمايندگي امام(ره) به ايشان واگذار شد.
شهيد حيدرى در سال 1352 شمسى به دنبال 
درگذشت پدر و با تقاضاي مكرر مردم نهاوند 
به اين شــهر مهاجرت مي كند تا به جاي پدر 
آن  مردم  مبــارزات  پرچمدار 

خطه باشد.
انقــالب  دادگاه  معــاون 
دهه60 در  نهاوند  اســالمى 

اقدامــات  بــا  رابطــه  در 
در  شــهيدحيدرى  ارزنــده 
گفت:  نهاونــد  شهرســتان 
ايشــان با تأســيس صندوق 
دارااليتــام،  قرض الحســنه، 
كتابخانــه عمومــي و مراكز 
مسكن  روســتايي،  بهداشتي 
مســتضعفين تحــول زيادي 
در زندگي مــردم ايجاد و با 
آشنا ســاختن مردم به ويژه 
ماه  15خرداد  قيام  با  جوانان 
و افكار حضــرت امام(ره)، 

نقش مؤثري در تكوين انقالب اسالمي در 
نهاوند ايفــا و از لحاظ مالي مبارزان غرب 
كشــور را تغذيه كرد و حتــي هزينه اعزام 
مخفيانه تعدادي از جوانان براي حضور در 
فلســطين و لبنان را مي پرداخت و در همه 
اين مسائل ارتباط نزديكي با شهيد آيت ا... 
قدوســي كه اصالتًا نهاوندي، اما ساكن قم 

بود برقرار ساخته بود.
امــرا... ســليم پور افزود: با پيــروزي انقالب 
اســالمي در 22 بهمن ماه سال 57 و باز شدن 
مخازن پادگان  ها مقدار زيادي اسلحه به دست 
مردم افتاد. شــهيد حيدري براى جلوگيري از 
بي نظمي با مديريت صحيح، اسلحه ها را از بين 
مردم جمع آوري و به افراد مورد اعتماد سپرد.

وى گفت: ايشــان تا چند ماه پس از پيروزي 
انقالب اداره همه امور شهر را برعهده داشت 
و ضمن صدور دستگيري مأموران ساواك به 

مشكالت همه مردم رسيدگي مي كرد.
ســليم پور افزود: امام خميني(ره) در مرداد سال   
1358شهيد حيدري را به عنوان امام جمعه نهاوند 
انتخاب كرد و نخستين نمازجمعه با حضور ده ها 
هزار نفري و پرشــور مردم در روز قدس همان 

سال به امامت اين شهيد در نهاوند برگزار شد.
 شــهيد حيدري به عنوان نخستين 
راه  مجلس  به  نهاونــد  مردم  نماينده 

يافت
معاون دادگاه انقالب اسالمى شهرستان نهاوند 
در دهه60 هم يادآور شــد: با تحكيم پايه هاي 
انقالب اسالمي و برگزاري انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در 24 اسفند ماه سال 1358، 
شــهيد حيدري با رأي قاطع مــردم به عنوان 
نخســتين نماينده مــردم نهاونــد به مجلس 
شــوراي اســالمي راه يافت و در كميسيون 
قضايي مجلس مشغول به كار و منشأ خدمات 

بسيارى شد.

سليم پور در ادامه گفت: اين مجاهد نستوه كه 
همچنان با صالبت و اقتدار به وظايف انقالبى 
خود عمل مى كرد با آشكار شدن خيانت هاى 
بنى صدر نطق هاى آتشــينى بــر ضد وى در 
مجلس ايراد كرد. نطق شــجاعانه ايشــان در 
جلسه بررسى  كفايت نداشتن سياسى بنى صدر 
يكى از سخنان شــجاعانه نمايندگان بر ضد 
بنى صــدر بود در اين نطق شــهيد حيدرى با 
افشاى جريان ليبرال وابسته به بنى صدر گفت: 
بنى صدر بداند كه تا رهبرى امام هست و ملت 
پشتيبان امام(ره) است نقشه هاى آنها نقش بر 

آب مى شود. 
امام جمعه نهاوند در رابطه با شــخصيت شهيد 

حيدرى افزود: اين چهره انقالبى نمونه 
بارز مجاهدت در راه خدا و اســتوانه 

نظام اسالمى در غرب كشور بود.
حجت االسالم عباسعلى مغيثى گفت: 
سرمايه  حيدرى  محمدعلى  شــهيد 
اخروى و معنوى نهاوند اســت به 
ويژه اينكــه اين بزرگوار در ســن 
30سالگى توانست به مقام مرجعيت 
برســد و از محضر درس بزرگانى 
حضرت  آيت ا... بروجردى،  همچون 
امــام خمينى(ره) و آيــت ا... اراكى 

بهره مند شود.
از  حيــدرى  شــهيد  افــزود:  وى 
حضرت  صديق  و يــادگاران  ياران 
امام خمينــى(ره) در دوران ســخت 
خفقان رژيم ستمشــاهى و پس از 
انقالب بود كه نقش ارزشمندى در 
آن  در  بصيرت افزايى  و  واليتمدارى 

دوران بر عهده داشت.
مغيثى گفت: مردم شهرستان نهاوند 
در قبل و پس از انقالب به شــهيد 
حيدرى عشــق و عالقه بســيارى 
داشــتند به حدى كه تمام كارها و 
امورات نهاوند با مديريت ايشــان 
صــورت مى گرفت و بــه جرأت 
مى تــوان گفــت شــهيد حيدرى 
اســتوانه نظام اســالمى در  غرب 

كشور بود.

ثمين طرحى براى تكريم مادران 
و صيانت از جمعيت

آيت ا... حيدرى تنها شهيد
 استان همدان در واقعه 7تيرماه

نهاوند  تاريــخ  طــول  در 
همــواره شــاهد حضــور 
بــزرگان و عالمانى فرزانه 
بوده ايــم كــه عــالوه بر 
شــاخص  و  برجســتگى 
و  علمى  عرصــه  در  بودن 
حــوزه مذهبى و انديشــه 
صحنه هاى  در  اســالمى، 
فرهنگى  اجتماعى،  مختلف 
جايگاهى  نيز  سياســى  و 
ويژه و تأثيرگذار داشــته و 
اسطوره فرهنگى و تاريخى 
نهاوند محسوب مى شوند

محسن ياراحمدى 
روابط عمومى اصناف
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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 442-1400/03/13 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى طاهره سلطانمرادى فرزند براتعلى به شماره شناسنامه 166 صادره از كبودراهنگ در اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 149 مترمربع پالك 11713 فرعى از 139 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 1071 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى فتح اله و بانوگالبتون 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 147)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

خبر

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

موفقيت ديپلماسى در وين 
با احياى برجام  

 مذاكرات هســته اى وين كه از اواخر فروردين ماه در راستاى 
احيــاى برجام و لغو تحريم هاى ظالمانه عليه كشــورمان شــكل 
گرفت، ايــن روزها به نقطه پايانى خود رســيده و بزودى نتيجه 

آن اعالم مى شود.
موضوع اين مذاكرات نسبتًا طوالنى نه درخصوص مفاد و محتواى 
برجام، بلكه نحوه بازگشــت به آن و قرار دادن اين توافقنامه مهم 
بين المللى در ريل اصلى خود بوده اســت كه به طور مشــخص 
شامل لغو تحريم ها از سوى آمريكا و پس از آن بازگشت ايران به 
تعهدات خود مى شــود كه زمينه را براى حركت دوباره طرف هاى 

برجام در قالب بازى برد- برد فراهم مى كند.
درســت 6 ســال پيش در همين ايام بود كه پس از حدود 2سال 
مذاكرات سخت و طوالنى برجام شــكل گرفت و با تأييد آن در 
شــوراى امنيت ســازمان ملل نه تنها قطعنامه هاى بين المللى عليه 
كشــورمان لغو شــد، بلكه زمينه براى از بين رفتن تحريم ها و به 

دنبال آن بهره مندى ايران از امتيازات اقتصادى فراهم گرديد.
آن روزها شايد كسى فكر نمى كرد كه 6 سال بعد مذاكرات فشرده اى 
براى احياى برجام شــكل بگيرد؛ اما عهدشكنى و خارج شدن آمريكا 
از اين توافقنامه پس از روى كار آمدن ترامپ موجب شــد تحريم ها 
برگردد و فراتر از آن جنگ اقتصادى ظالمانه اى بر ملت ايران تحميل 
شود كه آثار و تبعات زيان بار آن بر اقتصاد ايران همچنان پابرجاست.

حــال اين اتفاق افتاده و با توجه به رويكرد كاخ ســفيد در دولت 
بايدن مبنى بر بازگشــت به توافق هسته اى با ايران مذاكرات وين 

شكل گرفته و اكنون در نقطه پايانى است.
در همين راستا و براســاس اعالم رسمى دولت تحريم ها برداشته 

خواهد شد و برجام به حالت سابق خود برمى گردد.
ــام  ــژه اهتم ــه وي ــون ب ــه تاكن ــورت گرفت ــاى ص ــم تالش ه ه
ــات  ــد مقام ــع واح ــم مواض ــن و ه ــرات وي ــه مذاك ــران ب اي
ــه  ــن توافقنام ــه اي ــان داد ك ــام نش ــورمان درخصــوص برج كش
بــراى جمهــورى اســالمى ايــران مهــم اســت و برخــالف برخــى 
نگاه هــاى نادرســت و افراطــى كــه برجــام را خســارت بار 
و برخــالف منافــع ملــى مى دانســتند، امــروز تــالش همــه 
ــتيم و  ــاهد هس ــم ش ــند مه ــن س ــاى اي ــراى احي ــه اى را ب جانب
هميــن امــر نشــان مى دهــد كــه تصميــم درخصــوص برجــام در 
ــوده  ــت ب ــى دول ــر از وزارت خارجــه و حت ســطح كالن و فرات

اســت.
در هر صورت احياى برجام اتفاق مهمى است و قطعًا آثار و نتايج 
مهمى را نيز در پى خواهد داشت و با توجه به مفاد آن ضمن حفظ 
حقوق هسته اى كشورمان و بهره مندى از اين فناورى، تحريم هاى 

مرتبط لغو و بر اوضاع اقتصادى تأثيرگذار خواهد بود.
البته اين به معناى گره زدن همه مسائل اقتصادى به برجام نيست، 
اما تجربه 3ســال اخير نشــان مى دهد به هم خوردن توافق برجام 
و اعمال دوباره تحريم هــا موجب ضربه ديدن اقتصاد و گرفتارى 

مردم شده است.
با اين اوصاف منطق حاكم بر سياست خارجى و اصل عزت، حكمت 
و مصلحت ايجاب مى كند كه به استقبال احياى برجام برويم تا منافع 
ملى تأمين شود و مردم از شرايط دشوارى كه در اين مدت به واسطه 

تحريم هاى ظالمانه دچار آن شده اند، نجات يابند.

رئيس جمهور:
اگر بوروكراسى نبود 
تحريم ها تمام شده بود

 اگر برخى مســائل تشريفات و بوروكراســى ها نبود، تحريم ها 
هــم تمام شــده بود. به هر حال كار را دولت انجــام داده و فعًال به 
بوروكراسى افتاده اســت، اميدوارم خداوند ما را از شر بوروكراسى 

رها كند.
رئيس جمهور در مراســم افتتــاح طرح هــاى وزارت نفت  گفت: 
95درصد مردم كشــور از شبكه گازرسانى سراسرى استفاده مى كنند 
كه اين آمار در ســطح جهان بى نظير است و اين رقم افتخارى براى 
دولت يازدهم و دوازدهم بوده و پاســخ قاطع به كســانى است كه 

نسبت به اين دولت با بى انصافى حرف مى زنند.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه حقوق ملت 
ايران در زمينه  نفت و گاز بيش از هر زمان ديگرى تأمين شده است 
بيان كرد: كشور ميدان هاى مشتركى با برخى همسايگان دارد كه هم 
ما و هم كشور همســايه مى تواند از آن استفاده كند، البته حجم اين 
ميدان هاى مشــترك محدود است و وقتى همسايه استفاده مى كند و 
ما اســتفاده نمى كنيم، در واقع حقوق ملت از بين مى رود. در پارس 
جنوبى بخش اعظم گاز را همسايه خوب ما قطر استفاده مى كرد. اما 
اكنون ما كمى بيشــتر از آنها از گاز پارس جنوبى اســتفاده مى كنيم. 
بهره بردارى از اين ميدان نسبت به سال 1392، 2/5 برابر شده است. 
همچنين بهره بردارى ما از ميدان مشــترك با عراق در غرب كارون 

نسبت به سال 1392 بيش از 5 برابر شده است.
وى افــزود: مــا بنزين و گازوئيــل را وارد مى كرديم حتى در فصل 
زمســتان هم گاز وارد مى كرديم، اما امروز در زمينه  بنزين، گازوئيل 
و گاز خودكفا بوده و صادرات هم داريم، اما دچار حيرتم از كسانى 

كه مى نويسند اين دولت چه كرده است. 
در هميــن زمينه نفــت و گاز مــا از حقوق ملــت مراقبت كرده، 
محيط زيست را حفظ كرده و به خودكفايى رسيده و صادرات انجام 
مى دهيم. در اين دولت آب، برق و گاز كم مصرف ها بر روســتاييان 
رايگان شد، البته براى خيلى ها سخت است كه اين را بگويم كه اين 

دولت اين كار را انجام داد. 
روحانــى گفت: اين كار افتخارى براى نظام اســت. رايگان شــدن 
آب وبرق از قول هاى امام خمينى(ره) به مردم بود كه دولت دوازدهم 
آن را انجام داد. امام خمينى(ره) در بهشت زهرا گفت كه آب وبرق را 
رايــگان مى كنيم ما گاز را هم رايگان كرديم و اين از افتخارات نظام 
است و با اين كار دهان كسانى كه با توهين نسبت به امام خمينى(ره) 

صحبت مى كردند، بسته شده است.
وى در ادامــه افزود: ملت ما آمريــكا را وادار كرد كه پاى ميز مذاكره 
بيايد. اگر برخى مسائل تشريفات و بوروكراسى ها نبود، تحريم ها هم 
تمام شده بود. ما از اين بوروكراسى ها داد مى زنيم از جمله بوروكراسى 
پارلمانى و بايد معطل شده و اليحه بدهيم تا به فالن كميسيون برود، 
البته من خودم 20سال در مجلس بودم خيلى زبانم به انتقاد نمى چرخد. 
روحانى همچنين گفت: بايد بوروكراســى را كنار بگذاريم نه تنها در 
دولت، بلكه در پارلمان و قوه قضاييه. اگر بوروكراسى نبود تحريم ها 
هم تمام شــده بود. به هر حــال كار را دولت انجــام داده و فعًال به 
بوروكراســى افتاده اســت، اميدوارم خداوند ما را از شر بوروكراسى 

رها كند.

گفت وگوى تلفنى مادورو با رئيسى
 رئيس جمهــور ونزوئال در پيامى از گفت وگوى تلفنى با ســيد 

ابراهيم رئيسى خبر داد و به محورهاى اين گفت وگو اشاره كرد.
به گزارش ايســنا، نيكوالس مادورو در صفحه توييترش نوشــت: 
گفت وگويى تلفنى با ســيد ابراهيم رئيســى، رئيس جمهور منتخب 
ايران داشــتم. درباره تقويــت روابط دوســتانه و همكارى مان در 
راســتاى پيشبرد تالش مشترك عليه خصومت هاى امپرياليستى عليه 

ملت هايمان موافقت كرديم.

رهبر انقالب در روزهاى آينده واكسن ايرانى 
كرونا مى زنند

 رئيس فرهنگســتان علوم پزشكى جمهورى اســالمى ايران در گفت وگو با 
پايگاه اطالع رســانى KHAMENEI.IR از تزريق نوبت اول واكسن ايرانى 
كرونا به رهبر انقــالب در روزهاى آينده خبر داد.به گزارش ايســنا، عليرضا 
مرندى  با بيان اينكه مجوز اســتفاده از واكســن ايرانى كووايران بركت توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى صادر شده است گفت: رهبر انقالب 

تأكيد ويژه اى بر تزريق واكسن ايرانى دارند.
 اين واكسن حاصل تالش دانشمندان جوان ايرانى است و از سطح ايمنى زايى 
بااليى برخوردار اســت. وى افزود: ايشــان 2شــرط مهم براى تزريق واكسن 
داشتند؛ نخست آنكه واكسيناسيون ايشان خارج از نوبت انجام نگيرد. دوم اينكه 

فقط واكسن ايرانى استفاده مى كنند. 

واكنش وزارت خارجه آمريكا 
به اظهارات واعظى

 يك سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در بيانيه اى اظهارات اخير مطرح 
شده از سوى رئيس دفتر رئيس جمهورى ايران درباره موافقت حاصل شده در 

مذاكرات وين پيرامون لغو برخى تحريم ها را رد كرد.
بــه گزارش فارس، وى در يك ايميل به مجله فوربــز اين موضوع را رد كرد 
كه آمريكا موافقت كرده اســت تحريم هاى اعمال شده در دولت دونالد ترامپ 
رئيس جمهور پيشــين آمريكا در زمينه، بيمه، نفت و صنعت كشتيرانى و برخى 

افراد ايرانى را لغو كند. 
وى با گفتن اينكه «اقدامات مربوط به تحريم كه آمريكا بايد انجام دهد» بخشى 
از مذاكراتى هستند كه ايران و آمريكا براى بازگشت به توافق چندجانبه هسته اى 

در آن مشاركت دارند.

اعالم اعتراض ايران به انگليس
 ســفارت جمهورى اســالمى ايران در لندن ضمن اعتراض خود به وزارت 
خارجه انگليس به دليل قصور پليس در محل اخذ رأى گيرى انتخابات، خواستار 
شناسايى و برخورد با افراد خاطى شد. به گزارش ايرنا، متين حسينى كاردار ايران 
در لندن در توييتى نوشت:  سفارت جمهورى اسالمى ايران در لندن  در يادداشتى 
به وزارت خارجه بريتانيا نســبت به قصور پليس انگليس در تأمين امنيت مراكز 
رأى گيرى در انتخابات رياست جمهورى در روز جمعه 28خرداد ماه و حمايت 
نكردن و جلوگيرى از اعمال خشونت عليه رأى دهندگان ايرانى در برخى شهرها 
از جمله برمينگهام شديداً اعتراض كرد. همچنين  سفارت مؤكداً از وزارت خارجه 
انگليس درخواست كرد كه، ضمن شناسايى و برخورد با افراد خاطى سريعاً اين 
عناصر مجرم را مورد تعقيب قضايى قرار داده و خسارات وارده به مجروحين و 

اماكن ديپلماتيك جمهورى اسالمى ايران را نيز جبران كند.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)  

روابط عمومى شهردارى اللجين 

1-موضوع مناقصه: اجراى پروژه جدول گذارى خيابان امام خمينى(ره) و معابر فرعى آن 
2-مناقصه گزار: شهردارى اللجين 

3-مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 18/051/563/568 ريال 
4-تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تداركات  سامانه  به  مراجعه  با  روز 1400/04/09  لغايت  تاريخ 1400/04/05  از  مى توانند  شرايط  واجد  شركت هاى  مناقصه:  اسناد  دريافت  محل  و  5-مهلت 

الكترونيكى دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
6-زمان تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت بارگذارى اسناد تا تاريخ 1400/04/21 كه متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه بارگذارى نمايند.

7-زمان بازگشايى اسناد مناقصه: در تاريخ 1400/04/22 مى باشد.
8-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به مبلغ 902/578/178 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه 
به شماره حساب 0106885349009 به نام شهردارى اللجين نزد بانك ملى شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار حداكثر 3 ماهه در وجه 

شهردارى اللجين پرداخت نمايند.
9-صالحيت الزم: اشخاص حقوقى با دارا بودن گواهينامه تعيين صالحيت و داشتن رتبه در زمينه ابنيه از ادارات مربوطه و تأييديه اعتبار سامانه ساجات،مجاز 

به شركت در اين مناقصه مى باشد.
10-هر گاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خوددارى كند يا پس از ابالغ قانونى حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گرديد و در صورتى كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونى حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. (بديهى است كميسيون مناقصه در جلسه بازگشايى پاكات با تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفى 

برندگان دوم و سوم اقدام خواهد نمود.)
11-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12-هزينه انتشار آگهى مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومى و خصوصى مناقصه و يا اطالعات بيشتر به سايت شهردارى اللجين به نشانى www.lalejincity.ir مراجعه و يا با 

شماره تلفن 2- 08134522061 تماس حاصل فرماييد. 
نوبت اول: 1400/04/05
نوبت دوم: 1400/04/07

(م الف 152)

آگهى اعالم داوطلبى عضويت در هيأت هاى حل اختالف مستمر در ادارات 
تعاون،  كار و رفاه اجتماعى شهرستان هاى همدان و بهار (موضوع ماده 160 قانون كار)

احمد توصيفيان - مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان

بدينوسيله از تمامى كارفرمايان مشمول قانون كار دعوت بعمل مى آيد كه در صورت تمايل به عضويت در هيأت  هاى حل اختالف 
شهرستان هاى همدان و بهار درخواست كتبى خود را تا تاريخ 1400/04/20 به اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان 

تحويل و رسيد دريافت نمايند. ضمناً شرايط داوطلبان به شرح ذيل مى باشد:
1-تابعيت جمهورى اسالمى ايران 

2-ايمان و تعهد به اسالم و داراى عدالت وثاقت 
3-داشتن حداقل سن 30 سال 

4-داشتن حداقل مدرك تحصيلى كارشناسى و چهار سال سابقه تحت شمول قانون كار 
5-شمول قانون كار جمهورى اسالمى ايران 

6-آشنايى با قانون كار و مقررات مرتبط 
7-داشتن سمت مديرعامل، عضويت در هيأت مديره و يا مديرمسئول در اشخاص حقوقى و كارفرمايان كارگاه هاى مشمول قانون كار (اشخاص حقيقى)

دخالت  بدون  و  راساً  خود  هستند،چنانچه  كار  قاون  مشمول  كارگر  داراى  كه  غيردولتى  عمومى  نهاد  يا  و  موسسات  دولتى،  8-وزارتخانه ها،موسسات 
كار همان  غيرمشمول قانون  كاركنان  مديران يا  از بين  كار استفاده مى نمايند،مى توانند يك نفر داوطلب  كارگران مشمول قانون  از خدمات  پيمانكار 

دستگاه،صرفاً با معرفى مدير عامل يا باالترين مقام دستگاه معرفى نمايند. 
(م الف 468)

ی ما ه ا عاون، کار و ر ل  ناداره  تان ھمدا  ا

محمد ترابى »
 ســال 1400 كه آغاز گر سده جديد نيز به 
حساب مى آيد، سالى است كه بسيارى آن را به 
فال نيك گرفته و با ديد مثبت به آن نگريستند. 
با اين حال تاكنون و پس از گذشت يك فصل 
از 1400 اتفــاق خاصى بر زندگى و شــرايط 

كشور نيفتاده است. 
اما در اين مدت مى تــوان گفت كه اتفاقاتى 
افتاده كه شــرايط و موقعيت هاى مناسبى را 
پيش روى كشورمان قرار داده است. زمزمه ها 
از بازگشــت آمريــكا به برجــام در آخرين 
دوره مذاكرات وين، تمايل كشور هاى عربى 
بخصــوص عربســتان براى نزديك شــدن 
به ايــران، روى كار آمــدن دولت جديد كه 
بسيارى از كارشناســان بر اين باورند كه به 
علت يك صدا شــدن بدنه جريان سياسى  بر 
قدرت اختالفات سياســى-حزبى به حداقل 
خود مى رســد(فارغ از هرگونــه قضاوت و 
تحليل سياسى در اين رابطه) و احتمال پايان 
يافتن كرونا با واكسيناسيون عمومى از جمله 
روى كشورمان  پيش  است كه  موقعيت هايى 
قرار داشــته و مى توان با قدر شــمردن اين 
موقعيت ها، تحوالت بسيار مهم و چشمگيرى 
در زمينه اقتصادى و معيشــتى مردم و كشور 

به وجود آيد. 
مشــكالت اقتصادى و معيشتى در كشورمان 
كه در يكى 2ســال اخير و با ادامه تحريم هاى 
ظالمانه اياالت متحده عليه كشورمان، شرايط 
را براى مردم كشورمان سخت كرده، مى تواند 
در ماه هاى آتى روند رو به مثبت و اصالح پذير 

به خود گيرد.
اســتفاده از موقعيت هاى پيش روى كشــور، 
همــواره يكى از اصلى تريــن وظايف و هنر 
رئيس جمهور وقت بوده اســت. به طور مثال 
كشورمان در دوران دولت نهم و دهم در يكى 
از بهترين  شرايط فروش نفتى و ارزآورى قرار 
داشت و در سال هاى آخر دولت احمدى نژاد 
و قبل از وضع برخى از تحريم هاى ســخت 
عليه كشــورمان، فرصت انجام مذاكرات بهتر 
نسبت به برجام ميان ايران و كشور هاى 5+1

بود. 
با اين حال پس از اتمام دولت بهار كشورمان 
ميــراث دار تحريم هاى ســخت و شــرايط 
اقتصادى نابسامان به علت افزايش بيش از حد 

تورم شده بود. 
دولت ها در كشــورمان ميراث دار دولت هاى 
قبل خود و مورث دولت  بعدى خود بوده اند. 
از اين رو نمى توان گفت كه هر دولت به طور 
كامل مى توان راه خود را طبق نظر و تفكرات 

حزبى -سياسى متبوعش پيگيرى كند. 
البته گفتــن اين نكته الزم اســت كه احزاب 
در كشــورمان از پايه هاى اقتصادى مشخصى 
برخوردار نبــوده و اصلى ترين  تفاوت ديدگاه 
اقتصادى اين جريان ها در كشــورمان تفاوت 
بر ميزان تمايــل و تأكيد بر مراودات و تعامل 
با خارج از كشــور است. البته گفتنى است كه 
هر 2جريان نيــز در مقاطعى به يك اندازه بر 
مراودات با خارج از كشــور تاكيد داشته، اما 
تفاوت آنها در انتخاب كشور هاى مورد تعامل 

است. 
در شــرايط كنونى كشــور كه نتيجه 8ســال 

زحمــت دولت يازدهــم و دوازدهم در حال 
به ثمر نشســتن است، برخى از كارشناسان از 
قربانى شــدن اين فرصت به دست اختالفات 
و منازعات سياســى-حزبى در كشــور، ابراز 
نگرانى مى كنند. اين مســأله از اين روســت 
كه بــه اعتقاد دولتمــردان، نمايندگان مجلس 
يازدهم در يك ســال اخير با وجود تأكيد به 
رفع تحريم ها عليه كشورمان، اقداماتى انجام 
داده اند كه شرايط را براى بازگشت آمريكا به 

برجام دشوارتر كرده است. 
برخى از كارشناسان اعالم وصول طرح اخير 
مجلــس يازدهم مبنــى بر«ممنوعيت مذاكره 
مســئوالن ايرانى بــا آمريكايى هــا» را نمونه  
ديگــرى از اين اقدامات مــورد انتقاد دولت 

مى دانند. 
دولت منتخب ســيزدهم همانطور كه بر اين 
مســأله نيز ادعا كرده اســت، مى بايست فارغ 
از هرگونه ديدگاه سياســى، در جهت به ثمر 
نشســتن زحمات دولت فعلى كه هزينه هاى 
زيادى را بر مردم و كشور متحمل كرده ، نهايت 

تالش خود را به كار گيرد. 

مى توان گفت كه مذاكرات برجام از حمايت 
مردمى برخوردار اســت، زيرا حجت االسالم  
2دوره  در  روحانــى  حســن  والمســلمين 
رياســت جمهورى كــه با مشــاركت باالى 
70درصد پيروز انتخابات شــده بود، با وعده 
مذاكرات با كشــور هاى قدرتمند بخصوص 
كشــور هاى غربــى و آمريــكا، تحريم هاى 
ظالمانه عليه كشــورمان را رفــع كرده و با 
تعامــالت اقتصادى با جهان فــارغ از موانع 
تحريمى، كشور را به سمت توسعه اقتصادى 
و رفع مشكالت معيشتى مردم حركت دهد، 
البتــه اين مســأله به علــت روى كار آمدن 
دونالد ترامــپ بر رأس قــدرت در اياالت 
متحده آمريكا و برخى از مديريت هاى غلط 

دولتمردان، عقيم ماند.
دولت سيزدهم مى تواند در يك اقدام استثنايى 
به جاى تغيير مسئوالن كشــورى با توجه به 
ديدگاه سياسى-حزبى آنها، برخى از مسئوالنى 
كه مورد تأييد مقام معظم رهبرى نيز هســتند 
را تا به ثمر نشســتن برخى از اقدامات مثبت 

دولت فعلى، روى كار نگه دارد. 

ايران 1400 با دولت سيزدهم 

دولت سيزدهم با نگاه فراجناحى 
در برخورد با مشكالت تابوشكنى كند

بازشمارى آرا بنا 
بر اعتراض داوطلبان 

انتخابات شوراها 
 براســاس تصميم هيأت مركزى نظارت 
بر انتخابات، هيأت هاى نظارت شهرســتان 
مؤظف بــه بازشــمارش آرا طبق اعتراض 

داوطلبان انتخابات شوراها شدند.
عضو شــوراى عالــى نظارت اســتانى بر 
انتخابات شوراهاى اسالمى در گفت وگو با 
خانه ملت در توضيح نحوه بررسى اعتراض 

نامزدها به نتايج انتخابات شوراهاى اسالمى، 
گفت: با توجه بــه اينكه زمان اخذ رأى در 
انتخابــات روز 28 خــرداد ماه تا ســاعت 
2بامداد تمديد شد و شمارش آرا تا روز بعد 
به طول كشيد، خطاى انسانى يا خطا در اثر 
خستگى در شمارش آراى برخى صندوق ها 
رخ داده اســت به نوعى كه تعداد تعرفه ها 

با مجموع آرا و مشاركت همخوانى ندارد.
على رضايى در ادامه افزود: مسئوليت بررسى 
اعتراضــات مطرح در اين زمينه با هماهنگى 
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى 

اســالمى به هيأت هاى نظارت شهرستان ها 
تفويض شــد تا طبــق اعتــراض داوطلبان 
جهت  آرا  بازشــمارى  شــوراها،  انتخابات 
جلوگيرى از تضييع حقوق افراد انجام شود.

وى گفــت: هيــأت نظارت شهرســتان ها، 
صندوق هــاى مشــكوك را بايــد مجــدد 
شمارش كنند، اميدواريم به همه اعتراضات 
پاســخ مثبت داده شود و حقى ضايع نشود، 
متأســفانه گزارش هايى به هيــأت مركزى 
نظارت بر انتخابات شوراها رسيده كه شامل 
تناقض و اختــالف بين تعرفه هــا و آراى 

مأخوذه است.
رضايــى بيان كرد: داوطلبــان پس از اعالم 
نتايــج انتخابات شــوراها فرصت اعتراض 
دارنــد، پس از اين فرصت بازشــمارى آرا 

انجام مى شود.
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در برنامــه بهســازى ســعى بر 
مصالح  از  تــا  شــد  صرفه جويى 
موجود در محوطه حداكثر استفاده 
صورت بگيرد تــا ضمن آن مهم، 
پويايى و نشاط روانى خاصى متأثر 
از بهســازى و ساماندهى محوطه 

تپه مصلى متبادر شود

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

راه اندازى سامانه ثبت نام تسهيالت مستمرى بگيران 
ظرف هفته آتى

 مديركل امور فرهنگى واجتماعى سازمان تأمين اجتماعى با اعالم جزئيات دريافت 
تسهيالت قرض الحسنه مستمرى بگيران تأمين اجتماعى از راه اندازى و فعال شدن سامانه 

الكترونيكى ثبت نام تسهيالت ظرف يك هفته آينده خبر داد.
على جهانى در گفت وگو با ايســنا، پيرامون روند اعطاى تســهيالت قرض الحسنه به 
مستمرى بگيران ســازمان تأمين اجتماعى توضيح داد و در اين باره گفت: سال گذشته 

نزديك به 340هزار نفر از تسهيالت قرض الحسنه بهره مند شدند.
وى افزود: مبلغ اين وام قرض الحســنه با بهره 4 درصد،5ميليون تومان بود كه امســال 

به 7ميليون تومان افزايش يافته و 400هزار نفر مى توانند از اين امكان استفاده كنند.

جذب بيش از 10هزار اهداكننده بزرگسال
 و خون بندناف در دوران كرونا

 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت با بيان اينكه شبكه 
ملى اهداكنندگان سلول هاى بنيادى خون  ساز ايران تاكنون موفق به جذب 91هزار و89 
اهداكننده بزرگسال و خون بندناف شده است بيان كرد كه جذب بيش از 10هزار نفر 

آن در همين دوران قرنطينه و كرونا انجام شده است.
به گزارش ايرنا، مهدى شادنوش افزود: شبكه ملى از سال 94 با هدف سازماندهى، 
توســعه، ارتقاى كيفيت، استانداردســازى و هماهنگى و نظارت واحد بر فعاليت 
مراكز پذيره نويســى اهداى سلول هاى  بنيادى خون ســاز به غيرخويشاوند آغاز به 

كار كرد.

افزايش سهم سوابق تحصيلى در كنكور به 60درصد
 وزير آموزش وپرورش از افزايش ســهم سوابق تحصيلى به 60درصد در پذيرش 

دانشگاه ها خبر داد.
به گزارش ايسنا، محسن حاجى ميرزايى در صفحه شخص اش در توييتر اعالم كرد كه  با 
تصميم اخير شوراى عالى انقالب فرهنگى، تأثير سوابق تحصيلى در پذيرش دانشگاه به 
60درصد ارتقا يافت. وى افزود: نتايج امتحان نهايى پايه دوازدهم سهم عمده در قبولى 
در رشته هاى پر متقاضى خواهد داشت. يعنى اهميت يافتن اهداف دوره هاى تحصيلى 

و كاستن از تأثيرات آسيب زاى كنكور بر نظام آموزشى تربيتى.
پيش از اين تأثير ســوابق تحصيلى يعنى نمرات امتحانات نهايى در كنكور سراســرى 

30درصد بود كه با مصوبه مذكور به 60درصد افزايش يافته است.

آرمان ملى: واكسن رايگان براى دولت پولى شد؟
  بستگى به ميزان ُدزش داره!!
ابتكار: سايه اميدوارى  بر بورس

  اينى كه من ديدم با چنبره زدنم هيچ اتفاقى نمى يفته!!
اقتصاد پويا: حلقه هاى مفقود توليد در ايران

  به خاطر همينه كه چرخه اقتصادى ديگه چرخش نمى چرخه!!
اسكناس: مردم در محاصره گرانى

  دورچينى كنيد تا بيشتر از گليمش دراز نكنه!!
تجارت: قيمت گذارى دستورى بالى جان اقتصاد

  اينه كه مى گن دست نذاريد روى نقطه ضعف چيزى!!
حرف مازندران: گره كور مشكالت فرشبافان سارى

  بدون شرح!!
شاخه سبز: جايگاه مهم اصناف در اقتصاد كشور

  جايگاهى كه هميشه در صدر جدول قرار دارن!!
خراسان: 5 تغيير اساسى كنكور

  باز جاى شكرش باقيه2 تا كمتر از 7 خانه!!
رسالت: دورخيز كرونا براى حمله پنجم

  گويا كرونا دوباره حمالت خودش رو آغاز كرده!!
كسب وكار: يكه تازى دالالن در بازارها

  اينم يكى ديگه از آپشن هاى جديد حرفه داللى!!
كليد: واكسيناسيون در حرف و نه در عمل 

  از قديم گفتن حرف تا عمل فاصله هاست!!
بشارت نو: تعويق كنكور به هيچ عنوان حتى فكرشم نكنيد

  ديگه حتى خود كرونام جزو داوطلبان هم باشه امكان نداره!!
جام جم: آلودگى واكسن به ويروس رانت خوارى

  ديگه كار به جايى رســيده كه خود واكسنم ويروس مى بينه 
ماسك مى زنه!!

شهروند: وام ساخت  مسكن 500 ميليونى مى شود؟
  بزك نمير بهار مى ياد؛ كمبزه با خيار مى ياد!!

كشف 3 دستگاه استخراج ارز ديجيتال 
قاچاق در مالير 

 فرمانــده انتظامى 
از  مالير  شهرســتان 
3دســتگاه  كشــف 
ارز  اســتخراج 
در  قاچاق  ديجيتــال 
توسط  شهرستان  اين 
پاســگاه  مأمــوران 

آورزمان خبر داد.
بــه گــزارش پايگاه 

خبرى پليس، محمد باقر ســلگى گفت: مأموران پاســگاه آورزمان با 
اشراف اطالعاتى دقيق و هوشمندانه از نگهدارى تعدادى ماينر قاچاق 

و اختفاى آن در محل نگهدارى احشام مطلع شدند .
وى افــزود: مأموران اين يگان پــس از هماهنگى هاى الزم قضايى به 
محل اعزام و در بازرسى از آن،3دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق 
را كشــف و يك نفــر در اين خصوص با تشــكيل پرونده به مرجع 

قضايى معرفى شد.
سلگى با تقدير از همكارى هاى مجدانه دستگاه قضايى و اداره برق با 
پليس در شناسايى و برخورد مؤثر با اين طيف افراد و سوء استفاده كننده 
از دســتگاه هاى اســتخراج ارز ديجيتال، گفت: با برآورد كارشناسان 
ارزش دستگاه هاى كشف شده، يك ميليارد و 500 ميليون ريال اعالم 

شده است .
وى از شــهروندان خواست كه  در صورت مواجهه با موارد مشابه و 
مشكوك، مراتب را از طريق تماس با سامانه 110 موضوع را گزارش 

كنند.

كارت دانشجويى به نام حسن طاهرى كيا،فرزند 
شيرولى،به شماره شناسنامه 369،شماره دانشجويى 
96126035170058، رشته خدمات قضايى در مقطع 

كاردانى از دانشگاه علمى كاربردى همدان مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اصالحيه شهردارى منطقه يك همدان

شهردارى منطقه يك همدان

ــهردارى  ــه ش ــى مناقص ــردد آگه ــى گ ــالم م ــيله اع بدينوس
ــه  ــخ 1400/03/22 در روزنام ــه در تاري ــدان ك ــك هم ــه ي منطق
ــه  ــرآورد اولي ــت،مبلغ ب ــيده اس ــاپ رس ــه چ ــام ب ــدان پي هم
معــادل 889,386,295,029 ريــال صحيــح مــى باشــد و آخريــن 
مهلــت قبــول پيشــنهادات و تحويــل اســناد و اوراق مناقصــه بــه 
دبيرخانــه شــهردارى منطقــه يــك بــه تاريــخ 1400/04/10 تغييــر 

ــه و اصــالح مــى گــردد. يافت
 (م الف 406)

 شهردار همدان در حاشيه بازديد از پروژه هاى 
فرامنطقه اى  عمرانى منطقــه2 گفت: پروژه هــاى 
و بزرگى در ســطح منطقه2 انجام شــده است كه 
شهروندان ساير مناطق نيز از اين پروژه ها بهره مند 

هستند.
به نقل از روابط عمومى شــهردارى منطقه2 عباس 
صوفى افــزود: پارك فرامنطقــه اى اكباتان، پروژه 
هدايــت آب هاى ســطحى بلوار شــهيد مطهرى، 
پاركينــگ طبقاتى آقاجانى بيگ و ســاماندهى تپه  
مصلى، ساماندهى تپه حاج عنايت، بيش از 60هزار 
تن آســفالت معابر و چند10 پروژه مهم ديگر در 
منطقه2 از جملــه فعل  و انفعاالتى اســت كه در 

زندگى همه شهروندان تأثير مثبت دارد.
وى گفت: توسعه همه جانبه و متوازن در اين بخش 
از كار به صورت بهره مندى شــهروندان از مواهب 

پروژه ها در نظر گرفته شده است.
صوفى سپس به ماندگارى پروژه هاى شهردارى در 
اين دوره اشــاره كرد و افزود: همكاران و مديران 
شــهرى براى پروژه هاى شــهردارى چشم اندازى 
دست كم 100ساله در نظر مى گيرند، زيرا با توجه 
به كيفيت طراحى و اجراى پروژه ها نگاهى هم به 

آينده و نيازهاى آيندگان دارند.
مديــر منطقــه 2 شــهردارى همدان 

با اشــاره به اقدامــات اين منطقه 
در اجــراى پروژه هــاى فنى و 
عمرانــى، احداث بــاغ گل ها، 
پروژه هدايت آب هاى سطحى 
تقاطع رسالت، احداث چندين 
احداث  آب،  ذخيــره  مخــزن 

آبنمــا و نورپردازى چندين معبر، 
احــداث زمين هاى ورزشــى پارك 

كودك، احــداث خانه مــادر و كودك 
در پــارك بانوان، اجراى پياده راه ســازى چندين 

معبر در ســطح منطقه و اجــراى بيش از 60هزار 
تن آســفالت را از برخى پروژه هاى اين شهردارى 
در ســال گذشــته عنوان كــرد و گفــت: امروزه 
توســعه متوازن و توزيع عادالنه امكانات يكى از 
شــاخص هاى اصلى توســعه پايدار در شهرها به 
شمار مى آيد كه تحقق نيافتن اين امر موجب بروز 
مشــكالت، نابه هنجاريها و نارضايتى ها در بخشى 
از شهر ميشــود كه ميتواند آسيبهاى مختلفى را به 

دنبال داشته باشد.
حامد جليلوند افزود: با توجه به رويكرد و سياست 
كلى شهردارى منطقه، واحدهاى مختلف اجرايى با 
برنامه ريزى مدون سعى بر آن داشته اند تا حد امكان 
خدمت رســانى به مناطــق و محالت را به صورت 
يكسان ارائه كنند و در سال جارى نيز عالوه بر اين 
مى توان توزيع متوازن توسعه فضاى سبز شهرى را 
نيز در برنامه كارى قرار داده تا جهشــى در سرانه 

فضاى سبز منطقه و شهر همدان باشد.
وى بــا بيان اينكه افزايش ســرانه فضاى ســبز 
شــهرى با هدف توســعه پايــدار از اصلى ترين 
اهداف منطقــه در كنار توزيع متوازن پروژه هاى 
عمرانى در ســال جارى به شــمار ميرود گفت: 
توسعه فضاى سبز شهرى و توزيع عادالنه آن در 
محله ها بخصوص در مراكز شــهرها به گونه اى 
كه متناســب با ساخت وساز شهرى باشد يكى از 
راهبردهاى توســعه پايدار شهر تلقى مى  شود كه 
از نظر ابعاد زيســت  محيطى، فضاى سبز شهرى 
در كاهش آلودگى هوا و آالينده ها، تعديل پديده 
صوتى،  آلودگى  كاهش  شــهرى،  گرماى  جزيره 
كنتــرل ســيالب و در يك كالم بهبــود كيفيت 

دارند. تعيين كننده اى  نقش  محيط  زيست 
جليلوند افــزود: از اين رو شــهردارى منطقه2 در 
سال جارى پروژه هاى تأثيرگذارى همچون تكميل 
و احداث پارك فرامنطقه اى اكباتان، كاشت فضاى 
سبز در مصلى همدان، ساخت ديوار سبز در بلوار 
مطهرى، كاشت و نگهدارى فضاهاى سبز شهرى، 
تغيير سيســتم آبيارى قديمى بــه مكانيزه، احداث 
مخازن ذخيــره آب جهت فضاى ســبز از جمله 
پروژه هاى منطقه2 در كنــار صدها پروژه عمرانى 
ديگر جهت رفاه حال  شهروندان همدانى  را اجرا 

مى كند.
وى به پــروژه بزرگ پارك 250هكتــارى اكباتان 
اشــاره و بيان كرد: پارك اكباتــان هم يك پارك 
ســاحلى و هم يك پارك جنگلى است و پروژه اى 
اســت كه در تاريخ شــهردارى همدان  از آن به 

عنوان يــك اتفــاق بى نظير ياد 
مى شود.

جليلوند دربــاره افتتاح 
فاز اول در كوتاه ترين 
زمان گفت: اين قول 
شــهروندان  بــه  را 
كه  مى دهيم  همدان 
در آينــده نزديك به 
برســد،  بهره بــردارى 
كمترين  بــا  پــارك  اين 
دستكارى در طبيعت احداث 
شده است و حتى قطع يك درخت در 
آنجا اتفاق نيفتاده است ما پروژه وسيع جنگل كارى 
را در دســتور كار داريم كه يك ديد و منظر متمايز 

را مى تواند براى همدان ايجاد كند.
وى همچنين در زمينه مبلمان شهرى افزود: در اين 

زمينه تداركات الزم ديده شده است، از 
جمله آالچيق، سايت ماهيگيرى، 

دوچرخه ســوارى  ســايت 
همينطــور  و  كوهســتان 
هكتار   5 حــدود  فضايى 
پــارك  احــداث  بــراى 
خالقيــت و مهــارت كه 
مى تواند يك پارك بى نظير 

بهره بردارى  براى  كشور  در 
كودكان باشد.

 جليلوند گفت: الزم به تأكيد است 
كــه اين پارك، يك پارك محيط زيســتى و 

بــدون تخريب، بــدون دســتكارى در طبيعت و 
با حداقل كار عمرانى اســت. ايــن پروژه با تفكر 
شايسته معاونت معمارى و شهرسازى و مهندسان 

شهردارى به عنوان طراحان اين پروژه انجام شد.

وى در زمينــه ميزان اعتبارى كه براى 
احداث اين پارك در نظر گرفته 
شده اســت بيان كرد: برنامه 
براى  كه  چشــم اندازى  و 
اين پروژه داشــتيم انجام 
عمرانــى  كار  كمتريــن 
بــود، بنابرايــن يك راه 
پروژه  بــراى  دسترســى 
ايجــاد كرديم كــه راهى با 
چشــم انداز بى نظيرى است و 
يك نمازخانه و سرويس بهداشتى 
و مبلمان شهرى نيز براى آن در نظر گرفتيم. 
اعتبارى كه براى پروژه در نظر گرفته شده بيش از 

10ميليارد تومان است.
اين پارك يك پارك استثنايى خواهد بود چون هم 
پتانســيل بهره بردارى به صورت جنگلى را دارد و 

هم به ســاحلى، اين پارك در حوزه  گردشــگرى 
مى تواند جايــگاه همدان را به گونه اى متمايز رقم 

زند.
در يك نــگاه مى تــوان اينگونه بــرآورد كرد كه 
ســال 1400 براى منطقه2  شهر همدان يك سال 

استثنايى و خاص خواهد بود.
مديرمنطقه 2 شــهردارى همدان افــزود: با انجام 
پروژه هــاى تأثيرگذار اكنــون ريل گذارى هايى در 
مســير توسعه همدان انجام شده است كه  موجب 

رفع  نيازهاى اوليه منطقه 2 شده است.
وى به پروژه هدايت آب هاى ســطحى در منطقه2

اشــاره و اجراى لوله گــذارى از ميــدان 9دى تا 
رودخانــه پمپ بنزيــن فروغ، اجــراى نهرى در 
چندين معبر در سطح منطقه و اليروبى قنات هاى 
موجود را در شــمار اقداماتى بيان كرد كه با هدف 
ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان و مديريت بهنگام 

بحران در شرايط جوى نامناسب اجرا شد.
جليلوند با بيان اينكه معابر، بلوارها و خيابان ها از 

مهمترين فضاهاى شــهرى هستند كه مورداستفاده 
روزمره شــهروندان قــرار دارند گفت: آســفالت 
معابر و مناسب ســازى مسيرها مى تواند نقش مهم 
و ارزنــده اى در ارتقاى رضايتمندى شــهروندان 
داشته باشد. شــهردارى منطقه2 سال گذشته بيش 
از 60هزار تن آسفالت در معابر سطح منطقه توزيع 
كرده  و در سال جارى نيز نهضت آسفالت منطقه2 
بــا برنامه ريزى و جديــت  كار خود را آغاز و هم 
اكنون در معابر اولويت بندى شــده مشــغول ارائه 

خدمات است.
جليلوند از ادامه احداث پاركينگ طبقاتى در مرحله 
اجرايى نما خبر داد و افزود: اجراى اسكلت پروژه 
به اتمام رســيد و هم اكنون در مرحله زيرســازى 
نماى پروژه هستيم كه نماى غربى به اتمام رسيده 

و نماى شرقى نيز در مرحله اجراست.
وى افزود: بــا بهره بردارى از ايــن پروژه، فضاى 
موردنيــاز جهــت پارك بيــش از 530 دســتگاه 
خودرو تأمين شــده و به اين ترتيب امكان مراجعه 
كم  شــهروندان به ميدان امام(ره)، خيابان بوعلى، 
بلوارمدنى، آرامگاه بوعلى و خيابان تختى تســهيل 

مى شود.
جليلوند از ســاماندهى مصلــى همدان در مراحل 
پايانى خبر داد و گفــت: تپه مصلى همدان كه در 
قلب شــهر همدان قرار گرفته در ســاليان گذشته 
مغفول از ساماندهى بود كه با عزم جدى شهردارى 
منطقه2 اكنون شــاهد دگرگون شــدن ويترين آن 
هستيم و اهم اقدامات عمرانى از قبيل جداره سازى، 
كف سازى، پردازش محوطه، پله سازى، ايجاد آبنما، 
توســعه فضاى ســبز و همچنين در آتيه نه چندان 
دور ايجاد پل عابر وســيع؛ همــه و همه اقداماتى 
است كه براى گام نخست توسعه و ساماندهى تپه 

مصلى همدان در حال انجام است.
مدير منطقه2 شهردارى بيان كرد: اوضاع دسترسى 
براى نمازگزاران عيد فطر در شأن مردم دارالمؤمنين 
همــدان نبود و ايــن اقدامات به عنــوان حداقل 

خدمات براى شهروندان مدنظر قرار گرفت.
وى با اشاره به اينكه مسير دسترسى عالقه مندان به 
كتابخوانى از راه تپه مصلى امكان پذير است گفت: 
با توجه به شيب تند و وضعيت نامناسب آن كمى 
اين عالقه مندى بــه مراجعه به كتابخانه مركزى را 
با دشــوارى هايى مواجه كرده بود كه تصميم ما را 

براى تحرك و اقدام جدى تر كرده بود.
جليلوند در ادامه بيان كرد: در برنامه بهسازى سعى 
بر صرفه جويى شد تا از مصالح موجود در محوطه 
حداكثر اســتفاده صورت بگيرد تا ضمن آن مهم، 
پويايى و نشــاط روانى خاصى متأثر از بهسازى و 

ساماندهى محوطه تپه مصلى متبادر شود.
وى ســپس به ايجاد آبنماى اين تپه اشــاره كرد و 
گفت: براى نخستين بار در همدان آبنماى گردشى 
و مخزنى در محوطه تپه مصلى ايجاد مى شــود كه 
با ســاخت مخزن بتنى در باالدســت تپه و ايجاد 
حوضچه آبگير در پايين دســت به طور گردشــى 

شاهد جارى شدن نعمت الهى باشيم.
مدير منطقه2 بيان كــرد: در آينده نزديك پل عابر 
پهناورى از عرض بلوار شهيد مفتح امكان دسترسى 
سريع و آسان به باالى تپه مصلى را ممكن خواهد 
كرد كه اين ســازه هم مورد استفاده كتاب خوانان 
و هم مــورد بهره بردارى مصلــى و نمازگزاران و 

مؤمنان در آينده قرار مى گيرد.
جليلوند با اعالم اينكه در راستاى احترام به حقوق 
عابران پياده اجراى عمليات پياده راه سازى معابر به 
متراژ بيش از 30هزار مترمربع در سطح منطقه اجرا 
شده است افزود: مناسب سازى فضاهاى شهرى به 
ويژه پياده راه ها يكى از مباحث اساسى است كه از 
جهات مختلف اجتماعى، اقتصادى و بهداشتى در 
زندگى شــهروندان تأثير عمده و نقش برجسته اى 

دارد.
وى در پايان هدف از اجراى اين پروژه ها را ارتقاى 
كيفيت و مناسب ســازى پياده راه هاى سطح شهر به 
منظور تســهيل در عبور ومرور عابــران و زيبايى 
بصرى عنوان كرد و گفت: عمليات پياده راه سازى 
خيابــان بوعلى، بلوار مطهرى، خيابان حكما، بلوار 
محمديه، خيابان آرام و گلزار اجرا شــد و  خيابان 
عمار، بلوار شــهيد مصيب مجيدى، بلوار واليت، 
ادامــه بلوار مطهرى  به طور همزمان به متراژ بيش 
از 30هزار مترمربع سنگفرش در حال انجام است 

و با جديت ادامه دارد.

شهردارى منطقه2  نماد هم افزايى و خدمت رسانى به مردم شريف شهر همدان 

اجراى پروژه فرامنطقه اى و تأثيرگذار 
شهردارى منطقه2 

■ توزيع متوازن پروژه هاى عمرانى با رويكرد افزايش فضاى سبز شهرى در سال 1400
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در حال حاضــر اصنــاف 
نسبت به 100سال پيش 
دست  از  را  خود  استقالل 
داده و بيشتر تحت كنترل 
هســتند و كمتــر نقش 
سياســتگذارى دارند، به 
طورى كــه رابطه آنها با 
دولت در حال حاضر منجر 

به حل مسأله نمى شود

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر مسكن

تحليل كارشناسى درباره قيمت مسكن
 يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه كاهش اخير قيمت مسكن 
در شــرايط ركود معامالت، ما را از كسرى5ميليون واحد غافل نكند، 
گفت: در 30ســال گذشته قيمت طال و دالر حدودا 180برابر شده در 
حالى كه مســكن  هزار و200 برابر شده است كه نشان مى دهد علت 

اصلى آن كمبود عرضه نسبت به تقاضاست.
 بيت ا... ستاريان بيان كرد: تصور غالب اين است كه علت افزايش قيمت 
مسكن، رشد قيمت دالر اســت. بله نرخ ارز، يك عامل محرك بوده، 
اما بخش امالك در ايران ذاتــاً ظرفيت دارد. حتى ارز و طال كاالهاى 

سرمايه اى نيستند، اما مسكن كاالى سرمايه اى است.
وى در گفت وگو با ايسنا، گفت: آمارهايى كه از رصد كوتاه مدت بازار 
مســكن به دست مى آيد قابل اعتنا نيست؛ بخصوص در شرايط فعلى 
كه معامالت در ركود بسر مى برد. موقعى مى توانيم بگوييم قيمت يك 
كاال پايين آمده يا باال رفته كه در يك زمان مشخصى تعداد قابل توجهى 
معامله صورت گرفته باشــد و بعد آن را با مقطعى مشــابه در گذشته 
مقايسه كنيم. ســتاريان افزود: اساساً وقتى معامله اى صورت نمى گيرد 
و بازار در ركود قرار دارد، صحبت از كاهش قيمت بى معناست. اينكه 
در يك محله وسيع 10معامله انجام شود يعنى اين موارد شرايط معامله 
را نداشــته است. فروشنده ممكن است تحت اضطرار، پول الزم باشد 
يا قصد مســافرت داشته باشــد و ملكش را زير قيمت بفروشد. اين 
قراردادها را به عنوان شــاخص اعالم مى كنند كه موجب مى شــود در 

تحليل ها و برنامه هاى بلندمدت دچار اشتباه شويم.
اين كارشــناس اقتصاد مســكن بيان كرد: بهار و تابستان سال 1399

معامالت مسكن در كشــور مقدارى رونق داشت و ديديم كه هر ماه 
حدود 8درصد نرخ ها باال مى رفت. ســپس در پاييز معامالت به حدود 
يك دهم رســيد و قيمت 2، 3 درصد پايين آمد كه بســيارى افراد از 
ريزشى شــدن بازار صحبت مى كردند، اما پايان سال ديديم قيمت ها 
94درصد نســبت به سال 1398 رشد كرد. در حال حاضر نيز معامالت 
به حدود يك دهم وضعيت نرمال رسيده و قيمت ها اندكى پايين آمده 
كه باز هم عده اى از ريــزش نرخ ها و حتى پيش بينى ريزش در آينده 

صحبت مى كنند.
 منحنى هاى كالن نشــان دهنده كاهش قيمت مســكن 

نيست
ســتاريان با بيان اينكه منحنى هاى كالن اقتصادى در حوزه مســكن 
نشــان دهنده ركــود يا افــت قيمت نيســت و نخواهد بــود، گفت: 
شــاخص هاى توسعه اقتصادى در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش 
مسكن است. سال گذشته پس از چندين سال رشد اقتصادى كشور ما 
مثبت بود و احتماالً امسال هم ادامه پيدا مى كند. بحث بودجه عمرانى 
دولت، اثرات مذاكرات هســته اى بر اقتصاد، رشد نقدينگى و چرخش 
پول، ارتباط با چين و كشــورهاى غربى، همگى از رشد و توسعه خبر 
مى دهند. با توجه به پيشران بودن حوزه مسكن قطعاً در اين بخش نيز 

با رونق و رشد مواجه مى شويم.

بانك مركزى اعالم كرد
فعًال يك بانك كارت اعتبارى 7ميليونى 

صادر مى كند
 مديــر اداره اعتبارات بانك مركزى با بيان اينكه اكنون بانك ملى 
به طور مقدماتى صدور كارت 7ميليونى رفاهى را آغاز كرده اســت، 
گفــت: البته حداكثر تا 2هفته آينده ســاير بانك هــاى عامل نيز اين 
امكان را خواهند داشت كه كارت هاى رفاهى را در اختيار متقاضيان 
قرار دهند و اميد است در آينده نزديك بانك هاى ديگر نيز براى اين 

طرح معرفى شوند. 
به گزارش ايسنا، شــهرزاد دانشمندى با اشــاره به ابالغ «شيوه نامه 
اعطاى كارت رفاهى و تأمين مالى زنجيره توليد»، بيان كرد: حســب 
مصوبات اقتصادى دولت مقرر شــده اســت براى هموطنان، كارت 
رفاهى صادر شود و در نهايت منابع حاصل از آن صرف تأمين مالى 

زنجيره توليد شود. 
وى درخصوص ســازوكار كارت رفاهى گفت: سازوكار اين كارت 
به گونه اى است كه يارانه بگيران معيشتى و عادى يا دارندگان «سهام 
عدالت» كه تاكنون ســهام خود را نفروخته باشــند و يا افراد عادى 
از طريق ســاير وثايق به تشــخيص بانك عامل مى توانند نسبت به 
دريافت اين كارت اقدام كنند، بنابراين متقاضيان مى توانند با مراجعه 
به بانك هاى عامل، درخواســت خود براى دريافت كارت رفاهى را 

ارائه دهند.
مدير اداره اعتبارات بانك مركزى درخصوص ســقف اعتبارى و 
شــرايط بازپرداخت اين كارت هاى اعتبارى بيان كرد: اين كارت 
رفاهى با ســقف حداكثر 7ميليون تومان و با بازپرداخت حداكثر 
18ماهــه در اختيار متقاضيان قرار مى گيــرد و متقاضيان مى توانند 
از طريق پايانه هاى فروشــى كــه بانك هاى عامل آنهــا را تعيين 
مى كنند، نســبت به خريد كاال و خدمات مورد نياز خود مبادرت 

كنند. 
وى افــزود: اعتبــار كارت رفاهى براى خريــد كاال و خدمات در 
فروشگاه ها و پذيرنده كارت طرف قرارداد اعالمى توسط بانك هاى 
عامل و طرف قرارداد در ســامانه رفاهى ايرانيان امكان پذير است و 
تراكنش هاى ديگر نظير برداشــت وجه و انتقال وجه از كارت مزبور 

مجاز نيست.
ــت:  ــى گف ــدگان كارت رفاه ــاره پذيرن ــه درب ــمندى در ادام دانش
اكثــراً  كــه  فــروش  پايانه هــاى  صاحبــان  ديگــر  طــرف  از 
عقــد  ضمــن  مى تواننــد  هســتند،  زنجيــره اى  فروشــگاه هاى 
قــرارداد بــا بانك هــاى عامــل از اســناد تجــارى ماننــد «اوراق گام» 
ــره توليــد  ــه منظــور تأميــن زنجي ــارات اســنادى» ب ــا «اوراق اعتب ي
خــود اســتفاده كننــد. بــه ايــن واســطه، اوراق مزبــور مى توانــد در 
زنجيــره توليــد بــه گــردش افتــد و در نهايــت توســط بانــك عامــل 
ــود.  ــد ش ــود، نق ــذ مى ش ــردم اخ ــه از م ــاطى ك ــا اقس متناســب ب
ــال  ــرد: در ح ــان ك ــرح بي ــن ط ــل اي ــاى عام ــاره بانك ه وى درب
حاضــر 5بانــك «ملــى ايــران»، «ملــت»، «صــادرات ايــران»، 
«تجــارت» و «رفــاه كارگــران» بانك هــاى عامــل ايــن طــرح 
ــى  ــور مقدمات ــه ط ــى ب ــك مل ــون بان ــوند و اكن ــوب مى ش محس
طــرح يــاد شــده را آغــاز كــرده اســت، البتــه حداكثــر تــا 2هفتــه 
آينــده ســاير بانك هــاى عامــل نيــز ايــن امــكان را خواهنــد 
ــرار  ــان ق ــار متقاضي ــى را در اختي ــاى رفاه ــه كارت ه ــت ك داش
دهنــد و اميــد اســت در آينــده نزديــك ديگــر بانك هــا نيــز بــراى 

ــوند.  ــى ش ــرح معرف ــن ط اي
ــك در  ــن بان ــزى، اي ــك مرك ــارات بان ــر اداره اعتب ــه مدي ــه گفت ب
راســتاى حمايــت از معيشــت و افزايــش قــدرت خريــد قشــرهاى 
مختلــف جامعــه و همچنيــن بهبــود فراينــد تأميــن مالــى زنجيــره 
ــى و  ــاى كارت رفاه ــيوه نامه اعط ــالغ ش ــه اب ــبت ب ــد، نس تولي
ــران»، «ملــت»،  ــه 5بانــك «ملــى اي ــد ب ــره تولي ــى زنجي تأميــن مال
ــهميه  ــا س ــران» ب ــاه كارگ ــارت» و «رف ــران»، «تج ــادرات اي «ص
ــردى هــر  ــره كارت و ســقف ف ــل 200هــزار فق هــر بانــك حداق

ــرده اســت. ــدام ك ــال اق ــون ري متقاضــى 70ميلي

كوويد19 نابرابرى ثروت و ميليون ها ثروتمند جديد 
ايجاد كرد

 مؤسســه تحقيقاتى بانك كرديت سوئيس در گزارشى اعالم كرد كه پاندمى كرونا در سال 
2020 موجب رشد عظيم نابرابرى ثروت در جهان شده است.

به گزارش مهر به نقل از راشــاتودى، مؤسسه تحقيقاتى بانك كرديت سوئيس در گزارشى 
اعالم كرد پاندمى كرونا در ســال 2020 موجب رشد عظيم نابرابرى ثروت در جهان شده 

است.
در اين گزارش آمده است: در سال 2020 با اضافه شدن 5/2ميليون نفر به ميليونرهاى جهان(افراد 

داراى ثروت بيش از يك ميليون دالر) تعداد كل اين افراد به 56/1 ميليون نفر رسيده است.
در گزارش ثروت جهانى كرديت ســوئيس آمده است: عواقب پاندمى كوويد 19 موجب شده 
اســت تا نابرابرى ثروت به شكلى فزاينده در سال 2020 افزايش يابد. گزارش ها حاكى از اين 

است كه ثروتمندان سرمايه هاى خود را در سهام در حال رشد سرمايه گذارى كرده بودند.
56/1ميليون نفر ميليونرهاى جهان45/8 درصد از كل ثروت جهان را در اختيار دارند. 1/7ميليون 
نفر از اين افراد ساكن آمريكا هستند. سال 2020 نخستين سالى بود كه در آن بيش از يك درصد 

بزرگساالن جهان ميليونر هستند.
در اين گزارش عامل اصلى رشــد شكاف ثروت افراد، ماهيت كمك هاى دولتى در واكنش به 

پاندمى كرونا عنوان شده است كه مهمترين آن نرخ بهره بسيار پايين است.

آگهى مزايده فروش زمين (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى اللجين

شهردارى اللجين باستناد ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها و مجوز شماره 2096/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش چهار 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 1400/04/08 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

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

كليه 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 0909//0404//14001400 بازگشايى و قرائت خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-4522061(081) تماس حاصل نماييد. 

(م الف 135)
نوبت اول: 1400/03/29
نوبت دوم: 1400/04/05

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف
95,000,000 ريال1,282,025,000269/90 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم1
95,000,000 ريال1,175,767,500247/53 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم2
100,000,000 ريال967,050,000193/41 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم3
101,858,581 ريال981,000,000192/62 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم4

خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر سرخود به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر
 به شماره ج/1400/113-2  

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر 
سرخود به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر از توليدكنندگان مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه  اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ  500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1400/4/5 لغايت 1400/4/10 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 

* مبلغ تضمين شركت در مناقصه 344,510,640 ريال است كه  پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را 
به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت 

بلوكه نمايد و  حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

* مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/21 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1400/04/22 ساعت 9 در كميسيون مناقصه بازگشايي 
خواهد شد.

* به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
*مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.

* محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: 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)

* ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
* سايت شركت www.hww.ir مي باشد.

* اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى 

غزل اسالمى»
 پيش از اين بسيارى از مردم همدان تمايل به 
خريد از فروشگاه هاى بزرگ و متوسط داشتند، 
اما فروشگاه هاى زنجيره اى تنها به 3 يا 4مورد 
محدود مى شــد و عموماً افرادى كه تمايل به 
خريد يكجا و ماهانه داشــتند از فروشگاه رفاه 
و يا فروشگاه هاى وابسته به ارگان هاى مختلف 
خريــد مى كردند. با ورود چنــد برند اين نياز 
در شــهر برطرف شــد و افرادى كه تمايل به 
خريد از فروشگاه هاى متوسط و زنجيره اى در 
نقاط مختلف شهر داشتند از همين فروشگاه ها 
خريد كردند. اما با گذشــت چند سال افزايش 
بى رويه تعداد فروشگاه هاى بزرگ، زنجيره اى 
و هايپرماركت هــا در شــهر و وجــود چند 
فروشگاه در هر خيابان تحوالتى را پيش روى 
خرده فروشى ها به وجود آورده كه نشان مى دهد 

اصناف با 5چالش كالن روبه رو هستند. 
نتايــج برخى پژوهش ها در اين حوزه نشــان 
مى دهد با تأســيس هر فروشــگاه زنجيره اى 
تا شــعاع 5كيلومترى فعاليــت اصناف خرد 
تحت تأثير قرار مى گيرد و با كســادى مواجه 
مى شود و مطابق آمارهاى تجربى تأسيس هر 
فروشــگاه زنجيره اى مى تواند موجب تعطيلى 
50واحد خرده فروشى ســنتى شود. همچنين 
در حال حاضر فروشگاه هاى زنجيره اى سهمى 
حدود 15درصدى از بازار خرده فروشى را در 
دســت دارند و ســهم بازار فروش اينترنتى و 
آنالين خرده فروشى نيز حدود 4 تا 5درصد از 
كل بازار خرده فروشى  تخمين زده مى شود كه 

البته ساالنه رشد بااليى را تجربه مى كند.
اين در حالى اســت كه ســهم خرده فروشى 
مدرن در كشــورهاى تازه توسعه يافته و نيمه 
توســعه يافته حدود 54درصد و در كشورهاى 
توسعه يافته 82درصد اســت؛ بنابراين فاصله 
ايران با ديگر كشــورهاى جهان در اين زمينه 
بسيار زياد است و فضاى زيادى وجود دارد كه 

اين بخش گسترش يابد. 
طبق آمارهاى منتشر شده، در سال گذشته در 
سبد خريد مردم به صورت ميانگين 50 درصد 
سهم كاالهاى اساســى بود كه رشدى حدود 
20درصدى نســبت به سال   هاى گذشته داشته 
و اين درحالى است كه كاالهاى اساسى براى 

خرده فروشــى ها ســودزا 
نيستند.

امــا بــا گســترش ايــن 
روند  فروشــگاه ها  نــوع 
خرده فروشى دچار اختالل 
مى شود و با از دست دادن 
شبكه  توسط  بازار  ســهم 
خرده فروش بخش بزرگى 
اصنــاف  كار  نيــروى  از 
در آينــده شــغل خود را 
از دســت مى دهند كه در 
نتيجــه احتمــاالً در آينده 
تعداد جامعه صنفى كاهش 
افزايش  كارگرى  جامعه  و 
مى يابــد و اين موضوع به 
دليل تبعــات مختلفى كه 

دارد بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد. 
اين بدان معناست كه بخش بزرگى از جامعه كه 
داراى استقالل مالى هستند به سمت استخدام 
در شركت هاى بزرگ و از دست دادن استقالل 
مالى خود حركت مى كنند و طبقه متوسط كه 
در تحوالت سياســى معاصر هــم مؤثر بودند 
به ســمت طبقات پايين تر حركــت مى كنند. 
بنابراين در جابه جايى نيروهاى سياســى آينده 

نيــز تحوالتــى رخ خواهد 
افراد  اين  نمايندگــى  و  داد 
و  سياســى  گروه هــاى  در 
به  كشور  در  سياست گذاران 

حاشيه رانده مى شود. 
جريان  شــرايطى  چنين  در 
مالى و ســرمايه بيشــتر به 
و  بزرگ  شركت هاى  سمت 
كه  مى رود،  پيش  انحصارى 
و  اقتصادى  تأثيــرات  خود 
اقتصاد سياسى مهمى در پى 

خواهد داشت. 
تغييرات  تحــوالت،  ايــن 
بــراى  نيــز  روانشــناختى 
كســانى كه اســتقالل مالى 
را  خــود  تصميم گيــرى  و 
از دســت داده اند نيز دارد. اين شرايط تبعات 
ســنگين در حوزه خانوادگــى و اجتماعى در 
آينده خواهد داشــت. اين مسأله كه يك فرد 
پس از 10 تا 20ســال استقالل در فضاى مالى 
و اقتصادى به يك باره به سطح پايين ترى نزول 

مى كند، به راحتى حل نمى شود. 
به نظر مى رســد براى حل مسائل و جلوگيرى 
از مشكالت پيش رو بايد از الگوهاى مختلفى 

كه در دنيا وجود دارد استفاده شود. اين الگوها 
بســتگى دارد كه نگاه سياستگذاران به اقتصاد 
نگاه ليبرالــى و رقابت بازار يا نــگاه نهادگرا 
باشد و يا به سمت نهادهاى تنظيم گر حركت 
كنيم. آنچه مهم اســت اين است كه گروه هاى 
نماينده جمعيت اصناف كه حدود 7 تا 9ميليون 
نفر شــاغل در اين حوزه فعاليت مى كنند و با 
خانواده آنها بيــش از 21 ميليون نفر جمعيت 
دارند و تأثيرات مهمى در تاريخ سياسى ايران 
داشتند بايد به اين تحوالت توجه كنند، نسبت 
به آنها حساس باشــند و الگوهاى كشورهاى 

ديگر را براى اتخاذ راه حل بررسى كنند. 
در حال حاضر اصناف نسبت به 100سال پيش 
اســتقالل خود را از دست داده و بيشتر تحت 
كنترل هستند و كمتر نقش سياستگذارى دارند، 
به طورى كه رابطه آنها با دولت در حال حاضر 
منجر به حل مســأله نمى شود. آنها حتى رابطه 
خود را با گروه هاى سياســى از دست داده اند 
و گــروه ديگرى هــم جايگزين آنها نشــده 
كــه رابطه صنوف با اين گــروه منجر به حل 
مشكالتشان شود. به نظر مى رسد اتاق اصناف 
در ميانجى گرى بين اعضا و دولت هم شكست 
خورده است به طور كلى اين سازمان ها دچار 

سكته شده اند و نياز به تغييرات جدى دارند. 

بازار همدان را از بين نبريم

تازه ترين خبر درباره 
همسان سازى حقوق 

بازنشستگان
 رئيس سازمان برنامه وبودجه گفت: اليحه 
همسان ســازى حقوق بازنشســتگان پس از 
تصويــب در هيأت وزيران با قيد 2فوريت به 

مجلس شوراى اسالمى تقديم مى شود.
 محمدباقــر نوبخــت در جلســه هم انديشــى 
بــا نماينــدگان تشــكل هاى فرهنگيــان و 
ــاى  ــازمان ها و نهاده ــران س ــى از مدي برخ
گفــت:  حــوزه  ايــن  فعــاالن  و  مرتبــط 
حقــوق  همسان ســازى  اليحــه  موضــوع 

آتــى  جلســه  دســتور  در  بازنشســتگان 
ــس  ــه پ ــود ك ــرح مى ش ــت مط ــأت دول هي
قيــد  بــا  هيأت وزيــران  در  تصويــب  از 
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــه مجل ــت ب 2فوري

مى شــود. تقديــم  
مهمتريــن  از  نيــز  فرهنگيــان  رتبه بنــدى 
محورهاى اين جلســه بود. در اين مورد همه 
حاضرين بر اين نكته تأكيد داشتند كه بحث 
نظام رتبه بندى معلمان و فوق العاده ويژه براى 
فرهنگيان 2مقوله كامًال مجزا و هر كدام تابع 

قانون خاص خود است.
همچنيــن، مقــرر شــد در بحــث اعطاى 
فوق العــاده ويژه به فرهنگيان همانند ســاير 
دستگاه ها و ســازمان ها حداكثر تا 35درصد 

حقــوق و فوق العاده هاى مســتمر به نحوى 
كــه متوســط پرداختى از 60درصد ســقف 
تجــاوز نكند(ميانگيــن 21درصــد) به همه 
كارمنــدان ادارى و آموزشــى و تمامى كادر 
شاغل در مدرســه  وزارت آموزش وپرورش 
از تاريــخ يكــم تيرماه ســال جارى تعلق و 
احكام مربوط در اســرع وقت توسط وزارت 

آموزش وپرورش صادر شود.
همچنين قرار شد كه بحث رتبه بندى معلمان 
عيــن مفاد مصوبه نمايندگان مجلس با تاريخ 
اجراى يكم فروردين  ماه سال 1400 به انجام 

برسد.
 رئيس ســازمان برنامه وبودجه در خصوص 
پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشســتگان 

ســال 1399 مجــدداً تأكيــد كــرد كه طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شــده تــا پايان تيرماه 
1400 حتمًا پاداش اين بازنشستگان پرداخت 

مى شود.
در پايان جلســه درباره پرداخــت مطالبات 
معلمان مدارس خارج كشور دستورات الزم 

جهت بررسى و اقدام مقتضى صادر شد.
طبق بنــد(ب) ماده 12 قانون برنامه ششــم 
توســعه، ســازمان تأميــن اجتماعى مكلف 
شده، نسبت به متناسب سازى(همسان سازى) 
مســتمرى بگيران  و  بازنشســتگان  حقــوق 
اقــدام كند و مطابق با مــاده 96 قانون تأمين 
اجتماعى، افزايش حقوق براساس نرخ تورم 

در هر سال بايد افزايش يابد.

خبر مهم نوبخت براى فرهنگيان
 رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور در نامه اى به وزير آموزش وپرورش 
نوشــت: فوق العاده ويژه فرهنگيان، به ويژه معلمان، براســاس ضوابط و 

مقررات ابالغى، از مراجع ذى صالح تعيين و برقرار شده است.
به گزارش خبرآناليــن، محمدباقر نوبخت گفت: در ارتباط مجازى 
مورخ 28 ارديبهشــت ماه 1400 برخــى از فرهنگيان گاليه كردند، 
فوق العاده ويژه ناقص اجرا شــده است؛ بنابراين تأكيد شد؛ بايد به 
طور كامل اجرا شــود كه با عنايت به نامه ارســالى آن وزارتخانه، 
فوق العــاده ويژه فرهنگيــان، به ويژه معلمان، براســاس ضوابط و 
مقررات ابالغى، از مراجع ذى صالح تعيين و برقرار شــده اســت. 
ضمنــًا در اســتمرار جبــران بخشــى از خدمات فرهنگيــان براى 
ســال 1400 در قالب اجراى نظام رتبه بندى معلمــان تأمين اعتبار 
شــده اســت كه پس از تصويب مجلس شوراى اســالمى از تاريخ 

1فروردين ماه 1400 قابل پرداخت خواهد بود.
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كشتى گير همدانى 
عازم جام على اف روسيه شد

 كشتى گير مستعد استان در تركيب تيم منتخب كشتى آزاد كشورمان 
عازم جام على اف روسيه شد.

هادى وفايى پور كشتى گير مستعد وزن 86كيلوگرم اهل شهر اللجين از 
توابع شهرستان بهار در تركيب تيم منتخب كشتى آزاد ايران حضور دارد 
و اين رقابت هاى بين المللى كشتى از4تير ماه آغاز شده و تا 6تيرماه در 

شهر كاسپيسك جمهورى داغستان روسيه برگزار مى شود.
وى  در مورد  اين مسابقات گفت: نزديك به يك ماه در اردوى تيم ملى 
بودم و در حال حاضر در بهترين شــرايط بدنى قرار دارم. در چند روز 
اخير دچار درد در ناحيه زانو بودم، اما اكنون باانگيزه بسيار راهى روسيه 
شدم كه اميدوارم با كسب مدال براى كشور و شهرم افتخارآفرين باشم.

قضاوت قاضى القضات استان در ليگ برتر
 قاضى القضات استان روز گذشته در ليگ برتر فوتبال كشور قضاوت 

كرد.
مهدى الوندى داور بهارى اســتان در ديدار پرســپوليس تهران و مس 
رفسنجان در هفته بيست وچهارم ليگ برتر فوتبال كشوركمك داور بود.

وى داور شهرســتان بهار كمك داور ديدار پرســپوليس تهران و مس 
رفسنجان در هفته بيست وچهارم ليگ برتر فوتبال كشور خواهد بود.

اين ديدار در ورزشــگاه شــهداى مس رفســنجان و با قضاوت جواد 
رحيم زاده برگزار شد و الوندى در اين بازى كمك يك رحيم زاده بود.

مسابقه دارت بانوان در بهار 
 به مناســبت گراميداشــت والدت امام رضا(ع) و دهه كرامت يك 
دوره مســابقه دارت بين 21نفر از بانوان ورزشكار در محل خانه دارت 

بهار برگزار شد.
به مناسبت گراميداشــت والدت امام رضا(ع) و دهه كرامت يك دوره 
مسابقه دارت بين 21نفر از بانوان ورزشكار در محل خانه دارت برگزار 

شد و به نفرات برتر جوايزى از سوى اداره ورزش وجوانان اهدا شد.
در پايان اين مســابقات فاطمه عيوضى؛ عاطفه اميرى و شبنم شيرى به 

ترتيب عناوين نخست تا سوم را كسب كردند.
نخستين زمين كبدى ساحلى در استان 

به بهره بردارى رسيد
 نخستين زمين كبدى ساحلى روستايى در روستاى امزاجرد همدان 

به بهره بردارى رسيد.
توسعه زيرساخت ها و به روزرسانى امكانات از الزمه هر فعاليت است 

كه به وسيله آنها مى توان با سرعت بيشتر در راه پيشرفت قدم نهاد.
رئيس هيأت كبدى اســتان با بيان اين مطلــب گفت: از آغاز به كار 
فعاليت هيأت كبدى يكى از اولويت هاى ما توســعه زيرساخت ها و 
به روزرســانى امكانات بود كه توانســتيم به صورت متوازن در همه 
شهرســتان ها به آن بپردازيم و زيرساخت هاى مناسب نقش بسزايى 
در كشف اســتعدادهاى مختلف ورزشــى دارد و مى تواند موجب 

شكوفايى آنها شود.
سيد مصطفى موسوى بيان كرد: براى موفقيت در گرايش هاى مختلف 
كبدى بايد ابتدا زيرســاخت هاى آن را فراهم كنيم و اميدواريم در آينده 
نزديك با افزايش سرانه امكانات ورزش كبدى ساحلى  در استان شاهد 

پيشرفت و افتخارآفرينى كبدى كاران ساحلى استان باشيم.

واليبال ايران با شكست هاى پى درپى 
به استقبال المپيك رفت 

 تيــم ملى واليبــال ايران با قبــول شكســت هاى متوالى در ليگ 
ملت هاى2020 ايتاليا و با كارنامه اى ضعيف به اســتقبال مســابقات 

المپيك2020 توكيو رفت.
رقابت هاى ليگ ملت هاى واليبال2020 ايتاليا با شــركت 16تيم برتر 
جهان در شــهر ريمينى ايتاليا برگزار شــد و تيم ملى كشــورمان با 
كارنامه اى ضعيف و با 5پيروزى و 10شكست و با كسب 18امتياز در 
جايگاه دوازدهم ايستاد و با شكست هاى متوالى به استقبال رقابت هاى 

المپيك رفت.
ملى پوشان واليبال كشورمان در حالى قدم به اين رقابت ها گذاشتند كه 
حتى يك بازى تداركاتى نيز نداشــتند و سرمربى جديد روسى بدون 

شناخت از بازيكنان هدايت تيم را در جام ملت ها به عهده گرفت.
والديمير الكنو كه از مربيان بزرگ دنيا به شمار مى رود هدف از حضور 
در اين رقابت ها را كســب تجربه و شناخت تيم براى المپيك عنوان 
كرد و به اين بازى ها بيشتر به چشم بازى هاى تداركاتى نگاه كرد، البته 
اين تفكر زياد توجيه پذير نيست و واليبال ايران با تعويض هاى مكرر 

نتوانست انتظار جامعه واليبال كشور را برآورده كند.
ســروقامتان كشــورمان آغاز ضعيفــى در ليگ ملت ها داشــتند و با 
2شكســت مقابل ژاپن و روسيه آغاز نااميدكننده اى داشتند، اما كسب 
5پيــروزى پياپى ايران به عنوان يــك تيم مدعى ظهور كرد و حتى تا 
جايگاه ششم در رنكينگ جهانى باال آمد، اما يك باخت ضعيف مقابل 
ضعيف ترين تيم حاضر در مسابقات استراليا موجب شد تا شيرازه تيم 
ملى از هم بپاشد، استراليا كه در اين مسابقات تنها يك پيروزى آن هم 
مقابل ايران داشت موجب شــد تا ملى پوشان از نظر روحى و روانى 
با افت شــديدى روبه رو شوند و پس از اين بازى ديگر واليبال ايران 
نتوانست كمر راســت كند و با قبول باخت هاى متوالى اهالى واليبال 

را نااميد كرد.
تيم ملى در آخرين مصاف خود برابر آرژانتين نيز تن به شكست داد تا 

سريال ناكامى هاى ايران مقابل بزرگان واليبال دنيا تكميل شود.
حال ايران با اين روحيه ضعيف كمتر از يك ماه ديگر بايد در آوردگاه 
بــزرگ ورزش جهان المپيك توكيو حضور يابــد و از اعتبار واليبال 

ايران دفاع كند.
اهالى واليبال اعتقــاد دارند كه اگر اين بازى ها را ديدارهاى تداركاتى 
فرض كنيــم مى توان به آينده واليبال در المپيك اميدوار شــد و اميد 
مى رود كه بازيكنان و الكنو سرمربى روسى تيم ملى از اين شكست ها 

درس بگيرند و واليبال ايران با انگيزه بااليى در المپيك شركت كند.
در ليگ ملت هاى واليبال 4تيم برزيل، لهســتان، اسلوونى و فرانسه به 
مرحلــه پايانى صعود كردند تا از امــروز براى قهرمانى به مصاف هم 

بروند.
تيم ملــى واليبال كشــورمان در المپيك توكيو با تيم هاى لهســتان و 

ونزوئال، ژاپن، كانادا و ايتاليا همگروه است.

مالير ميزبان ليگ فوتسال نوجوانان و نونهاالن كشور
 شهرستان مالير از امروز ميزبان رقابت هاى فوتسال نوجوانان كشور است.

معاون سياســى واجتماعى فرماندارى ويژه مالير با بيان ايــن مطلب گفت: مالير تا نهم 
تيرماه ميزبان مســابقات ليگ فوتسال كشورى در رده سنى نوجوانان است و از 12 تا 16 
تير ماه ميزبان گروه دوم ليگ فوتســال رده ســنى نونهاالن با حضور 12تيم از استان هاى 

سراسر كشور است.
حسين فارسى در نشست هماهنگى برگزارى مسابقات ليگ فوتسال كشور در شهرستان 
مالير خواستار استفاده از ظرفيت دانشگاه هاى مالير، آموزش وپرورش و ديگر دستگاه هاى 

اجرايى شهرستان در برگزارى هر چه بهتر اين مسابقات شد.
 وى بيــان كرد: بــا توجه به اينكــه مالير در شــرايط نارنجى كرونا قــرار دارد، تمام 

دستورالعمل هاى ليگ را بايد با شرايط كرونايى مدنظر قرار داد.
فارســى افزود: حدود 200نفر از نوجوانان ورزشــكار كشــور و 25داور و ناظر در اين 
مسابقات حضور دارند كه تمامى زمينه هاى الزم به ويژه تأمين خوابگاه موردنياز بايد براى 

اين تعداد ورزشكار مهيا شود.
وى گفت: تمام مســابقات ليگ فوتسال در اين شهرستان بدون حضور تماشاچى برگزار 
مى شــود و با توجه به ميزبانى اين شهرستان براى گروه دوم ليگ فوتسال ويژه رده سنى 
نونهاالن، تمامى محدوديت ها و دســتورالعمل هاى بهداشتى بايد براى مقابله با كرونا به 

طور كامل اعمال شود.
فارسى با اشاره به برگزارى مسابقات فوتسال در دانشگاه  آزاد اسالمى واحد مالير افزود: 
با توجه به برگزارى آزمون هاى كنكور سراســرى در دانشگاه ملى مالير و همزمانى آن با 
مسابقات ورزشى فوتسال، بيشتر مسابقات ليگ فوتسال در دانشگاه آزاد اسالمى برگزار 

مى شود.
وى بيان كرد: با توجه به اينكه شهرســتان مالير در 2گروه رده سنى نوجوانان و نونهاالن 
ميزبان 24اســتان كشور اســت، بايد تمامى ظرفيت ها، جاذبه هاى طبيعى و گردشگرى، 
سوغات و صنايع دستى مالير به ورزشــكاران معرفى و بسته هاى فرهنگى در اين مدت 

تهيه و توزيع شود.

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 281-1400/02/25 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 احمد دارابى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1092 صادره از بهار در 5/6 شعير مشاع از اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى 
و تجارى به مســاحت 381/91 مترمربع پالك 11681 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 1621 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حسين عنايتى قيصر محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 90)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

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 540-1400/03/26 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 منصور طالئى فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 
84 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 136/33 مترمربع پالك 
11710 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 425 فرعى از 139 اصلى واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى اسماعيل 
طالئى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ 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 141)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه شهردارى اسدآباد با ارائه دو برگ استشهاديه محلى مصدق دفتر اسناد 
رسمى 19 اسدآباد مدعى است كه يك جلد ســند مالكيت ششدانگ يك باب گاراژ 
شامل دكاكين و محوطه پشــت آن تحت پالك ثبتى 91 فرعى از 65 اصلى ذيل ثبت 
26128 دفتر 170 صفحه 22 واقع در شهرســتان اسدآباد-شهرك مشاغل مزاحم به 
شماره چاپى 408208 به نام شهردارى اسدآباد سابقه ثبت دارد. برابر صورت مجلس 
تفكيكى شــماره 5152 - مورخ 1386/04/03 پالك مذكور به پالك هاى 92 فرعى و 
باقيمانده 91 فرعى از 65 اصلى تفكيك و پالك 92 فرعى به غير واگذار شــده است و 
پالك باقيمانده 91 فرعى از 65 اصلى در مالكيت شــهردارى باقى مانده است و سند 
مالكيت اوليه به دليل جابه جايى مفقود گرديده تقاضاى صدور ســندمالكيت المثنى 

را نموده اند. 
لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهى مى شود 
تا هر كســى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ نشر 
اين آگهى طى مدت ده روز به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا ســند معامله اعتراض كتبى خود را تسليم نمايد،در 
صورت انقضاء مدت واخواهى و نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالكيت ارائه نشود، سند مالكيت المثنى به نام مالكان (شهردارى اسدآباد) صادر 

و تسليم خواهد شد.
 (م الف 86)

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

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 286-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اشــرف صمدى منصور فرزند ابراهيم به 
شماره شناسنامه 15491 صادره از بهار در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 157/84 
مترمربع پالك 11687 فرعى از 139 اصلى واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
خريدارى از مالك رســمى خانم اشرف صمدى 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 102)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

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 140060326008000189 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر محمودى مهران فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 
2536 صادره از قروه درگزين در يك واحد گاودارى به مساحت 5500,00 مترمربع پالك 
83 اصلي از قريه نير واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن برابر ســند شــماره 
290385 مورخــه 1398/02/29 دفتر خانه 5 همدان كه به نام خود متقاضى مى باشــد 
محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 27)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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 274-1400/02/25 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 خانم شهال روشن فرزند عيسى به شماره شناسنامه 
21807 صادره از بهار در اعيانى يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان تجارى 
و مســكونى به مســاحت 230/20 مترمربع پالك 11682 فرعى از 139 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از پالك 283 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
سهم االرث متقاضى از مالك رسمى مرحوم عيسى روشن محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 99)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

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 شماره 140060326008000177 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صفرعلى نادرى فرزند امام وردى به شماره شناسنامه 961 
صادره از سردرود در يك واحد گلخانه  به مساحت 7300,00 مترمربع پالك فرعى 2101 از 
158 اصلي قريه ســلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از 
مالك رسمى آقاى امام وردى نادرى دارنده سند شماره 55 مورخ 1349/05/21 و 21734 
مورخ 1346/10/21 محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره 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 25)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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 275-1400/02/25 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 خانم سيما حقى فرزند مصطفى به شماره شناسنامه 
379 صادره از خوانســار در اعيانى 2/667 شعير مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
تجارى و مسكونى به مساحت 230/20 مترمربع پالك 11682 فرعى از 139 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك 283 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
سهم االرث متقاضى از مالك رسمى مرحوم عيسى روشن محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 96)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

 تيــم فوتبال شــهردارى همــدان با قبول 
شكست برابر ويســتا توربين تهران صعودش 

به دسته نخست ليگ به تعويق افتاد.
هفته بيســت وچهارم رقابت هاى فوتبال ليگ 
دســته دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور جام 
آزادگان با انجام 7بازى دنبال شــد و با توجه 
به نتايج به دست آمده رقابت در صدر جدول 

براى صعود به ليگ يك حساس تر شد.
تيم فوتبال شــهردارى همدان بخش نخست 
صعود به ليــگ يك در اين هفته نتوانســت 
مجوز صعود دريافت كند و با قبول شكســت 
مقابل ميزبان خود جشن صعود را يك هفته به 

تعويق انداخت.
در حساس ترين بازى هفته 2تيم باالى جدولى 
شهردارى همدان و ويســتا توربين تهران در 
ورزشــگاه غدير باقرشهر تهران به مصاف هم 

رفتند.
تيم فوتبال شــهردارى كه با 46امتياز جايگاه 
مطمئنــى در صدر جدول داشــت براى آنكه 
صعود زودهنــگام خود را جشــن بگيرد به 
مصاف تيمى رفت كه اين بازى برايش حكم 
مرگ و زندگى را داشــت. ويســتاتوربين كه 
تــالش مى كند به ليگ يك صعــود كند تنها 

شانس خود را در مصاف با شهردارى 
جست وجو مى كرد و به همين دليل با روحيه 
بــاال و انگيزه مضاعــف مقابل شــهردارى 

صف آرايى كرد. 
تيم شــهردارى همدان پيــش از اين ديدار 
با اختالف 8امتيــازى در صدر جدول قرار 
داشــت و مى توانســت با برتــرى در اين 
مسابقه حساس جواز حضور در رقابت هاى 
ليگ دســته نخست باشــگاه هاى كشور را 
كســب كند. امــا با شكســت در اين ديدار 
مهم فرصت بزرگ صعــود زودهنگام را از 
دســت داد تا صعود اين تيم يك هفته ديگر 
به تعويق بيفتد و هواداران، فوتبال دوستان و 
مردم همدان نيز همچنان چشم انتظار صعود 

تيم شهرشان باشند.
تيم فوتبال شــهردارى همــدان در اين ديدار 
شهردارى با محروميت كاپيتان حسين كاظمى 
و مصدوميــت اميــر ابراهيم بيگى و ساســان 
جعفرى كيــا روبــه رو بود. بــا تركيب محمد 
صابــرى زاده، على فراهانى، مجيد شــعبانى، 
پيمان حشــمتى، محمد عباس تبار، اميرحسين 
پورقاسمى، محمد بيراوند، امير محمد نسايى، 
مهدى خلج، آرمين طاليى منش و ميثم زمانى 

به ميدان رفت.
شاگردان رضا طالئى منش در شهردارى نيز 
با اطمينان از صعود بــا حوصله تر بازى را 

آغاز كردند و اســتراتژى اين تيم بسته  نگه 
داشــتن دروازه بود بازى بــا آغاز طوفانى 
ويســتاتوربين آغاز شــد و هنوز دقايقى از 
بازى نگذشته بود كه دروازه شهردارى روى 
پاشنه چرخيد و ويستا به گل نخست بازى 
دروازه بان  اشــتباه  دقيقه3  در  يافت.  دست 
و مدافع شــهردارى همدان موجب شــد تا 
مرتضى  توســط  ويســتاتوربين  زود  خيلى 

نگهدارى به گل برترى برسد.
اين گل تمام برنامه تاكتيكى شهردارى را به هم 
ريخت و تيم ويستا با روحيه اى مضاف بازى 
را دنبــال كردند. همين گل زودهنگام موجب 
شــد تا نظم و شــيرازه تيم فوتبال شهردارى 
همــدان بر هم بريزد و در دقيقه 27 باز هم بر 
روى اشــتباه انفرادى مدافع شهردارى همدان 
گل دوم ويســتاتوربين باز هم توسط مرتضى 

نگهدارى به ثمر رسيد.
تيم شــهردارى نيمه نخســت بازى ضعيف و 
پر انتقادى را به نمايش گذاشــت و با 2اشتباه 
دوباره دروازه اش باز شــد. پــس از گل دوم 
ويســتاتوربين، تيم فوتبال شهردارى كه همه 

چيز را از دست داده بود، حمالت گسترده اى 
روى دروازه ويســتا طراحى كرد و در چندين 
صحنه موقعيت هاى بسيار زيادى خلق كرد كه 
با بى دقتى مهاجمان اين موقعيت ها به راحتى 
از دســت رفت. حتى در يــك صحنه كامًال 
مشكوك داور مسابقه چشمان خود را بر يك 
خطاى صددرصد پنالتى به ســود شــهردارى 
بست تا نيمه نخست با همان نتيجه 2بر صفر 

به پايان برسد.
با آغاز نيمــه دوم و پس از صحبت هاى رضا 
طالئى منش تيم شهردارى فوتبال روان ترى را 
به نمايش گذاشت و حمالتى را روى دروازه 
حريــف تدارك ديد و حتى يك بار نيز به گل 
رسيد، اما در نهايت نتوانست از شكست فرار 
كند و پس از چند هفته برترى تن به شكست 

داد.
آرميــن طاليى منش بهترين گلزن شــهردارى 
در دقيقه 60بازى موفق شــد دروازه حريف 
را باز كند و اختالف را به حداقل برســاند و 
با اميدوارى بازى دنبال شــد، اما ديگر اتفاقى 
نيفتاد و شــهردارى با شكست 2بر يك تهران 

را ترك كرد.
داور مســابقه در اين نيمه تا توانست بازيكنان 
تيم فوتبال شــهردارى همدان را با كارت زرد 
جريمــه كرد و آرمين طاليى منــش را نيز در 

نهايت از زمين مسابقه به ناحق اخراج كرد.
در نهايــت اين ديدار پرحاشــيه با نتيجه 2بر 
يك به ســود تيم فوتبال ويستا توربين تهران 
به پايان رسيد و شــهردارى كه خود را آماده 
جشن صعود كرده بود با اين باخت يك هفته 
صعودش به تعويــق افتاد تا هفتــه آينده در 

همدان مجوز صعود را كسب كند. 
با توجه به نتايج به دســت آمده سرنوشــت 
صعود به هفته هاى پايانى كشــيده شد و تيم 
ويســتاتوربين به صعود حداقل رســيدن به 
پلى آف اميدوار شــد. در ديگر ديدار حساس 
باالى جدول تيم فوتبــال مس نوين كرمان با 
3گل محتشــم تبريز را در هم كوبيد تا همراه 
ويستاتوربين با 49امتياز در تعقيب شهردارى 
باشند. تيم فوتبال علم وادب تبريز كه به حكم 
كميته انضباطى نتيجه ديدارش با همشــهرى 
خود محتشم 3برصفر به سود حريف شده بود 
اين هفته موفق شد تا 2گل آواالن كامياران را 
شكســت دهد و با 40امتياز اميدوار به حضور 

در پلى آف باشد.
تيم فوتبال ســپيدرود رشــت نيز با يك گل 
اميد گناوه را از ســر راه برداشت و شهردارى 
بندرعباس نيز با يك گل فوالد نوين را مغلوب 
كرد تا از منطقه سقوط فرار كند. جدال تيم هاى 
اســپاد تهران و ملى حفارى اهواز بدون گل و 
ديدار نفت و گاز گچساران و ايرانجوان بوشهر 
نيز يك بريك مساوى به پايان رسيد تا نماينده 
استان چهارمحال وبختيارى وداع تلخى با ليگ 

دسته2 داشته باشد.
با گذشــت 24 هفته از رقابت هــا تيم فوتبال 
شــهردارى همدان با 46 امتياز يك تاز جدول 
و در يــك قدمى صعود به ليگ يك قرار دارد 
و 2تيم ويستاتوربين تهران و مس نوين كرمان 
با 41 و علــم وادب تبريز با 40امتياز همچنان 
شــانس رســيدن به پلــى آف و حتى صعود 

مستقيم را دارند.
امــا در انتهاى جدول ســقوط نفــت و گاز 
گچســاران بــا 18امتياز قطعى شــد و براى 
شــناخت ديگر تيم ســقوط كننده بايد منتظر 
بازى هــاى 2هفته پايانــى بود. تيــم فوتبال 
شــهردارى همدان در ديدارهــاى باقى مانده 
ابتدا هفته آينده پذيراى اميد گناوه اســت و به 
احتمال فراوان پس از اين ديدار جشن صعود 
بگيرد آنگاه در آخرين بازى فصل در تبريز به 

ميهمانى علم وادب مى رود.

با شكست برابر ويستا

صعود شهردارى يك هفته به تعويق افتاد

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته 24) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1346+2413742511شهردارى همدان 1
1141+2411852615ويستا تورين تهران 2
1041+2411852313مس نوين كرمان 3
1040+24101042515علم وادب تبريز 4
437+249962218سپيد رود رشت5
333+248972320اسپاد تهران 6
830-247982129ايرانجوان بوشهر7
29-247892020اميد پرسپوليس گناوه8
429-247892226شهردارى بندر عباس9
226-2451181315ملى حفارى اهواز 10
628-2477102329فرش محتشم تبريز11
725-2468102229فوالد نوين اهواز12
1223-2458112032اواالن كامياران13
1718-2446141128نفت وگاز گچساران 14
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

تجربه رانندگى متفاوت 
با يك سيستم هشداردهنده جديد

 يكى از مواردى كه در حين رانندگى ممكن اســت براى برخى 
رانندگان آزاردهنده باشــد توقف طوالنى پشت چراغ قرمز است، اما 
ظهور يك فناوى نوين موجب رهايى افراد از اين حس ناخوشــايند 
مى شــود. به گزارش ديلى ميل، اخيراً چراغ هاى راهنمايى هوشمندى 
توسعه داده شــده اند كه با اتصال به صفحه نمايش تعبيه شده روى 
داشــبورد خودرو(همانند ســامانه ماهواره اى ناوبــرى جهانى) به 
رانندگان اطــالع مى دهند كه براى عبور راحــت از چراغ قرمز چه 
سرعتى مى بايست داشته باشند و اگر راننده در هر صورت پشت يك 
چــراغ قرمز ماند، اين صفحه نمايش اطالعات مربوط به مدت زمان 

ماندن تا چراغ سبز بعدى را دريافت و به وى اطالع مى دهد.

كشف سياره كوچكى كه 
به سمت زمين مى آيد!

 ستاره شناسان به تازگى ســياره كوچكى را كشف كرده اند كه به 
سمت منظومه شمسى در حال حركت است.

به گزارش آى اى، لبه منظومه شمســى ما مملو از اجرام شگفت انگيز 
از گذشته باستانى جهان است، اما به تازگى مشخص شده كه يكى از 

اين اجرام در حال حركت به سمت همسايگى زمين است.
ستاره شناسان يك سياره كوچك را در مسيرى كه در مدار 600هزار 
ســاله خود مالقات نزديكى با خورشــيد خواهد داشت، شناسايى 

كرده اند.
البتــه هيچ خطرى ما را تهديد نمى كند، امــا در مقياس هاى كيهانى، 

اغراق نيست كه اين واقعه را يك مالقات نزديك بناميم.

كشف نمونه اى از انگل قارچى
 در فسيل يك مورچه!

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود توانستند قديمى ترين 
نمونه شــناخته شده يك قارچ را كشف كنند كه در فسيل يك مورچه 
قرار دارد.به گزارش ايســنا، پژوهشــگران «دانشــگاه ايالتى اورگن 
(OSU) »، قديمى ترين نمونه شناخته شده قارچ را شناسايى كرده اند 
كه به يك مورچه حمله مى كند. فسيل مورچه، يك گونه جديد قارچ 
را نشان مى دهد. يكى از پژوهشگران اين پروژه گفت: اين نوعى قارچ 

است كه از بدن "مورچه نجار"(Carpenter ant) رشد مى كند.
اين قارچ، ساختار توليدمثل بسيارى از قارچ ها را دارد؛ از جمله آن دسته 
از قارچ ها كه مى توانيد در حياط خود ببينيد. پوينار و همكارانش، نام 

كشف خود را "Allocordyceps baltica" گذاشتند.

بالن فضايى مسافران را به فضا مى برد
 يك شركت فضايى قصد دارد مســافران را به وسيله يك بالن به 
استراتوسفر زمين ببرد. قيمت اين سفر 125هزار دالر است و 6 ساعت 

طول مى كشد.
بــه گــزارش  مهر،  بليت هاى ســفر به استراتوســفر زميــن همراه 
شركت«اسپيس پرسپكتيو» به قيمت 125هزار دالر عرضه شده است. 
حــال آنكه اين مبلغ در مقابل بليت ســفر بلواوريجين به مرز فضا به 

ارزش 28ميليون دالر بسيار اندك است.
«اســپيس پرسپكتيو» با اســتفاده از بالن هاى فضايى عظيم و كپسولى 
بزرگ 8نفر را به استراتوســفر زمين در ارتفــاع 20مايلى مى برد. اين 
سفر 6 ساعت طول مى كشد، البته مسافران فقط مى توانند 2ساعت در 

استراتوسفر بمانند.

تصفيه آب با الهام از درختان جنگل هاى حرا
 محققــان با الهام از روش انتقال آب شــور به درختان جنگل هاى 
حرا و تصفيه اين آب ها يك سيســتم خورشــيدى جديد تصفيه آب 

شور ابداع كرده اند.
به گزارش نيواطلس، اســتفاده از صفحات و فناورى هاى خورشيدى 
براى جدا كردن نمك آب و حتى برخى امالح آلوده آن در ســال هاى 
اخير متداول شده است. اما هنوز هم امكان ارتقاى اين فناورى وجود 

دارد.
مهندسان دانشگاه ويرجينيا تك يك درخت مصنوعى ابداع كرده اند كه 
بر مبناى كاركرد درخت هاى جنگل هاى حرا توليد شده و قادر به تقليد 
دقيق از روند طبيعى انتقال آب شور به ريشه هاى درخت و سپس انتقال 

آب شيرين به برگ هاى آن است.

اكران «آن شب» محصول مشترك 
ايران و آمريكا در سينما فلسطين

 نمايش نخستين فيلم ايرانى توليد شده در آمريكا 
از 31 خرداد ماه در سينما فلسطين همدان آغاز شد.

به گزارش فارس، نمايش نخستين فيلم ايرانى توليد 
شــده در آمريكا از 31 خرداد ماه در سينما فلسطين 

همدان آغاز شد.
 اين فيلم ســينمايى دلهره و وحشــت با هنرنمايى 
شهاب حسينى از 31 خرداد ماه در سينما در سانس  
17 ســالن يك و 14:30 در سالن 2 اكران شد؛ پيش 
از اين از 29ژانويه امسال، اكران بين المللى فيلم، كار 

خود را با اكران در سينما هاى آمريكا آغاز كرد.
«آن شــب» نخســتين فيلم توليد شــده ايرانى در 
آمريكاســت كه با دريافت مجوز نمايش از ايران، به 

صورت همزمان در 2كشور اكران شد.
فيلم آن شب به تازگى در سى ونهمين دوره جشنواره 
فيلم ترسناك «مولين دو رى» اسپانيا، موفق به كسب 
جايزه بهترين كارگردانى و فيلمنامه شــد و شهاب 
حســينى نيز براى بازى در ايــن فيلم جايزه بهترين 

بازيگر مرد جشنواره را به خود اختصاص داد.
اين فيلــم معمايى به نويســندگى كوروش اهرى و 
ميالد جرموز محصول سال 2019 است؛ داستان فيلم 
در مورد زوج جوانى اســت كه به همراه دختر يك 

ساله شان خود را محبوس در هتلى قديمى مى يابند.
همچنين تابســتانه سينما فلســطين با آثار ديگرى 
نيــز همراه اســت، "هفته اى يك بــار آدم باش" به 
كارگردانى شهرام شاه حسينى در سانس هاى 10:30، 

15 و 19 در سالن يك اكران مى شود.
"خورشــيد" بــه كارگردانــى مجيد مجيــدى در 
و   3 ســالن  در   20 و   18  ،16  ،14 ســانس هاى 
"تك خال" به كارگردانى مجيد مافى در ســانس هاى 
11، 16:30، 18:30 و 20:30 در ســالن 2 به نمايش 

گذارده مى شود.
همچنين "ديدن اين فيلم جرم اســت" به كارگردانى 
رضا زهتابچيان در ســانس  21سالن يك و انيميشن 
"اژدها ســوار" توليد تومر اشاد سانس 11 در سالن 

3اكران مى شود.

2خبرنگار قربانى يك سانحه 
همدردى هنرمندان با اهالى رسانه

 ســاعت 18:00،  2 تيرماه يك مــورد واژگونى اتوبوس در محور 
اروميه - نقده اتفــاق افتاد. در حادثه واژگونى اتوبوس حامل تعدادى 
از خبرنگارانى كه بــراى تهيه گزارش از درياچه اروميه عزيمت كرده 
بودند، دســت كم 21 نفر مصدوم شدند و «مهشــاد كريمى» خبرنگار 
حوزه محيط زيســت ايسنا و «ريحانه ياســينى» خبرنگار ايرنا در اين 

حادثه جان باختند.
ايــن حادثه تلخ تألم و تأثر خبرنگاران كشــور را برانگيخت و غريب 
به اتفاق رســانه ها اين ضايعه تلخ را تســليت گفتند، همچنين جمعى 
از هنرمندان با انتشــار مطالب جداگانــه اى در فضاى مجازى، با ابراز 
تأسف براى درگذشت ناگهانى 2خبرنگار جوان ايسنا و ايرنا در حادثه 

واژگونى اتوبوس در اروميه، با اهالى رسانه همدردى كردند.
در اين ميان يك بازيگر، در مطلبى با انتشــار عكس هايى از مهشــاد 
كريمى و ريحانه ياســينى و همچنين با اشــاره بــه توييت خبرنگار 
ايرنا درباره مرگ، به انتقاد از جاده هاى ناامن كه در اين ســال ها جان 

نخبگان، انديشمندان و شهروندان كشورمان را گرفته، پرداخته است.
رضا كيانيان همچنين نوشــته اســت: «تســليت... تســليت به جامعه 
خبرنگاران تسليت به دوستداران محيط زيست. تسليت به خانواده هاى 

داغدار.
«2فوتــى و 21 مصــدوم در حادثه واژگونى اتوبــوس خبرنگاران در 
نقده، مهشاد كريمى و ريحانه ياسينى مصدومين تيم خبرنگاران حوزه 
محيط زيســت هســتند كه از طرف سازمان محيط زيســت براى تهيه 

گزارش اعزام شده بودند».
 وى همچنين با اشــاره به خبرى از ايسنا درباره اين حادثه تلخ آورده 
اســت: «رئيس مركز اطالعات و كنتــرل ترافيك پليس راهور ناجا در 
گفت وگو با ايسنا، علت واژگونى اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده را 

ناتوانى در كنترل وسيله نقليه اعالم كرد.
به همين سادگى!!!!

جاده هاى ناامن، اتوبوس هاى فرسوده چى؟؟؟؟
چند بار تا به حال نخبگان ما به همين سادگى به كام مرگ رفته اند؟»

*رامبد جوان: تلخ مثل لحظه از دست دادن عزيز
رامبــد جوان، مجرى برنامه «خندوانه» هم در پيامى كه حاوى 2عكس 
خبرنگاران تازه درگذشــته ايسنا و ايرنا است، نوشته است: «اين بار ته 
دره پايانى تلخ بــود براى گروهى از خبرنگارانى كه قرار بود روايتگر 

پيشرفت پروژه هاى مربوط به احياى درياچه اروميه باشند.
ايــن عصــر تلخ همــه ما را در ســوگ ريحانه ياســينى و مهشــاد 

كريمى2خبرنگار جوان خبرگزارى هاى ايرنا و ايسنا نشاند.
براى من و همكارانم در خندوانه كه در همه اين ســال ها سعى كرديم 
به حد توانمان در كنار كســانى باشــيم كه براى حفظ محيط زيست از 

جانشان مايه مى گذارند، امشب شبى تلخ رقم خورد.
بياييد با هم دعا كنيم براى صبر و آرامش خانواده هاى اين 2 و سالمتى 

ديگر عزيزان آسيب ديده در اين سانحه.»
احســان عليخانى هم با اســتفاده از هشــتگ هاى خبرنگار، واژگونى 
اتوبوس و حادثه تلخ، نوشــته اســت: «اتفاق دردناكــى براى جامعه 
خبرنگاران رخ داده و متأســفانه عزيزانى را از دست داديم و تعدادى 

مصدوم شدن، براى آرامش خانواده ها دعا كنيم.»
روابط عمومــى روزنامه همدان پيــام نيز به نمايندگــى از مديران  و 
خبرنگاران اين رسانه، ضايعه درگذشــت خبرنگاران ايسنا و ايرنا در 
حادثه واژگونى اتوبوس در اســتان آذربايجان غربى را تسليت گفت. 
«با نهايت تأسف و تأثر درگذشت 2خبرنگار ارزشمند خبرگزارى هاى 
ايرنا و ايســنا كه در راه رسالت حرفه اى، جان خود را از دست دادند 
تســليت عرض كرده و از خداوند منان علودرجات براى آنها و براى 

بازماندگان صبر و شكيبايى مسألت مى نماييم.»
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مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در روز قيامت، سه چيز مى  آيند و به درگاه خداوند عّز وجّل شكايت مى  كنند : ُمصَحف، 
مسجد و عترت (خانواده  ام) .        

الخصال : ص 175 ح 232

مريم مقدم  »
 تنوع و كيفيت صنايع دســتى و هنرهاى سنتى 
ايــران همواره مورد توجه و زبــان زد عالقه مندان، 
هنردوســتان بوده و مشــتريان خاص خود را در 
بازارهاى جهانى دارد؛ 295رشته صنايع دستى ثبت 
 شــده و فعال، باززنده ســازى 115رشته منسوخ و 
فراموش شده، جامعه بزرگ بيش از 2 ميليون نفرى 
در زنجيره كسب وكار در اين حوزه ايجاب مى كند 
دولت هــا و مجلس هــا، قانون گــذاران و مجريان 
با تصويــب قوانين حمايتى و اجــراى اقدامات و 
طرح هاى زيربنايى، پشــتيبان هميشگى فعاالن اين 

بخش فرهنگى اقتصادى باشند.
امــا هنوز برخــى رويكرد و نگاه هــاى قديمى به 
توليد صنايع دســتى مانند توليد آن در يك شــكل 
و شمايل و مانند گذشــته، همچنين برداشت هاى 
نادرست مبنى بر اقبال نكردن جوانان به يادگيرى و 
توليد صنايع دستى در اين زمينه وجود دارد كه البته 
هنرمندان و كارآفرينان حوزه صنايع خالق فرهنگى 
براســاس خالقيت و نوآورى در هنرهاى ســنتى، 
مى توانند عالوه بر حفظ اصول و ساختار سنتى هنر 
و افزايش گرايش همه سليقه ها و نسل ها، بازارهاى 
داخلى و خارجى جديدى براى صنايع دستى ايران 
بر مبناى ســليقه و ســبك جديد و مدرن زندگى 

مشتريان ايجاد كند.
از طرف ديگر تحريم ها و شيوع كرونا آثار زيان بار 
بســيارى در اقتصادى و بازار صنايع دستى گذاشته، 
اما هيچ عاملى نمى تواند حريف نوآورى در توليد و  
بازار فروش اينترنتى و آموزش هاى آنالين در اين 
دوران شود و هيچ عاملى نمى تواند موجب توقف 
رونق  شــود. اكنون كه زيرساخت هاى ارتباطى تا 
دورترين كارگاه ها در اقصانقاط ايران فراهم شــده 
و گســترش پيدا كرده و دسترســى به اينترنت در 
دوران شيوع كرونا فرصت و ظرفيت هاى جديدى 
را پيش روى فعــاالن و كارآفرينان اين حوزه قرار 
داده و آموزش هــا، فروشــگاه ها و بازارچه هــاى 
آنالين(برخــط) به زندگى و معيشــت اين جامعه 
رونــق و حيات بخشــيده، كوچكتريــن خلل و 
محدوديت در اين زيرساخت مهم اشتغال و درآمد، 

را تحت تأثير قرار مى دهد.
يك توليدكننده محصــوالت چرمى گفت: فضاى 

مجازى بســتر مناســبى براى آموزش، اشتغالزايى 
و درآمدزايى به ويژه براى زنان سرپرســت خانوار 
زنان روستايى شده است. محدودسازى اينترنت و 
فيلترينگ فضاى مجازى كه بســتر كسب وكارهاى 
آنالين بســيارى كارآفرينان و اساتيد و صنعتگران 
هنرهاى سنتى و صنايع دستى شده، قطعًا به زندگى 

و معيشت آنها آسيب مى زند.
مصطفــى گودرزى افــزود: فضــاى مجازى يك 
راهكار جدى براى  فروش محصوالت اســت، اما   
هنرمنــدان براى ورود به فروش دست ســازها در 

فضاى مجازى حامى مى خواهند.
 وى بــه تأثيــرات حضــور هنرمنــدان و معرفى 
محصــوالت در فضــاى مجــازى و شــبكه هاى 
اجتماعى اشــاره و بيان كرد: جدا از كسب درآمد، 
هنرمندى كه آثار و محصوالتش ديده مى شود حس 
اعتماد به نفس و عزت نفس پيدا مى كند. آن هم در 
شرايطى كه كرونا موجب تنهايى، فاصله اجتماعى 
و  افسردگى عمومى بيشــتر در ميان زنان خانه دار 
شــده، اين ارتباطات و شبكه ســازى ها هنرمندان 
صنايع دســتى را از ركود و رخوت بيرون مى آورد 
و حس خودبــاورى را افزيش مى دهد. خانواده اى 
كه زن يا مادر حس خودباورى بهترى داشته باشد 

امنيت روانى و آرامش بيشترى هم احساس مى كند.
گودرزى با بيان اينكه حدود 25ســال اســت كه 
در عرصه چــرم همدان فعاليــت دارد، گفت: در 
حال حاضــر 3كارگاه در اين راســتا داريم و تعداد 
18 تا 20نفر در اين كارگاه ها مشغول به كار هستند.

اين توليدكننده محصوالت چرمى در همدان درباره 
وضعيت اين روزهاى صنعت چرم همدان و فعاالن 
و هنرمندان ايــن عرصه بيان كــرد: وضعيت اين 
 روزهايمان تعطيلى ها و اوضاعى اســفناك است، 
خيلى از فعاالن اين عرصه امروز بيكار هســتند و 

به مشكل خورده اند.
وى در ادامــه گفت وگو با اشــاره به اينكه پيش از 
شــيوع كرونا با بحث هاى برجام و مواردى ديگر، 
بحث هاى صادراتى دچار مشكالتى شد، گفت: در 
ادامه اين موضوع در اواخر ســال گذشته نيز بحث 
شيوع ويروس كرونا پيش آمد و در حال حاضر هم 
در بحث فروش و هم در زمينه صادرات مشكالتى 
داريــم، به  نوعى كه در ســال جارى تنها صادراتى 

جزئى به كشور عراق داشته ايم.
گودرزى با بيان اينكه همكارانم 6 تا 18سال است 
كه پيش من مشغول به  كار هستند، افزود: اين افراد 

در حال حاضر استادكاران چرم شده اند .

 راه اندازى آموزش و كســب وكار آنالين 
صنايع دستى ميراث دوران كرونا

وى آموزش را در توسعه هنر مهم دانست و گفت: 
جدا از آموزش هنرهاى  ســنتى كه هنرورزان بايد 
بــراى ورود به بازار و عرضــه محصول خود فرا 
بگيرد؛ بايد در ابعاد مختلف براى شــناخت بازار، 
بازاريابى و روش هاى ورود به بازار توانمند شوند 
تا بتوانند خودشــان كارآفرين باشند و درآمدزايى 

كنند.
گفتنى اســت، توليدكنندگان داخلى صنايع دستى 
با كمترين نوسان ارز در بازار با مشكالت فراوان 
روبه رو مى شــوند، در شــرايط تحريم اقتصادى 
و پــس از آن شــيوع كرونا بيشــتر هنرمندان و 
خسارت هاى  دچار  صنايع دســتى  توليدكنندگان 
زيادى شده، يا بيكار شدند يا بازارها و مشتريان 
خود را از دســت دادند، البتــه كرونا در حوزه 
آمــوزش و بازاريابى تأثيرات مثبت هم داشــت؛ 
هنرمنــدان و اســاتيدى كه كســب وكار آنالين 
راه انــدازى كردند به بازارهاى خوبى دسترســى 
پيــدا كردند و كارشــان رونق يافــت، از طرفى 
آموزش آناليــن در اين حوزه جايگاه خود را به 

سرعت پيدا كرد.

 آيــا مى خواهيد زميــن را حفظ كنيــد؟ مردم 
روستاها، شهرها و كشورهاى ديگر را درك كنيد و 
اقتصاد جوامع محلى را بهبود دهيد؟ پس بوم گردى 

را دريابيد.
بوم گردى نوعى از گردشگرى است كه چندان نيازى 
به هتل و ساير تجمالت وابسته ندارد.  بوم گردى در 
ايران با 4اقليم از 5اقليم دنيا، متنوع ترين صنايع دستى 
جهــان، چند هزار ســال قدمت و... نيــاز به توجه 
بيشــترى دارد تا رمقى گرفته و به بــازوى اقتصاد 

گردشگرى تبديل شود.
از  نقــل  بــه  چيســت؛  بوم گــردى   

«جامعه بين المللى بوم گردى» 
بوم گردى سفرى مسئوالنه به مناطق طبيعى است كه 
ضمن حفظ محيط زيست، منجر به بهبود تندرستى 
مردم محلى مى شود. در بوم گردى، آموزش ميهمان 
و ميزبان بسيار مهم است و از اين طريق مى توان به 

درك متقابل ميان جوامع مختلف دست يافت.

 مزاياى بوم گردى از نظر جامعه
الف) حفظ تنوع زيستى-فرهنگى و مراقبت از ميراث 

طبيعى و فرهنگى زمين
ب) كاهش فقر و توسعه پايدار در جوامع محلى

پ) ايجاد درك متقابل ميان فرهنگ هاى مختلف و 
انسان با طبيعت

 اصول بوم گردى از نظر جامعه
الف) كاهش آثــار فيزيكى، اجتماعــى، رفتارى و 

روانشناسى بر محيط زيست و جوامع محلى
ب) احترام نســبت به محيط زيست و فرهنگ هاى 

مختلف
 بوم گردى در ايران

بوم گــردى در ايــران كامــًال اتفاقــى و بــدون 
سياســت گذارى قبلى آغاز شــد. بيش از 20ســال 
پيش مازيار آل داوود به  گرمه، روســتاى پدرى اش 
در حوالى اصفهان بازگشــت و از قضا چند مسافر 
فرانسوى چند روزى ميهمانش شدند. حس خوب 

مسافران در پايان سفر، انگيزه مازيار براى گسترش 
كسب وكارش شد و از آن روز تا كنون بوم گردى در 

ايران رشد كرده است.
قدم نخســت براى توســعه گردشــگرى در ايران، 
آن اســت كه مردم دنيا بدانند كه ايرانى زيبا وجود 
دارد كه در ســايه بى توجهى داخلى و عناد خارجى 
ناشــناخته است. ايران در ســال 1399 به عضويت 
«ســازمان بين المللــى بوم گردى» درآمــد. خبرى 
مســرت بخش كه مى توانــد كليد معرفــى ايران و 
جاذبه هايش به مردم جهان باشــد. حــال اگر ايران 
معرفى شد و طبيعت گردان آمدند، بايد براى پذيرايى 
از آنان اقامتگاه هاى بوم گردى مناســب وجود داشته 

باشد.
نقشــه پراكندگى اقامتگاه هاى بوم گردى كه توسط 
گروه سياست پژوهى و تحليل داده نمافر گردآورى 
شده است، نشــان مى دهد كه همه استان ها اقامتگاه 
دارند و ســاخت اقامتگاه جديد شايد دغدغه فعلى 

نباشد. در واقع مشكالت كيفى 
كشور  در  بوم گردى  گريبانگير 
است؛ مثًال مبناى قيمت گذارى 
خدمات مشــخص نيســت و 
اقامتگاه ها  كيفــى  درجه بندى 
نشده  انجام  درســتى  به  هنوز 
است. به عنوان يك مثال عينى، 
در يكى از ســايت هاى اجاره 
3اقامتگاه  بوم گــردى  اقامتگاه 
در مازنــدران وجــود دارد كه 
هر كدام 4 و 5 ستاره دارند، اما 
قيمت يك شب اقامت در آنها 
100، 300 و 400 هزار تومان 

براى هر نفر است. پس مبنا چيست؟
معــاون گردشــگرى ســازمان ميراث فرهنگــى، 
فعلى)  (وزارتخانه  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
در ســال 1397 اعالم كرد كه بوم گردى مى تواند 
ضعف زيرســاخت هاى گردشــگرى در كشور را 
از بين ببرد. پس مســئولين بــه اهميت بوم گردى 

واقفند.
 ولى تيمورى«جامعه حرفه اى اقامتگاه هاى بوم گردى» 
را به عنوان يكــى از متوليان اين حوزه معرفى كرد. 

حتى در سال 1397، سازمان سندى با سازمان جهانى 
گردشــگرى امضا كرد كه يكــى از محورهاى آن 
همكارى در زمينه بوم گردى و گردشگرى روستايى 
اســت و قرار شد در ســال 2020 همايشى درباره 
بوم گردى و گردشگرى روســتايى برگزار شود كه 
عاقبتش مشــخص نشد. يك روز مى گويند 16هزار 
شغل در بوم گردى ايجاد مى كنيم، يك روز مى گويند 
بوم گردى هاى كشــور را درجه بندى مى كنيم و يك 

روز ديگر هم حرف ديگر.

هنرمند مطرح چرم در همدان:

بازار فروش صنايع دستى نوآورى مى خواهد  
■ فضاى مجازى راهكار فروش محصوالت 

■ هنرمندان براى ورود به فروش دست سازها در فضاى مجازى حامى مى خواهند

بوم گردى؛ كليد جهش گردشگرى

ظرفيتى كه مغفول مانده است

وزير ميراث  فرهنگى خبرداد
گردشگرى و صنايع دستى، بخش ويژه 
چهاردهمين جشنواره كارآفرينان برتر

 جشــنواره انتخــاب كارآفرينــان برتــر همه ســاله بــه همــت وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعــى در بخش هــاى مختلــف از جملــه صنعــت، 
كشــاورزى و خدمــات برگــزار مى شــد كــه امســال2حوزه گردشــگرى 
ــان و  ــتر از ذى نفع ــه بيش ــت هرچ ــدف حماي ــا ه ــتى ب و صنايع دس
فعــاالن ايــن 2حــوزه، بــه  عنــوان بخــش ويــژه در چهاردهميــن دوره 

ايــن جشــنواره انتخــاب شــده اســت.
افــزوده  از  صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  وزيــر 
شــدن گردشــگرى و صنايع دســتى به  عنــوان بخش هــاى ويژه به 
چهاردهمين«جشــنواره انتخاب كارآفرينان برتر» خبر داد و گفت: از 
كارآفرينان برتر اين 2حوزه در مراسمى با حضور رئيس جمهور تجليل 

مى شود.


