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يادداشت روز

2

كرونا
 بهانه تحديد رسانه نشود

 1- شــيوع كرونا از منظر صاحب نظران 
رسانه با چشم اندازهاى متفاوتى تحليل شد و 

هر صاحب نظرى از ديدگاه خود...

# من _ ماسك _ مى زنم

آگهـى مناقصـه
شركت سيمان هگمتان (سهامى عام)

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد خدمــات انتظامــات 
ــر  ــن 17 نف ــور تأمي ــه منظ ــان ب ــيمان هگمت ــه س كارخان
ــت از  ــت و حراس ــراى حفاظ ــاز ب ــورد ني ــانى م ــروى انس ني
ــب  ــه در قال ــدوده كارخان ــود در مح ــات موج ــوال و امكان ام
ــى داخــل و محوطــه  ــى و گشــت زن ــات نگهبان انجــام عملي
پيرامونــى و ســاير مــوارد مرتبــط را بــه مــدت دوازده مــاه از 
طريــق مناقصــه عمومــى بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگذار 

نمايــد.
ــد  ــى توانن ــه م ــناد مناقص ــت اس ــت درياف ــدان جه عالقمن
ســايت بــه  لغايــت 1399/06/01  تاريــخ 1399/05/22  از 
از  يكــى  يــا  و   www.HegmatanCement.com  

نماينــد. مراجعــه  ذيــل  آدرس هــاى 
پايــان مهلــت ارســال پــاكات پيشــنهادات تــا پايــان وقــت 

ــورخ 1399/06/01 مــى باشــد. ادارى روز شــنبه م
1) دفتــر تهــران: خيابــان فردوســى، خيابــان كوشــك 
ــالك6 ــن بســت انوشــيروانى، پ ــن تقــوى)، ب (ســروش الدي

تلفن:  66716585-021  و  021-66727816
2)كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درگزين، روســتاى 

شاهنجرين
تلفن: 20- 36337316- 081

آگهـى مناقصـه
شركت سيمان هگمتان (سهامى عام)

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

ــرى  ــه كارگي ــر دارد ب ــان در نظ ــيمان هگمت ــركت س ش
ــده  ــاه رانن ــه هرم ــن ب ــل 25 ت ــتگاه جرثقي ــك دس ي
ــق  ــه را از طري ــه كارخان ــور روزان ــتفاده در ام جهــت اس
ــذار  ــكار واجــد شــرايط واگ ــه پيمان ــى ب مناقصــه عموم

ــد. نماي
عالقمنــدان جهــت دريافــت اســناد مناقصــه مــى تواننــد 
ــايت ــه س ــت 1399/06/01 ب ــخ 1399/05/22 لغاي از تاري
از  يكــى  يــا  و   www.HegmatanCement.com  

آدرس هــاى ذيــل مراجعــه نماينــد.
ــان  ــا پاي ــنهادات ت ــاكات پيش ــال پ ــت ارس ــان مهل پاي
ــى باشــد. ــورخ 1399/06/01 م ــنبه م ــت ادارى روز ش وق
ــان كوشــك  ــى، خياب ــان فردوس ــران: خياب ــر ته 1) دفت
(ســروش الديــن تقــوى)، بــن بســت انوشــيروانى، 

ــالك6 پ
تلفن:  66716585-021  و  021-66727816

ــن،  ــروه درگزي ــش ق ــتان رزن، بخ ــه: شهرس 2)كارخان
ــاهنجرين ــتاى ش روس

تلفن: 20- 36337316- 081

آگهـى مناقصـه
شركت سيمان هگمتان (سهامى عام)

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

ــن  ــات تأمي ــر دارد خدم ــان در نظ ــيمان هگمت ــركت س  ش
نيــروى انســانى مــورد نيــاز كارخانــه ســيمان هگمتــان بــه 
تعــداد حــدود 120 نفــر كارگــر ســاده و ماهــر بــراى خدمــات 
ــات فنــى و  ــذا و ســاير خدم ــه غ ــت، تهي ــه، نظاف بارگيرخان
ادارى مــورد نيــاز را از طريــق مناقصــه عمومــى بــه پيمانــكار 

واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
ــد  ــى توانن ــه م ــناد مناقص ــت اس ــت درياف ــدان جه عالقمن
ســايت بــه  لغايــت 1399/06/01  تاريــخ 1399/05/22  از 
از  يكــى  يــا  و   www.HegmatanCement.com  

آدرس هــاى ذيــل مراجعــه نماينــد.
پايــان مهلــت ارســال پــاكات پيشــنهادات تــا پايــان وقــت 

ــورخ 1399/06/01 مــى باشــد. ادارى روز شــنبه م
1) دفتــر تهــران: خيابــان فردوســى، خيابــان كوشــك 
ــالك6 ــن بســت انوشــيروانى، پ ــن تقــوى)، ب (ســروش الدي

تلفن:  66716585-021  و  021-66727816
2)كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درگزين، روســتاى 

شاهنجرين
تلفن: 20- 36337316- 081

آگهـى فروش

شركت قند هكمتان ( سهامى عام)

 شــركت قنــد هكمتان در نظر دارد  يكدســتگاه ترانســفورماتور 
ــت  ــه 20000 ول ــاژ اولي ــخصات (kva 1000 وان ، ولت ــا مش ب
ــت ، ســال ســاخت2012ميالدى ، بســيار  ــه400 ول ، ولتاژثانوي
ســالم وكــم كاركرد ،ســاخت شــركت كوشــكان ترانســفو زير نظر 
ايــران ترانســفو زنجــان ) بــه فــروش رســاند متقاضيــان محتــرم 
مى تواننــد از تاريــخ درج ايــن آگهــى لغايــت1399/06/02 
جهــت كســب اطالعــات بيشــتر  بــا شــماره تمــاس 34553253-
081 و يــا بــه صــورت حضــورى بــه آدرس : كارخانــه قنــد 
همــدان ، واقــع در كيلومتــر 20 جــاده همــدان تهــران، روبــروى 

پليــس راه شــهيد خــرم رودى مراجعــه فرماينــد

از جاى پاى زيرآب زن در خزينه تا حفظ امانات

حمام سيدان در همدان ملى شد 

مهدى ناصرنژاد»
  ايــن روزهــا جامعــه رســانه اى 
كشــورمان زيــاد از اثــرات ناگوار و 
تخريبــى ويروس كرونــا مى گويند و 

مى نويسند.
تأثير بد ويــروس كرونا در جهان فقط 
روى جسم و جان مردم بى گناه نيست؛ 
زيرا اقتصــاد جهانى در تمام ابعاد خود 
در چند مــاه اخير ضربه هاى هولناك و 
كرده  تحمل  كرونــا  از  جبران ناپذيرى 
اســت و چه بســا چنانچــه ويروس 
كرونــا از همين لحظه متوقف شــود، 
ســال هاى زيادى طول بكشد تا اقتصاد 
كشــور ها قادر به ترميم خود باشد. با 
اين حال بخش هاى اقتصادى در كشور 
خودمان در شــرايط فعلى دچار بالياى 
مضاعفى است و از يك سو مشكالت 
تحريم هــاى  ماننــد  شناخته شــده اى 
بين المللى با شــيطنت و توطئه مستقيم 
آمريكا بر پيكره بيمار اقتصاد ما فشــار 
مــى آورد و از ســويى هميــن كرونا 
دچار  را  كشــورمان  اقتصادى  ساختار 
ركود ساخته است كه در مجموع چنين 

مشكالت براى هر كشورى بازدارنده و 
مخرب خواهد بود. اما همين مشكالت 
به لحاظ مشخص بودن علل و عامل آن، 
بارى بــه هر جهت گذرا و قابل تحمل 
مى نمايــد و براى هر كشــور و ملتى 
استقالل  پايه گذارى  و  تحريم  شكستن 
اقتصادى و عبور از يك مانع ناخواسته 
نظير بيمارى اپيدمى، در نهايت بســيار 
شــيرين و افتخارآميز خواهد بود، هر 
چند با رنج و گرسنگى و بيكارى ملتى 

بزرگ همراه باشد! 
شوربختى و رنج غيرقابل گذشت براى 
يك ملــت اين اســت در هنگامه هاى 
جنگ و قحطــى و اپيدمى هاى طوالنى 
مدت بيمارى ها، عناصر فرصت طلب و 
موريانه صفت داخلى به جان ريشه هاى 
اقتصادى كشــور و مــردم آن بيفتند. 
عناصرى كه با مردم كشــور خود روى 
يك سفره باشند و زير يك علم مذهبى 
و پرچم سينه زنى كنند و سرود ملى سر 
دهند اما در خفا چشــم طمع به مال و 

دلخوشى هاى مردم خود بدوزند.
اكنون در ايــن بحبوحه هاى گرانى هاى 

رو به افزايش قيمت هــا و كمبود هاى 
آزاردهنــده كاال و مــواد اوليــه، اين 
تحريم و كرونا نيست كه گلوى اقتصاد 
كشــورمان را مى فشــارد، بلكه انواع و 
شــكل هاى ناگوارى از تخلف و تقلب 
و  الكچرى بــازى  كم فروشــى هاى  و 
اينترنتى  فروش  گاهى  سوءاستفاده هاى 
است كه مردم را آزار مى دهد و برخى 
سازمان هاى مســئول نيز در اين ارتباط 
فقط نظارگر هســتند و به ريشه فساد 

نمى زنند! واقعاً چرا؟
در اين ارتباط دوشنبه 20 مردادماه حتى 
صداى يكى از معاونان سازمان تعزيرات 
كشور(آقاى رايگانى) هم در آمده بود كه 
چرا سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
ورود پيــدا نمى كند و هيچ اعتراضى به 
ندارد.  خودســرانه  قيمت هاى  افزايش 
كشــورمان  تعزيرات  ســازمان  معاون 
معترض بود كه چرا بايد قيمت بسيارى 
از اجناس و كاالهاى بســته بندى شده 
تــا 60 درصد گران تــر از همان كاالى 
خاص به صورت فروش فله اى باشــد؟ 
آيا واقعاً فروش بســته بندى شــده در 

جامعه ما روشــى براى كم فروشــى و 
گران فروشى تا 2 برابر است؟ چرا بايد 
بسته بندى كاال در كشورهايى كه اقتصاد 
سالم و روان دارند، بدون افزايش قيمت 
نامتعارف فقط براى معرفى بهتر كاال و 
خدمت دهى به مردم و صرفه جويى در 
وقت و هزينه هاى اضافى مردم و كمك 
به پاكيزگى محيط زيست باشد، اما در 
جامعه ما چنين ظاهرســازى ها لفافه اى 

براى دزدى هاى پنهان و تخلف است.
ازسويى ديگر متأسفانه عملكرد برخى 
شركت هاى دولتى نيز در ارائه خدمات 
اجتماعى به روشــى غيرمستقيم براى 
تحميل هزينه هاى اضافى به مردم تبديل 
شده است. مصداق ديگر در اين پيوند، 
پخش آگهى هاى گران قيمت تبليغاتى از 
رسانه هاى ملى است كه بدون توجه و 
احساس مسئوليت نســبت به كيفيت، 
كميت و ارزش واقعى انواع كاال انجام 
مى شــود و پخــش از تلويزيون ملى 
مستمسكى براى تءييد كيفيت و اعتبار 
كاال قرار مى گيرد كه متأسفانه آسيب آن 

فقط متوجه مصرف كنندگان است.

اثرات ناگوار تخلفات اقتصادى كمتر از ويروس كرونا نيست

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

چندي است كه خودروهاي شخصي 
اتوبوس هاي  ناوگان  به ويژه  عمومي،  و 
شهري شركت واحد در سراسر كشور 
در رديف عوامل نخســت آلودگي هوا 
شناخته و معرفي مي شوند كه اين مهم 
تأمين و توزيع سوخت باكيفيت باالتر 
اين وســايل نقليه را در كاستن آلودگي 

هوا بيش از پيش ضروري مي كند.
نفتى  فرآورده هاى  پخش  شركت  مدير 
منطقه همــدان از توزيع نفتگاز يورو4
به ناوگان اتوبوس هاي داخل شــهري 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اين شركت، 

امين روســتايي گفــت: بنابر رســالت 
ارائــه خدمات مطلوب بــه هموطنان و 
تأكيدهاي مديريت ارشد استان، به همت 
مسئوالن و كاركنان خدمتگزار منطقه، از 
ابتداى مردادماه جاري ســوخت ناوگان 

اتوبوس راني داخل شهر يورو4 شد.
وي با اشــاره بــه همــكاري همه جانبه 

شــهرداري در تخصيص مكان و تأمين 
تجهيزات الزم، زيرساخت مناسب فني و 
(GAS OIL)الكترونيك توزيع نفتگاز

با كيفيت و اســتاندارد جهاني يورو4 به 
وسايل نقليه عمومي جابه جايي مسافر در 

شهر آماده و راه اندازي شد.
وى با بيان اينكــه بنزين يورو 4 با اكتان 

باالي 91 از ابتداي سالجاري در سراسر 
توزيع  استان  سوخت رساني  جايگاه هاي 
مي شــود، اذعان كرد: حفظ ســالمت 
محيــط زيســت جامعه و تــالش در 
تعديــل آالينده هاي هوا همواره از جمله 
دغدغه هاي مديريت كالن شــركت ملي 
پخش و حساســيت هاي اين شركت در 

قبال مســئوليت اجتماعي خود بوده 
است.

روســتايي تصريح كرد: اكنون نفتگاز 
توزيعــي در جايــگاه پايانــه بزرگ 
مسافربري همدان، جايگاه هاي عرضه 
سوخت مســتقر در رينگ دوم شهر 
همدان و همچنيــن پمپ بنزين هاي 
محورهاي اصلــي كوريدور ترانزيت 
اتصال دهنده شمال و مركز به جنوب 
و غرب كشــور در مبادي ورودي و 
خروجي شهرهاي استان از نوع يورو4

است.
مديــر پخــش منطقه همــدان اظهار 
اميدواري كــرد: به تدريــج تالش ها به 
ســمت و سوي تجهيز ســاير جايگاه ها 
به امكانات ضروري و استانداردســازي 
شرايط ذخيره سازي و عرضه اين سوخت 
ارزشمند درحال انجام است تا نقش اين 
منطقه در داشــتن هواي پــاك تاريخ و 

تمدن ايران زمين پررنگ بماند.

سوخت اتوبوس هاي داخل شهر هم يورو4 شد

نقش پُررنگ پخش منطقه همدان 
در پاكي هواي پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 

جامعه مذهبى نسبت 
به مسأله سالمت مردم 

مسئول هستند

«كرونـا» 
ميهمان ويژه جشن عروسى

■ فرماندار مى گويد به بازداشت داماد و تذكر به صاحبان 
مجالس اقدام كرديم

ستاد مبارزه با كرونا درباره زمان 
برگزارى كنكور تصميم گيرى مى كند

نقش تشكل ها در تحقق عدالت و پيشرفت

توسعه با همدلى دولت و ملت 
اتفاق مى افتد
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

كرونا، بهانه تحديد رسانه نشود
 1- شــيوع كرونا از منظر صاحب نظران رســانه با چشم اندازهاى 
متفاوتى تحليل شــد و هر صاحب نظرى از ديدگاه خود و برداشتى كه 
از شرايط داشت درباره آينده رسانه ها و تأثيرى كه همه گيرى كرونا در 
فرايند انتشار خبر و كار رسانه اى دارد، در اين زمينه پيش بينى هاى خود را 
ارائه داد. البته همچنان اين پيش بينى ها و آينده نگرى ها ادامه دارد و يكى 
از دغدغه هاى اساتيد ارتباطات و فعاالن عرصه رسانه و اطالع رسانى را 

تشكيل مى دهد.
2- بر اســاس يكى از پيش بينى ها، دولت ها با استفاده از فضاى كرونا و 
ترس همگانى از اين بيمارى كشــنده، به تحديد و گرفتن آزادى عمل 
از رســانه ها روى آورده و انتشــار اخبار را از حالــت آزادانه به حالت 

مديريت شده هدايت خواهند كرد.
در اين پيش بينى مطبوعات و رســانه هاى پساكرونا ديگر آزاد نخواهند 
بود و اطالعات ساده هم قابليت انتشار نخواهند داشت و محرمانه تلقى 
شــده و رسانه ها تنها اطالعاتى را كه مسئوالن ارائه مى كنند بدون انجام 
راستى آزمايى و به عنوان دقيق ترين اطالعات منتشر خواهند كرد و اگر 

روالى جز اين داشته باشند با تهديدات قانونى مواجه خواهند شد.
3- در پيش بينى ديگر، كرونا دليلى بر ناتوانى دولت ها عنوان شــده كه 
اين ناتوانى، نهادهاى مردمى و ابزار آنها همچون رسانه ها را توانمند تر از 
پيش خواهد كرد و اين توانمندى آزادى عمل رســانه ها را در پساكرونا 

بيشتر از پيش خواهد كرد.
بر اين اســاس اين رســانه ها هســتند كه كرونا را با آگاهى بخشى و 
اطالع رسانى حرفه اى، مديريت و مهار خواهند كرد و اين اقدام دليلى بر 

اعتماد بيشتر مردم و ارتقاى جايگاه آنها در نزد مردم خواهد شد.
4- روشــن اســت به هر يك از اين دو پيش بينى عمــده درباره آينده 
رسانه ها در پساكرونا ايراداتى وارد است و اما در ايران اين دو پيش بينى 
طرفدارانى دارد و به نظر گروه طرفدار نظريه نخســت در بين مسئوالن 

ايرانى بيشتر باشند.
تاكنون مواردى درباره اســتفاده از فرصت كرونا براى تحديد رســانه 
و تبديل رسانه ها به نيروهاى زيردســت و تبديل خبرنگار به خبربيار 
جلسات و پذيرش اطالع رســانى هاى مهندسى شده در كنار استفاده از 
تهديد كرونا براى تحديد مطبوعات آزاد و مستقل در ايران مشاهده شده 

كه تأييدى بر حضور طرفداران نظريه نخست در دولت است.
5- تنها 2 روز پس از روز خبرنگار كه همه از خبرنگاران و تاباندن نور 
توسط آنها بر تاريكى ها و جهالت ها تعريف و تمجيد كردند و چه ها كه 
درباره رســانه آزاد و خبرنگار مستقل و تأثير آن بر جامعه عنوان نشد، 
روزنامه اى به دليل انتشــار مصاحبه اى درباره كرونا، توقيف موقت شد 
تا به فعاالن عرصه رســانه يادآورى شود كه آن حرف هاى شيرين تنها 

حرف هايى مناسبتى است و نبايد به آنها دلخوش كرد.
البته رسانه اى ها ديگر به خوبى با اين شرايط آشنا شده اند و برگزار نشدن 
مراسم روز خبرنگار امسال و ننشستن در مراسم و گوش ندادن اجبارى 
به حرف هاى مناسبتى مســئوالن شايد بهترين هديه كرونا به آنها بوده 
است؛ زيرا تا پيش از آن، نظرگيرى در فضاى مجازى درباره برنامه هاى 
روز خبرنگار، برگزار نشدن مراسم با حضور مسئوالن، بيشترين خواسته 

را به خود اختصاص داده بود.
6- توقيف يك رســانه، در شرايطى كه رسانه ها به سختى ادامه حيات 
مى دهنــد و از تأثير منفى كرونا بر اقتصاد بى نصيب، نمانده اند، شــايد 
بهترين خبر براى مســئوالن آن رسانه باشد اما قطعا نمره مناسبى براى 
دولتى كه وعده انتشار آزاد اطالعات و اقناع افكار عمومى به جاى تهديد 

و محدوديت سازى رسانه ها را داده، نخواهد بود.
اين اتفاق با ديگر برنامه هاى دولت چون حقوق شهروندى و برخوردارى 
مردم از حقــوق خود نيز همخوانى ندارد هر چند دولت بســيارى از 
برنامه هــا و وعده هاى خود را رها كرده اما افراد آگاه در دولت به خوبى 
مى دانند كه گذر از برنامه هاى حوزه اطالع رسانى و عملكرد معكوس در 
اين حوزه، زيان هاى بسيارى را متوجه دولت و دولتمردان حتى پس از 

مسئوليت با شهرت آنها به تحديدكننده رسانه ها، خواهد كرد.
7- كرونــا، ويروس خطرناكى اســت و همدلى و اتحــاد همگانى از 
ضروريات اصلى براى مقابله با آن است اما اين مقوله نيز تنها با شفافيت 
و احترام به كاركرد مطبوعات و پذيرش احتمال اشتباه به عنوان يك اصل 
در كار رسانه و فرصت دهى براى جبران و استفاده از فضاى رسانه براى 

اقناع افكار عمومى، به سالمت سپرى خواهد شد.
استفاده از فرصت كرونا براى تحديد رسانه ها و مهندسى اخبار نه به نفع 

دولت و نه رسانه ها و نه حتى مقابله با كرونا خواهد بود.
بهتــر اســت دولت در زمينــه سياســت هاى اطالع رســانى كرونا و 
محدوديت هاى انجام شــده با توجه به برداشــتى كه به وجود آمده و 
عملكــرد دولت را برخالف وعده ها و برنامه ها به ويژه انتشــار آزاد به 
اطالعات و اقناع افكار عمومى نشان مى دهد، تجديدنظر كند و فرصت 
تحديد رسانه ها با استفاده از كرونا را از طرفداران اين نظريه سلب كند.

شهردارى براى دكل هاى مخابراتى قانونى عمل كند
 شــهردارى همدان بايد در حوزه اعطاى مجوز به ساماندهى دكل هاى مخابراتى طبق 

قانون عمل كند.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان با اشاره 
به دستورالعمل تجميع و ساماندهى دكل هاى مخابراتى (BTS) و تأكيد بر رعايت ضوابط 
اين طرح، گفت: شــهردارى مكلف شده اســت مجوز نصب دكل ها را بر اساس ضوابط 
موجود و قوانين ابالغ شــده، ارائه دهد؛ درحالى كه امروز شــاهد هستيم نصب دكل هاى 

مخابراتى غيرمجاز، امنيت روانى، بهداشتى و... مردم را زير سؤال مى برد.

به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر همدان، حسين قراباغى افزود: بررسى اين 
مهم در دوره چهارم شــوراى شهر همدان به مدت 8 ماه به طول انجاميد كه در نهايت به 

تصويب و ابالغ دستورالعمل آن به شهردارى منجر شد.
وى با تأكيد بر اينكه نشســت هاى تخصصى با اپراتورهاى مخابراتى، ســازمان فناورى 
اطالعات و ارتباطات شــهردارى و همچنين ســازمان انرژى اتمى براى چگالى سنجى 
تشعشــع هاى دكل ها صورت پذيرفت، عنوان كرد: بر اســاس اظهارنظرات تخصصى، 
اين دكل ها به صورت مســتقيم بر روى ســالمت مردم، مؤثر اســت كه شورا هم براى 
حفظ بهداشــت محيط و سالمت روانى همشهريان به وظيفه قانونى خود در اين زمينه 

عمل كرد.

قراباغى با اشاره به نصب دكل مخابراتى در منطقه پرديس همدان، اظهار كرد: به رغم ابالغ 
دستورالعمل تجميع و ســاماندهى دكل هاى مخابراتى در دوره چهارم، شهردارى همدان 

مجوز نصب دكل مخابراتى را در منطقه پرديس به صورت غيرقانونى ارائه داده است.
وى افزود: با توجه به اينكه نصب اين دكل ها بســيار مضر اســت؛ از اين رو طبق آين نامه 
بايد جلوى كار نصب اين دكل در پرديس گرفته شود و در صورت ثبات تخلف، برخورد 
جدى صورت گيرد كه اين مهم به صورت تذكر در ارسال نامهاى به شهردار ارائه شده بود.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان با تأكيد بر اينكه 
شهردارى، قانون و مصوبات شورا را زير پا گذاشته است؛ گفت: اپراتورها، خدمات حوزه 

خود را ارائه مى دهند؛ اما به ليل سالمت مردم بايد بر اساس ضوابط اقدام كنند.

در مراكز خصوصى اجرا مى شود

طرح بى خطرسازى پسماندهاى درمانى

پايانه مسافربرى انقالب 
به كسب درآمد پايدار كمك مى كند

 نايب رئيس شــوراى شــهر همدان در بازديدى در جريان آخرين 
مراحل ساخت ســاختمان جديد ادارى پايانه مسافربرى انقالب قرار 

گرفت. 
حميد بادامى هدف از بازديد از پايانه مســافربرى را بررسى عملكرد 
و مشــكالت موجود در اين پايانه عنوان كرد وگفت: در اين بازديدها 
مشــكالت موجود تحليل شده و جهت مرتفع شدن به جلسات شورا 

منتقل مى شود.
وى ضمن ابراز خرســندى از نحوه پيشــرفت كار گفــت:  راه اندازى 

ساختمان ادارى پايانه مسافربرى مهم ترين پروژه اين مجموعه است.
نايب رئيس شــوراى شــهر همدان با اعالم اين مطلب كه بى شــك 
راه اندازى و بهره بردارى ساختمان جديد ادارى پايانه مسافربرى نقش 
تأثيرگذار و قابل توجهى در بســيارى از امــور اين مجموعه خواهد 
داشــت، گفت: اميدواريم با راه اندازى اين مجموعه شهردارى بتواند 

كسب درآمد هاى پايدار و برگشت سرمايه را داشته باشد.
در اين بازديد رحيم الوندى سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
گزارشى از عملكرد اين پايانه را به نايب رئيس شورا ارائه و در بخشى 

از اين گزارش مشكالت موجود در اين پايانه را مطرح كرد.

1- ناهماهنگى اقتصادى وزارتخانه هاى دولت باز هم به مردم و اقتصاد 
كشور زيان زده اســت. گويا عرضه نكردن اى.تى.اف دوم در ابتداى 
شــهريورماه به دليل اختالف نظر 2 وزارتخانه نفت و اقتصاد بر ســر 
مديريت اين صندوق بوده كه موجب منفى شدن بورس و وارد آمدن 
زيان به مردم و اقتصاد كشور شده است. گفتنى است اگر سهام موجود 
به صورت ETF عرضه شــوند، مديريت صنــدوق بر عهده وزارت 
اقتصــاد و اگر عرضه به صورت بلوكى انجام شــود، با انجام خريد از 
ســوى زيرمجموعه هاى وزارت نفت مديريت در وزارت نفت باقى 

مى ماند.
2- همدان باز هم در تصميمات مهم كالن شهر محسوب نشده است. 
گويا در وام وديعه مسكن همدان كالن شهر محسوب نشده و زيان آن 
به مســتأجران همدانى رسيده تا به جاى 30 ميليون تومان 15 ميليون 
تومان وديعه دريافت كنند. گفتنى اســت تاكنون چندين بار از سوى 
مســئوالن استان كالن شهر شدن همدان اعالم شــده كه به نظر جنبه 

تبليغاتى دارد.
3- افزايــش احتمال لو رفتن ســؤاالت كنكور درصــورت اجراى 
پروتكل هاى جديد وزارت بهداشــت دليل تغييــر زمان كنكور بوده 
است. گويا سازمان سنجش با درنظر گرفتن اين احتمال خواستار اين 
تغيير زمان شده است. گفتنى است سازمان سنجش بسته بندى سؤاالت 
كنكور را تمام كرده بود و در مرحله ارسال آن به استان ها و شهرهاى 
محل برگزارى كنكور براساس پروتكل هاى كارشناسى ارشد بود كه با 
تغيير پروتكل و نياز به بسته بندى مجدد سؤاالت در هر شهر با افزايش 
احتمال لو رفتن پرسش ها اعالم به ناتوانى در برگزارى كنكور سالم و 
امن به عنوان خط قرمز اين سازمان در حراست از سؤال ها كرده است.

4- شوراى نگهبان از برخى داوطلبان كه پيش تر ردصالحيت شده اند، 
خواســته در انتخابات رياســت جمهورى ثبت نام نكنند. گويا منظور 
شورا از طرح اين درخواســت، احمدى نژاد بوده است. گفتنى است 
آمدن و نيامدن محمود احمدى نژاد به انتخابات رياست جمهورى بيش 

از ديگر داوطلبان احتمالى در اين مدت مورد بحث بوده است. 
5- احتمال ريزش بازار بورس داده شــده اســت. گويا اين احتمال با 
احتمال ارائه اوراق نفتى و در نظــر گرفتن اين اوراق به عنوان رقيب 
بازار بورس مطرح شده است. گفتنى است درصورت ارائه اوراق نفتى 
از ســوى دولت، اين اوراق مى تواند براى سرمايه گذار جذاب باشد و 
فروش آن در حجم باال ممكن است ساير بازارها را دچار ركود كند و 

حتى رقيبى جدى براى بازار بورس باشد.
6- راه و شهرسازى همدان استخر الله را پلمب كرده است. گويا اين 
اداره كل براى بازگشايى مجدد اســتخر خواستار پرداخت 7 ميليارد 
تومان قيمت روز زمين واگذار شــده به مالكان پس از 37 سال كه در 
زمان واگذارى قيمت آن 300 ميليون تومان بوده، شــده است. گفتنى 
است، روشن است استخر الله به عنوان يك مجموعه ورزشى درآمد و 
سودى نداشته و توان پرداخت اين پول را نخواهد داشت و در نتيجه 
اين پلمب تنها به كاهش فضاهاى ورزشى استان منجر خواهد شد كه 
براى پيشــگيرى از اين زيان نيازمند تدبير مسئوالن و حل مشكل رخ 

داده بين مالكان و اداره كل راه و شهرسازى است.

مراكز  پســماندهاى  بى خطرسازى  طرح   
درمانى خصوصى در همدان اجرا مى شود.

رئيس نظــام پزشــكى همدان با اشــاره به 
ضرورت دفع و بى خطرســازى پسماندهاى 
عفونى مطب هــا و مراكز خصوصى گفت: از 
ســال هاى پيش گرفتار اين موضوع بوديم و 
طبق قانون مديريت پســماند، بى خطرسازى 

پسماند بايد مورد توجه قرار مى گرفت.
عليرضــا مدركيــان بيــان كــرد: هرچنــد 
دندانپزشــكان و آزمايشــگاه ها پسماندهاى 
خود را اتوكالو مى كنند امــا از لحاظ قانون 
پســماندهاى موجــود ويژه هســتند و بايد 
جمع آورى و بى خطرســازى آنهــا با روش 

خاصى انجام شود.
رئيــس نظام پزشــكى همدان با بيــان اينكه 
چند سال پيش شــركت مديريت پسماند در 
استان مشغول بى خطرســازى زباله ها شد و 
درحال حاضر گاليه مندى وجود دارد كه چرا 
پزشكان در اين زمينه همكارى خوبى ندارند، 
عنوان كــرد: ما در چند ماه گذشــته به ويژه 
به دليل مسأله كرونا عزم خود را جزم كرده ايم 
و موضــوع پســماندهاى پزشــكى اهميت 

بيشترى نسبت به گذشته پيدا كرده است.
وى بــا بيان اينكه در اين راســتا از همكاران 
خود خواســته ايم نســبت به عقــد قرارداد 
با شــركت مربوطــه اقــدام كننــد، افزود: 
درحال حاضر شــرايط بهتر شده و همكاران 
اين اقدام را انجــام مى دهند. مدركيان گفت: 
برخى همكاران را نســبت به شرايط توجيه 
كرده ايــم قرارداد مربوطــه را منعقد كنند اما 
يكــى از داليل فراگير نبودن، اين اســت كه 
شــركت مربوطه نيرو و توانايــى الزم براى 
ســرعت در كار ندارد تا قراردادها زودتر به 

نتيجه برسد.
وى بــا بيان اينكه مشــكالتى نيــز پيش تر از 
سوى شــركت مربوطه وجود داشت و كمتر 
بــه تعهدات خود عمل كرده بــود كه اين امر 
سبب شده كار ما عقب بيفتد، خاطرنشان كرد: 
درحال حاضر مديريت شــركت تغيير كرده و 
قول همكارى الزم را داده اند كه اميدواريم اين 

اتفاق بيفتد و مشكالت موجود برطرف شود.
به گزارش فارس، مدركيان با اشاره به اينكه 6 
ماه است همكاران پزشك ما به شدت مشغول 
ارائه خدمت به مردم هستند و از روز نخست 
نيز پــاى كار بودند و هيچ وقفــه اى در اين 
مدت صورت نگرفته اســت، گفت: احتماال 
آمار فوتى هاى جامعه پزشكى در اثر كرونا را 
دنبال مى كنيد، متأسفانه 2 روز پيش 4 نفر از 
پزشكان خوشنام كشور را به دليل اين بيمارى 

از دست داديم.
خوب  كرونا  به  مبتال  پزشكان  حال   

است
رئيس نظام پزشــكى همدان با اشاره به اينكه 
بــه خاطر ويــروس كرونا پزشــكان زيادى 
را از دســت داده ايم اما اين مســائل موجب 
نشــده ديگر همكاران از اراده خود سســت 

شــوند و همچنان خدمت رسانى وجود دارد، 
تأكيد كرد: جامعه پزشــكى همان طور كه در 
عرصه هــاى مختلف همچــون دفاع مقدس، 
زلزله، ســيل و... از ابتدا تا انتها در كنار مردم 
بوده اند و به ميهــن خود خدمت كرده اند در 
دوران كرونا نيــز لحظه اى درنگ نكرده اند و 

ياريگر مردم بوده اند.
مدركيــان عنوان كرد: طبق حساســيت ايجاد 
شده نســبت به كرونا وضعيت آمار مبتاليان 
در اسفندماه سال گذشــته و فروردين امسال 
خوب بود اما مجدد حساســيت زدايى شد و 

آمار افزايش يافت.
رئيس نظام پزشــكى همدان با بيان اينكه طبق 
آمار وزارت بهداشــت تقريبــا از مجموع 2 
ميليون و 600 هزار تســت انجام شده ابتالى 
320 هزار نفر به كرونا تشــخيص داده شــده 
اســت، افزود: تقريبا 12/1 درصد از مجموع 

تست ها مثبت اعالم شده است.
وى با اشاره به اينكه طبق آمار وزارت بهداشت 
مرگ و مير ناشــى از كرونــا از بين مبتاليان 
قطعى تقريبا نيم درصد است، خاطرنشان كرد: 
آمار وزارت بهداشــت مبتاليان قطعى است و 
بر اساس معيارهاى قطعى اعالم نظر مى كند و 
ممكن است اين آمار با آمارهاى ساير كشورها 

متفاوت باشد.
مدركيــان با بيــان اينكه طبق آمار دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان كمتــر از 500 نفر در 
بيمارستان هاى اســتان به دليل ويروس كرونا 
بسترى هستند كه اين تعداد نسبت به هفته هاى 
پيش كاهش دارد و اميدواريم وضعيت موجود 
ادامه داشته باشد، گفت: در اين مدت تعدادى 
از پزشــكان همدان نيز به ويروس كرونا مبتال 
شده اند اما خوشبختانه يا بهبود يافته يا درحال 

درمان هستند و وضعيت حادى ندارند.
 اجراى طرح نوبت دهى آنالين 

در كنترل ويروس كرونا
وى با اشــاره بــه اجراى طــرح نوبت دهى 
آناليــن در كنترل ويروس كرونــا افزود: از 

پزشــكان خواســته ايم به اين سمت بروند و 
درحال حاضر كار را آغاز كرده ايم.

مدركيان با بيان اينكه احتماال تا يك ماه آينده 
بتوانيــم تلفن ها و روش نوبت دهى آنالين را 
حجمى كنيم، گفــت: به محض اجراى طرح 

از طريق رسانه ها اطالع رسانى خواهيم كرد.
وى بــا اشــاره به اينكــه اقدام ديگــر ارائه 
مشــاوره هاى مجازى اســت كــه اميدواريم 
تا روز پزشــك آن را به ســرانجام برسانيم، 
خاطرنشــان كرد: اقدامات الزم در اين زمينه 
انجام شــده و تعدادى از پزشــكان داوطلب 
اجراى طرح هســتند و تنها موضوع تعرفه ها 
باقى مانده كه با دانشــگاه علوم پزشــكى به 

توافق برسيم.
رئيس نظام پزشــكى همدان با اشاره به اينكه 
اطالع رســانى دربــاره اين طرح نيــز انجام 
خواهد شــد تا مردم از اين طريق نيز به نياز 
خود در شــرايط موجود كرونا برسند، گفت: 
ايــام نوروز بيش از صد نفر از پزشــكان در 
اين طرح شــركت كردند و به صورت رايگان 

خدمات ارائه شد.
وى با بيــان اينكه درحال حاضــر 70 نفر از 
پزشــكان اعالم آمادگى كرده اند كه مى توانند 
مشاوره مجازى ارائه دهند، افزود: ايام نوروز 
هزينــه تعرفه رايگان بود امــا درحال حاضر 
براى اينكه طرح گســترش يابد و از آنجا كه 
دريافت هزينه قانونى است، به دنبال توافق در 

اين زمينه با دانشگاه علوم پزشكى هستيم.
ساير  از  درمانى  مراجعات  افزايش   

استان ها به همدان 
مدركيان با اشــاره به اينكه يكى از افتخارات 
موجود بــاال بودن مراجعات به مراكز درمانى 
همدان از خارج اســتان اســت، گفت: اين 
دليل بــر حاذق بــودن پزشــكان و رعايت 
تعرفه هاســت و بيش از 20 درصد مراجعات 

از ساير شهرهاست.
وى بــا تأكيد بــر اينكه مراجعــات زياد از 
اســتان هاى ديگــر ضرورت اجــراى طرح 

مشــاوره مجازى را بيشــتر مى كنــد، افزود: 
تجويز دارو به صورت آنالين و تبديل مشاوره 
به نسخه نويسى نيازمند دسترسى به اطالعات 
است كه مى طلبد وزارت بهداشت اين امكان 

را فراهم كند.
 رئيس نظام پزشكى همدان بيان كرد: در اين 
زمينه اقداماتى انجام داده  و شــركت مربوطه 
نيــز كار را آغــاز كرد چون اصرار داشــتيم 
اجرايى شــود اما در ادامه كار متوقف شــد؛ 
زيرا نيازمند اطالعاتى بود كه هنوز از ســوى 
وزارت بهداشت دسترسى ايجاد نشده است.

وى خاطرنشــان كرد: قرار اســت شــركت 
مربوطه مجوزهاى الزم را از وزارت بهداشت 

دريافت كند و كار به جلو پيش رود.
مدركيــان در ادامه با اشــاره بــه ضرورت 
برگزارى مراســم عزادارى ماه محرم و صفر 
بدون تجمع گفت: در تفكر ما شيعيان جايگاه 
عزادارى ويژه بوده و مبناى بخشى از تفكرات 
ما براساس اين مراسمات شكل گرفته است.

وى با بيان اينكه امســال كرونــا براى همه 
غيرقابــل پيش بينى بود و خيلى از برنامه ها از 
جمله مراسم مذهبى را تحت الشعاع قرار داد، 
گفت: واقعيت اين است كه هرگونه تجمعى 
ســبب انتقال بيمارى مى شــود و از آنجا كه 
مردم شور و اشتياق زيادى به امام حسين(ع) 
دارند، نمى تــوان تجمعات را به خوبى كنترل 

كرد.
رئيس نظام پزشكى همدان با بيان اينكه بايد 
آمار شــيوع كرونا در كشــور مديريت شود، 
افزود: طبق صحبت هــاى متخصصان به دليل 
جهش ويروس قدرت آن بيشــتر شده و بايد 

هوشيار بود.
وى بيان كــرد: بيشــتر كارشناســان حوزه 
بهداشــت معتقد هســتند برگزارى مراسم به 
شكل پيشين سبب گسترش بيمارى مى شود 
و ما هم به عنوان نمايندگان جامعه پزشــكى 
از مردم مى خواهيم به شــكل ديگر عزادارى 

كنند.

جامعه مذهبى 
نسبت به مسأله 
سالمت مردم 
مسئول هستند
 تصميمات و دســتورات ســتاد ملى 
مقابله با كرونا به عنوان يك نهاد حكومتى 

بايد اعمال شود.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان در 
نشســت تبيين عمليات محــرم در جمع 
مســئوالن هيأت هاى مذهبــى با موضوع 
نحوه برگزارى عزادارى ماه محرم گفت: 
حفظ جان و ســالمتى عــزاداران واجب 
شرعى است و همه بايد به هم كمك كنيم 
تا در عين برگزارى خــوب عزادارى ها، 

سالمتى مردم نيز جدى گرفته شود.
حجت االســالم والمســلمين حبيــب ا... 
شــعبانى تأكيد كــرد: جامعــه مذهبى و 
هيأت ها نسبت به مســأله سالمت مردم 
مســئول هســتند و خــود را مكلف به 

دستورالعمل ها مى دانند.
وى بــا بيان اينكــه تاكنــون هيأت هاى 
مذهبــى بيشــترين همكارى را با ســتاد 

ملى و همچنين ســتاد اســتانى مقابله با 
كرونا داشته اند، گفت: هيأت هاى مذهبى 
پروتكل هاى بهداشــتى و مصوبات ستاد 

استانى را رعايت خواهند كرد.
امام جمعــه همدان با بيان اينكه برگزارى 
مراســم عزادارى ماه محــرم و توجه به 
سالمت مردم از اهميت ويژه اى برخوردار 
اســت، افزود: در عين حــال كه برگزارى 
مراســم عزادارى ماه محــرم مهم و يك 
تكليف است، سالمتى مردم و حفظ جان 

آن ها نيز مهم است.
 برگزارى مراسم عاشورا 

بدون حركت دسته هاى عزادارى
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان 
نيز با بيــان اينكه عزادارى روز تاســوعا 
و عاشــورا هم بدون دســته روى برگزار 
مى شود، گفت: از طبل، سنج و امثال آن در 
دسته  هاى عزادارى جلوگيرى خواهد شد.

حجت االســالم هادى نظيرى اظهار كرد: 
امسال با يك محرم متفاوتى مواجه هستيم 
و شايد جمع حاضر در طول خدمت خود 
در دستگاه امام حسين(ع) چنين شرايطى 

را تجربه نكرده بودند.
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان 
با بيــان اينكه برنامه ســينه زنى نيز نبايد 

به صــورت كامل در فضاهاى سربســته 
برگزار شــود، خاطرنشان كرد: اگر هيأتى 
مراســم خود را در فضاى سربسته داراى 
شــرايط الزم برگزار كنــد، فقط مربوط 
به مراســم منبر اســت نه روضه خوانى و 

سينه زنى.
نظيرى با بيان اينكه نذورات مسأله دقيقى 
اســت و نمى  توان بــراى اداى نذر يك 
قاعــده كلى داد چون به نيــت نذركننده 
بســتگى دارد، افزود: از رئيس حوزه هاى 
علميه اســتان درخواست كرديم يك تيم 
كارشناســى از طالب را تــا محرم براى 
بررسى نذورات اختصاص دهند و ايشان 

نيز پذيرفتند.

سهميه داروى معتادان همدان براى 
پيشگيرى از كرونا افزايش يافت

 بــا توجه به شــيوع ويروس كرونــا به منظور كاهش 
مواجهه پزشــك و معتاد، «دوز منزل» (داروى تحويلى به 

معتاد) از يك هفته به 15 روز افزايش يافته است.
كارشــناس معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى استان 
همدان درباره نحوه مشــخص كردن سهم دارويى هر فرد 
معتاد توضيــح داد: فرد معتادى كه بــراى درمان مراجعه 
مى كند بايد در ماه نخســت، روزانه مراجعه كرده و دارو 
را در محــل مصرف كند تا پزشــك اثر دارو را از نزديك 

مشاهده كند.
تهمينه رجبلــو در گفت وگو با ايرنا احتمــال داد برخى 
معتادان به داروى متادون حساسيت داشته باشند و مصرف 
آن موجب مرگ شــان شود؛ بنابراين پزشك بر اساس نوع 
مواد مصرفى و ميزان مصرف، دوز مناســبى را براى فرد 

معتاد تجويز مى كند.
وى ادامــه داد: هر مركز حتى با وجــود انجام كار اصلى 
به بهترين نحو ممكن، اگر مؤلفه هاى پيش بينى شده براى 
پيشگيرى از شــيوع كرونا را به خوبى رعايت نكند تذكر 

كتبى دريافت كرده و توبيخ مى شود.
كارشــناس معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى استان 
همدان تأكيد كرد: در نظارت مجدد تيم هاى بازرســى از 
اين مركز، اگر دوباره اين پروتكل ها رعايت نشــده باشد 

فعاليت مركز متوقف و تعطيل مى شود.

267 آسانسور در همدان 
گواهينامه ايمنى گرفت

 مديركل استاندارد همدان از صدور 267 گواهينامه ايمنى عملكرد 
آسانسور در همدان خبر داد و گفت: پس از بازرسى هاى فنى صورت 
گرفته از آسانســورهاى نصب شــده تعدادى از آنهــا در آزمون هاى 

استاندارد سربلند بيرون آمدند.
محمــد مددى در گفت وگــو با ايرنا اظهار كرد: طبــق قانون مديران 
دستگاه هاى اجرايى و مالكان و مديران مجتمع هاى مسكونى و تجارى، 
موظف به ايمن و استانداردســازى آسانسورهاى مجموعه هاى خود 
هســتند و بايد درخواست بازرسى فنى را در سامانه مربوطه به نشانى 

lift.isiri.gov.ir ثبت كنند. 
وى افزود: از ســال 82 آسانسور زير پوشش اســتاندارد ملى ايران و 
دســتورالعمل هاى آن قرار گرفت و با هماهنگى هــاى به عمل آمده 
با شهردارى، ســاختمان هاى داراى آسانســور تنها به شرط دريافت 

گواهينامه ايمنى آسانسور، پايان  كار مى گيرند. 
مديركل اســتاندارد همدان گفت: بر اساس قانون كسانى كه به توليد 
كاالهــا و ارائه خدمات مشــمول مقررات اســتاندارد اجبارى، بدون 
دريافت پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد و يــا تأييديه اقدام كنند به 
حبــس تعزيرى درجه 6 يا جزاى نقــدى درجه 3 و يا هر 2 مجازات 

محكوم مى شوند. 
به گفته مــددى اگر حادثه اى همــراه با ايجاد جرح براى مســافران 
آسانســور رخ بدهد تمام مسئوليت هاى حقوقى و كيفرى آن بر عهده 

مدير يا مالك ساختمان است. 
وى با اشــاره به اينكه براى آسانسورهاى بازرسى شده، كد رهگيرى 
ده رقمى با عنوان شناســه ملى صادر مى شــود، افزود: نصب اين كد 
در كابين آسانســور روى يك پالك فلزى اجبارى شده است و مردم 
با ارســال آن كد به ســامانه 10001517 مى توانند از تأييديه ايمنى و 

كيفيت، تاريخ انقضا و وضع كنونى آسانسور آگاه شوند.
مــددى تأكيد كــرد: پس از بازرســى آسانســورهاى اماكن عمومى 
درصورت وجود نقص فنى، مديــران و مالكان اين اماكن موظف به 

بهسازى و استانداردسازى آسانسورها مى شوند.
وى افــزود: درصورت رعايت نكردم موضوع، بــا دريافت نظر مقام 
قضايى استان، نسبت به پلمب آسانسورهاى غيراستاندارد اقدام مى كنيم 
و با توجه به اهميت مسأله تا زمان دريافت گواهينامه تأييديه ايمنى و 

كيفيت آسانسور، رفع پلمب انجام نمى شود.

سنا
 : اي

س
عك

/



C M

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

چهارشنبه  22 مردادماه 1399  شماره 3825

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

هــر چنــد از هزينه هاى 
عروسى هاى  مجلل   گزاف 
پذيرايى هــاى  آنچنانى  و 
همين  اما  نيســت  خبرى 
شــيوه هاى  به ظاهر ساده 
كرونا  عصر  در  عروسى ها 
پاشــنه  همچون  واقع  در 
آشــيلى براى كرونا است 
حرف  به  بى اعتنايــى  كه 
و  دارد  پى  در  را  مسئوالن 
موجب بازداشت چند داماد 
تاكنون در اين شهرستان 

شده است

خبر

مدير اداره صمت اسدآباد:
ماليات 2 كارخانه بزرگ اسدآباد در خارج 

از شهرستان هزينه مى شود

 مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان اســدآباد گفت: 
2 كارخانه مهم صنعتى صبانور و كنســتانتره كيهان صنعت اسدآباد 
ماليات بر ارزش افزوده خود را به شهرستان ديگر پرداخت مى كنند 

و در واقع اين مبالغ در خارج از شهرستان هزينه مى شود.
رحيــم قربانى در جمع خبرنگاران، افــزود: اين 2 كارخانه از معادن 
شهرستان اقدام به برداشت و بهره بردارى مواد معدنى كرده و ماليات 
بر ارزش افزوده آنها به شهرستان ديگر پرداخت مى شود كه برگشت 
ماليات اين 2 كارخانه بزرگ صنعتى به شهرســتان يك مطالبه جدى 

بوده و از نقش مؤثرى در توسعه شهرستان برخوردار است.
وى در ادامه با اشاره به 20 واحد توليدى صنعتى فعال در شهرستان 
تصريح كرد: اين تعداد واحد صنعتى فعال شهرســتان با اشتغالزايى 
566 نفــر با ظرفيت كامل درحال فعاليت بوده و 90 درصد نيروهاى 

كارى اين واحدها بومى شهرستان هستند.
قربانى همچنين با بيان اينكه از ابتداى ســال تاكنون موردى از واحد 
تملك شده توسط بانك ها نداشــته ايم، اظهار كرد: در مدت فوق 2
واحد توليدى صنعتى شــامل فوم ســازى و توليد تير برق و تيرچه 
كه توسط بانك تملك شــده بودند، از تملك بانك ها خارج و وارد 

چرخه توليد شدند.
 تعطيل بودن 3 واحد بزرگ صنعتى مادر 

در شهرستان اسدآباد
وى از تعطيــل بــودن 3 واحــد بــزرگ صنعتــى مــادر در شهرســتان 
اســدآباد خبــر داد و يــادآور شــد: ايــن كارخانه هــاى مــادر شــامل 
ذوب آهــن صبانــور، ذوب مفيــد و كارخانــه رب گوجــه فرنگــى 
ــل  ــن به دلي ــن ذوب آه ــن بي ــه از اي ــوده ك ــروز ب ــارال ف رب م
تغييــر كاربــرى، كارخانــه رب بــه علــت مشــكل مديريتــى و ذوب 
ــراى ايــن  ــه علــت برنامــه خــاص توســط ســرمايه گذار ب مفيــد ب

واحــد صنعتــى تعطيــل هســتند.
قربانــى بــا بيــان اينكــه اســدآباد داراى 9 معــدن بــا پروانــه 
بهره بــردارى اســت كــه از ايــن تعــداد معــادن 56 درصــد معــادن 
ــال  ــادن فع ــر در مع ــر 80 نف ــت: درحال حاض ــتند، گف ــال هس فع
شهرســتان اشــتغال دارنــد كــه 95 درصــد نيروهــا بومــى شهرســتان 
بــوده و صاحبــان معــادن پيــش از برداشــت مــاده معدنــى از معــادن 

ــد. ــود را پرداخــت مى كنن ــى خ ــوق دولت حق
 افتتاح و بهره بردارى معدن كمك عليا اسدآباد 

در هفته دولت
وى از افتتــاح و بهره بردارى معدن كمــك عليا در هفته دولت خبر 
داد و خاطرنشــان كرد: معدن كمك عليا بــا دارا بودن ماده معدنى 
آهن(مگنتيت) در مرحله حفارى براى برداشــت سنگ آهن بوده كه 

در هفته دولت افتتاح مى شود و به بهره بردارى مى رسد.
مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان اســدآباد در ادامه با 
بيان اينكه اداره صمت اســدآباد با كمبود نيرو مواجه است، تصريح 
كرد: براى رفع اين كمبود نيازمند مشــاركت عمومى مردم هســتيم 
كه با اطالع رســانى و ارائه گزارش هر گونه گرانفرشــى و تخلفات 
با شــماره 124 از نقش مؤثرى در جبران اين كمبود نيرو برخوردار 

خواهند بود.
قربانى يادآور شد: هم اكنون بيش از 3 هزار واحد صنفى در اسدآباد 
فعاليت دارند كه در 4 ماهه امســال 1392 مورد بازرسى و 24 مورد 
گشت مشترك از واحدهاى صنفى انجام گرفته و 124 واحد متخلف 

به تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
 كشف و توقيف 4 انبار مواد غذايى و كاغذ در اسدآباد

وى با بيان اينكه از ابتداى ســال تاكنــون 3 انبار مواد غذايى و يك 
انبار احتكار كاغذ در سطح شهرســتان در بازرسى هاى انجام شده، 
كشــف و توقيف شده است، خاطرنشــان كرد: ارزش ريالى 3 انبار 
مــواد غذايى در مجموع 3 ميليارد ريال و ارزش ريالى كاغذ احتكار 
شــده در يكى از انبارهاى شهرستان در يك منزل مسكونى افزون بر 

2 ميليارد ريال بوده است.
قربانى در ادامه از توليد 100 متر فرش دســتباف توســط بافندگان 
فرش در اين شهرســتان از ابتداى سال تاكنون خبر داد و اظهار كرد: 
تعداد 2 هزار و 250 نفر در قالب شركت تعاونى فرشبافان، پشتيبان 
و مددجــوى كميته امداد و بهزيســتى اين ميزان فرش دســتباف را 

توليد كرده اند.
مدير اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان اســدآباد يادآور شد: 
شهرســتان اسدآباد در مجموع داراى 5 هزار نفر بافنده فرش دستباف 

است كه از اين تعداد 5 درصد قاليبافان اسدآبادى بيمه هستند.
قربانــى بــا اشــاره بــه وجــود 2 هــزار دار قالــى فعــال در شهرســتان 
ــارد و 500 ــك ميلي ــر ي ــزون ب ــته اف ــال گذش ــرد: س ــرح ك مط
ــه 3 پشــتيبان فــرش درحــال فعاليــت  ــال تســهيالت ب ــون ري ميلي

شهرســتان پرداخــت شــد.
ــه اى از  ــر بودج ــال اخي ــه در2  س ــان اينك ــا بي ــن ب وى همچني
ــته ايم،  ــتان نداش ــرش شهرس ــراى اداره ف ــتان ب ــارات شهرس اعتب
گفــت: از فرمانــدار شهرســتان درخواســت داريــم نســبت بــه ايــن 
امــر توجــه ويــژه داشــته و در اعتبــارات ســال آينــده بــراى اداره 
ــه  ــتانى بودجــه الزم درنظــر گرفت ــارات شهرس ــز از اعتب ــرش ني ف

شــود.

توزيع 220 بسته حمايتى در مالير
 سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير گفت: سازمان 
مردم نهاد «مهرآفرينان ديار زاگرس» با همكارى و مشــاركت خيرين 
خيرانديش مؤسســه خيريه محمد رســول ا...(ص)، در دهه امامت و 
واليت ده رأس گوســفند ذبح كردند و 220 بســته حمايتى غذايى و 
900 پرس غذاى گرم تهيه شــد و بــا توزيع آنها در بين خانواده هاى 
جامعه هدف و مناطق محروم ســطح شهرستان به كمك و يارى اين 

قشر آسيب پذير شتافتند.
رضــا ســپهرى در گفت وگو با ايســنا، به همكارى كميتــه امداد امام 
خمينى(ره)، اساتيد و كاركنان دانشگاه مالير زيرنظر دفتر نهاد مقام معظم 
رهبرى، دفتر هادى بيگى نژاد نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى، اداره اوقاف و ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) شهرستان در اين 

حركت خداپسندانه اشاره كرد.
وى افزود: هر بسته حمايتى غذايى شامل گوشت، مرغ، ماكارونى، روغن 
و رب گوجه فرنگى به ارزش هر بســته 300 هزار تومان و 900 پُرس 
غــذاى گرم بود كه در بين خانواده هاى جامعه هدف در طول دهه در 2

وعده ناهار و شام توزيع شد. ســپهرى خاطرنشان كرد: اين سازمان با 
همكارى و مشاركت سپاه ناحيه مالير درحال آماده سازى، تهيه و توزيع 
بيش از 220 بســته حمايتى غذايى به ارزش هر بسته 500 هزار تومان 
است تا در دهه محرم در مناطق محروم و حاشيه شهرستان توزيع شود.
سرپرســت اداره ورزش وجوانان مالير در بخش ديگرى از توزيع 110
بسته كمك معيشتى و بهداشــتى در مناطق محروم شهرستان به همت 
مؤسســه مردم نهاد «ماه مهربانى» مالير خبــر داد و گفت: اين فعاليت 
انسان دوســتانه با تالش و پيگيرى دبير اين مؤسسه و اعضاى آن رقم 
خورد كه در عصر حاضر با وجود كروناويروس و با تأسى از مواليمان 
على(ع) بسته هاى كمك معيشتى و بهداشتى را براى كمك به نيازمندان 
جمع آورى كردند. وى با اشاره به اينكه حضرت على(ع) سرشار از مهر 
و عشق به محرومان و تهيدستان بود، تصريح كرد: آن حضرت مى دانست 
يكى از آسيب هاى جامعه اسالمى، فقر و ندارى است كه ناهنجارى هايى 
به وجــود آورده و مردم را آزار مى دهد، بديــن منظور فرهنگ انفاق و 

كمك هاى مالى را ترويج كرد.

شوراى شهر شيرين سو صاحبخانه مى شود
 شــهردار شيرين سو از پيشرفت 60 درصدى ســاختمان ادارى شوراى اسالمى شهر 

شيرين سو خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيدمصطفى موسوى در حاشيه بازديد از روند اجرايى پروژه ساختمان 
ادارى شــوراى اسالمى شــهر شيرين ســو با بيان اين مطلب افزود: شهر به عنوان محيط 
اجتماعى با شــهروندان معنا پيدا مى كند و رابطه شــهروندى با مديريت شهرى از جمله 

مسائل و موضوعات مهمى است كه مورد توجه قرار گرفته است.
بــه گفته وى، الزمه تحقق حكمرانى خوب شــهرى نقش آفرينــى توأمان دولت، بخش 
خصوصى و نهادهاى مدنى است و مديريت شهرى بايد زمينه فعاليت نهادهاى مردمى و 

بخش خصوصى را فراهم كند.
موســوى در ادامه بيان كرد: شــوراى اســالمى از نهادهاى مردمى و حاكميتى است كه 
وظيفه تحقق حقوق شهروندى را در حوزه شهر برعهده دارد؛ بنابراين شورا زبان گوياى 

نيازمندى هاى مردم بوده و مى تواند رابط بين مردم و اداره كنندگان شهر را تنظيم كند.
شهردار شيرين سو همچنين گريزى به جايگاه شوراى اسالمى زد و گفت: وجود نهادهاى 
ميانجى بين دولت و ملت كه مى تواند مسائل را با آرامش و در فضاى مطمئن پيش ببرد، 
از بزرگ ترين افتخارات نظام شــورايى اســت كه موجب افزايش اعتماد ملت به نظام و 

انسجام ملى مى شود.
وى در ادامه اظهار كرد: نظام شــورايى از اســتحكام بنا در قانون اساسى برخوردار است 
و هدف از شــكل گيرى آن توسعه دادن مركز تصميم گيرى از پايتخت به تمام شهرها و 

روستاهاى كشور بوده است.
موســوى با مهم خواندن رضايت شــهروندان مطرح كرد: وجود نهاد شورا و حل مسائل 
جارى مردم به دســت خودشان به افزايش اعتماد عمومى و رضايتمندى مردم در جامعه 

منجر مى شود.
وى با تأكيد بر نقش محورى و كليدى شــوراها در مديريت شــهرى بيان كرد: تشــكيل 
شــوراها موجب تمركززدايى در اداره امور شهر مى شــود، به طورى كه شهروندان از اين 

طريق در تصميم گيرى ها و اداره امور محل سكونت خود نقش آفرينى مى كنند.
موســوى با اشاره به لزوم تحقق توسعه پايدار و متوازن افزود: شورا به عنوان پل ارتباطى 
بين مردم و دستگاه هاى اجرايى و انتقال دهنده نيازهاى آنها به مسئوالن نقش به سزايى در 

تسريع روند توسعه پايدار در سطوح مختلف خواهد داشت.

 اسدآباد-ســتايش وندايــى- خبرنــگار 
همدان پيــام: صداى ســاز و دهــل و مردمى 
بى خيال، جان هموطنان و همشــهريان ما را 
همچنــان به خطر مى اندازد. اين سرخوشــى 
و بى خيالى نســبت به اوضاع از كجا نشــأت 

مى گيرد؟
اين روزها خبرهايى از گوشــه و كنار شــهر 
به گوش مى رســد كه گويا عروســى ها خبر 
از بى خيالى هاى زيادى نســبت بــه كرونا و 
عروســى هاى  چراغ خاموش و زيرزمينى به 

صرف كرونا دارد.
هر چنــد از هزينه هاى  گزاف عروســى هاى 
 مجلل و پذيرايى هاى  آنچنانى خبرى نيست اما 
همين شــيوه هاى  به ظاهر ساده عروسى ها در 
عصر كرونا در واقع همچون پاشنه آشيلى براى 
كرونا اســت كه بى اعتنايى به حرف مسئوالن 
را در پى دارد و موجب بازداشــت چند داماد 

تاكنون در اين شهرستان شده است.
ولى ايــن عروســى ها واقعا به چــه قيمتى 
اســت؟ و اين مردم چه كسانى هستند كه در 
اين عروسى ها شــركت مى كنند و بدون هيچ 

هراسى پا در ركاب مرگ مى گذارند.
با وجــود اعالم ممنوعيت برگزارى مراســم 
عروســى، بســيارى از زوج هاى  جوان عجله 
دارند و تصميم به برگزارى مراســم عروسى 
خود گرفته اند و اين موجب افزايش تجمعات 
شده و مى تواند آمار مبتاليان به كوويد 19 را 

افزايش دهد.
واكنش ها به اين نوع از مراســم هاى  عروسى 
نيــز متفاوت اســت. گروهــى همانند روال 
هميشگى شــان با نگاه طنزآلود به ماجرا ورود 
كرده و مدام برگزاركنندگان و شركت كنندگان 
در اين مراســم ها را به تمســخر مى گيرند اما 
گروهى ديگر با به اشتراك گذاشتن تجربيات 
واقعى خود از برگزارى اين مراسم در بين اقوام 
و نزديكان خود، به شدت به آن مى تازند. البته 
اين ماجرا موافقانى هم دارد كه گويا از دوران 
قرنطينه خانگى خسته شده و عالقه مندند در 
يك جشن عروسى شــركت كنند. حتى اگر 
به قيمت ابتال به كرونا تمام شــود. زوج هايى 
هم بودند كه مى گفتند به دليل شــيوع ويروس 
كرونا كه مراسم خود را به تعويق انداخته اند، 
سبب مشكالت فراوانى براى آنها شده است. 
آنها مجبورند اجــاره بهاى منزلى را پرداخت 

كنند كه هنوز در آن زندگى 
طرفــى  از  و  نمى كننــد 
نمى خواهند بدون برگزارى 
مراسم زندگى مشترك خود 

را آغاز كنند.
در شهرســتان اسدآباد كه 
دستورالعمل هاى  همچنان 
 ممنوعيت عروســى و عزا 
هم  باز  نگرفته اند  جدى  را 
مرغشان يك پا دارد و انگار 
وجود  كرونايى  انــگار  نه 
دارد؛ خيلى هــا اصًال به آن 
اعتقــاد ندارنــد و اگر هم 

باشد براى همسايه است.
بيــن  در  هســتند  البتــه 
آنهــا افــرادى كــه واقعًا 
دســتورالعمل ها را رعايت 

مى كنند.
زوج جوانــى مى گويند: ما تا پايان كرونا صبر 
مى كنيم، هر چند اگر به دليل خرج و مخارجى 
كه كرده ايم، ضرر كنيم. روزگار هميشه هست، 
عروسى هم همين طور، اين صبر است كه همه 
چيز را درست مى كند پس بايد روحيه اين 2
جوان را تحســين كرد و آنها را الگويى براى 

ديگران قرار داد.
اما به ديدار زوجى رفتيم كه اين قانون را زير 
پا گذاشته و همه رشته ها را پنبه كرده اند. آنها 
عروسى گرفتند و يك نفر از آنها كه ناقل بود 
بقيه را به اين ويروس مبتال كرد و تاوان سختى 
را براى ديگران بر جاى گذاشــت. و حاال جز 
پشــيمانى چيزى در بر نخواهد داشــت. آنها 
مى گفتند يك شــب كه هزار شب نمى شود، 
زود تمام مى شــود و مى گــذرد اما يك عمر 

پشيمانى براى آنها به جاى ماند.
ما اين را هم بايد ســرلوحه زندگى خود قرار 

داده و عبرت بگيريم.
واقعاً چه كســى بايد جلوى اين عروســى ها 
را بگيرد تا كســي قربانى اين صحنه ها نباشد. 

اين هم يك دوران اســت كه مى گذرد ما بايد 
هميشــه براى هر دورانى آماده باشيم و صبر 
كنيم. ما زلزله را پشــت سر گذاشتيم، سيل را 

پشت سر گذاشتيم و اين را نيز ... .
در سال 1384 ممنوعيت استفاده از سبزيجات 
و صيفى جات به دليل بيمــارى وبا بود. مردم 
خيلى خوب با آن مقابله كردند و آن را پشت 
سر گذاشتند يا اصًال سبزى نمى خريدند يا اگر 
مى خريدند آن را ضدعفونى مى كردند و كامل 
شست وشو مى دادند. خب اين هم مثل همان 
است، منتها بايد مراقب خودمان از هر لحاظى 

باشيم.
چرا تــا يكى دچار ســرماخوردگى و زكام 
مى شــود فورى بــا طعنه و تيكــه انداختن 
بــه او تا مدتى از او دور مى شــويم اما اين 
ويروس را كه به مرگ منجر مى شود، جدى 

نمى گيريم؟
فرماندار اســدآباد در مصاحبــه با خبرنگار 
همدان پيام، درباره برگزارى مراسم ها گفت: 
با وجود هشدارهاى پى درپى مبنى بر پرهيز 
از آئين هاى  عروســى و عزا، همچنان شاهد 
برگزارى جشن عروســى در اين شهرستان 
هســتيم و تاكنــون چندين دامــاد به خاطر 
ســرپيچى از مقررات ســتاد مقابله با كرونا 

بازداشت شده اند.
مجيد درويشــى اظهار كــرد: اين موضوع به 
مقــام قضايى اعــالم و با 
دستور وى اين دامادها در 

بازداشت به سر مى برند.
بيشــترين  گفــت:  وى 
برخــورد را مــا بــا اين 
مراسم ها داشــته ايم و پاى 
نيــروى انتظامى نيز به اين 
است؛  شــده  باز  مراسم ها 
كه  مغازه هايى  بــا  حتــى 
مى فروشند  عروسى  كارت 
دستور  و  برخورد  به شدت 
شــده  صادر  آنها  پلمــب 

است. 
مردم  كرد:  اظهار  درويشى 
اگر باز هم بخواهند از اين 
مقررات ســرپيچى كنند به 
شكل قاطع تحويل مقامات 

قضايى داده خواهند شد.
وى خاطرنشــان كرد: كســانى كــه مى دانند 
شــركت در عزا و عروسى به نفع آنها نيست، 
نروند؛ روســتاها، خانه بهداشت و شوراها با 
تسلط كامل صاحبان مراسم ها را متخلف اعالم 

كرده و با آنها برخورد قاطع دارد.
 فرمانــدار اســدآباد از مردم اين شهرســتان 
درخواســت كرد بــا رعايــت پروتكل هاى 
 بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى از تجمعات 

به شدت خوددارى كنند.
فرمانده نيروى انتظامى شهرســتان اســدآباد 
نيــز در اين بــاره گفت: تعــدادى از مردم در 
اين شهرستان متأســفانه به ابعاد اين بيمارى 
خطرناك توجه نكرده و مراسم خود را برگزار 
مى كنند. ما در حد توان سعى كرده ايم به آنها 
تذكر بدهيم. در شهرســتان عروسى هايى كه 
شبانه برگزار مى شد يك تيمى در قالب تذكر 
به محل عروسى اعزام مى شد و آنها هم مراسم 
خود را منتفى و از برگزارى آن به شكل معمول 
خوددارى مى كردند. با افرادى كه اين بيمارى 
را جدى نگرفتــه  و به آن توجه نمى كردند، با 

هماهنگى مراجع قضايى 4 نفر از آنها را بازدا 
شت كرديم كه بيشتر در روستا ها بودند.

 وى افزود: ما مخالفتى با برگزارى مراســم ها 
نداريم. هدف ما از بازداشت آنها جمع كردن 
مراســم و رعايت مسائل بهداشــتى بوده كه 

متأسفانه مردم رعايت نكردند. 
يارى اظهار كرد: اين اجتماعات نبايد تشكيل 
شــود، اگر مردم بخواهند باز از دســتورات 
ســرپيچى كنند با آنها برخورد جدى خواهد 

شد؛ بنابراين از مردم عزيز شهرستان خواهش 
مى كنم كه مسائل بهداشتى را رعايت كنند. 

ــراى  ــا ب ــگيرى از كرون ــتاد پيش ــن س بنابراي
حفــظ ســالمت مــردم در تــالش اســت. مــا 
ــدى  ــا را ج ــم توصيه ه ــردم مى خواهي از م
گرفتــه و در اجتماعــات بــا حجــم گســترده 
شــركت نكننــد و جــان خــود و ديگــران را 
بــه خطــر نيندازنــد. در ايــن صــورت نيــازى 

ــا نيســت. ــه مداخلــه م ب

«كرونا» ميهمان ويژه جشن عروسى
■ فرماندار مى گويد اقدام به بازداشت داماد و تذكر به صاحبان مجالس كرديم
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لبنان و كناره گيرى هاى پى درپى
آيا نوشدارويى براى لبنان پيدا خواهد شد؟

مهدى آقايانى»

 همان گونه كه پيش بينى مى شــد پس از انفجار ســهمگين يكى از 
مهم ترين بنادر در لبنان كه از استراتژى ترين بنادر اين كشور ار لحاظ 
اقــالم خوراكى و دارويى مى بود، اين كشــور را وارد بحرانى بيش از 

پيش كرد.
لبنان چند ســالى است كه با بحران هاى اقتصادى، اجتماعى و حزبى 

روبه رو است.
انفجار جديد حاصل شده از ســوءمديريت دولت با توجه به هشدار 
هاى داده شــده از پيش در مورد مواد منفجره در بندر بيروت، سبب 
شــده تا وزراى كابينه نخست وزيرى، يكى پس از ديگرى، استعفاى 

خود را اعالم كنند.
با توجه به اين موضوع نخســت وزير لبنان نيز استعفاى خود را اعالم 
كرد، حسن دياب علت استعفاى خود را نبود سريع يك راه حل سياسى 

براى نجات لبنان عنوان كرد.
حال پيش از آنكه به دنبال چگونگى انفجار مواد منفجره در بندر بيروت 
باشيم، بايد نگاهى كامل به اعتراضات گسترده مردمى كه خشمگين و 

مستأصل از شرايط به وجود آمده هستند، بيندازيم.
ريشه اعتراضات اصلى مردم در كشور لبنان برمى گردد به دوران نخست 
وزيرى سعد حريرى كه ضعف اقتصادى كابينه وى و به دنبال آن اعتراضات 

گسترده مردمى سبب كناره گيرى او از سمت نخست وزيرى شد.
هر چند با روى كار آمدن حسن دياب به عنوان نخست وزيرى جديد 
پس از نخست وزير پيشين، وى نيز ناتوان از پيشبرد اهداف اقتصادى 
و همچنين رخداد دهشتناك به وجود آمده كه موجب خساراتى بيش 
از 15 ميليارد دالر براى اين كشور و همچنين اعتراضات جديد شكل 
گرفته پس از آن واقعه و خارج شــدن كنترل كشور به نوعى از دست 

وى بود، او نيز از سمت خود كناره گيرى كرد.
اما اين گونه كناره گيرى ها موجب ايجاد ثبات در اين كشور نشده است 
و معترضان اين كشور، خواهان كناره گيرى مسئوالن قوه مجريه و مقننه 
نيز هستند، تا آنجايى كه اعتراض كنندگان روبه روى پارلمان اين كشور 
تجمع كردند و مى خواستند به نحوى اين مكان بنيادين را تسخير كنند 
كه اين عملكرد ها از طرف معترضان مى تواند به تغيير نظام سياســى 

لبنان نيز منجر شود.
بنابراين با توجه به رخدادهاى صورت گرفته و كناره گيرى 2 نخست 
وزير در چند ماه توســط فشار معترضان، پرسشى كه در ذهن متبادر 
مى شــود اين اســت كه آيا نخســت وزيرى كه مى خواهد به تازگى 
منصوب شود با توجه به اينكه 6 نماينده از مجلس لبنان نيز از كرسى 
خــود كناره گيرى كرده اند، مى تواند اداره كشــور را با اين ســاختار 

فروپاشيده كنترل كند؟ پرسشى كه زمان به آن پاسخ خواهد داد.

بررسى طرح تأمين كاال هاى اساسى
 7 دهك پايين

 طرح تأمين كاال هاى اساســى براى اقشــار آسيب پذير جامعه در 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

رئيس كميســيون برنامه و بودجه روزگذشــته در حاشيه جلسه اين 
كميســيون و در گفت وگو با صداوسيما به تشــريح طرح گشايش 

اقتصادى و همچنين طرح تأمين كاال هاى اساسى پرداخت.
حميدرضا حاجى بابايى، برنامه ريزى براى بودجه كشــور، ساماندهى 
پول ملى، كنتــرل بازار بورس و كنترل نقدينگــى را از جمله داليل 
اتخاذ سياست جهت ارائه اين طرح عنوان كرد و گفت: دولت معتقد 
اســت اگر به جاى اوراق، نفت را به فروش برســاند، هم نقدينگى و 
هم امور پولى كشور را كنترل كرده و همچنين منافع اين امور مستقيم 

به مردم برمى گردد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى افزود: پيشنهاد 
دولت اين است كه بتواند 200 ميليون بشكه نفت را با سررسيد 2 ساله 

به مردم بفروشد و مردم هم بتوانند به ميزان دلخواه خريدارى كنند.
وى تصريــح كرد: اين خريد هم براى صــادرات و هم براى داخل 
كشــور خواهد بود و منابع حاصل از آن در توســعه كشــور به كار 

گرفته مى شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس همچنين با اشاره به جلسات 
مهم و فشرده صورت گرفته با دولتى ها براى طرح گشايش اقتصادى، 
گفت: در زمينه ارائه فروش نفت به صورت قطعى يا اوراق بحث هاى 
مفصلى صورت گرفت و جمع بنــدى اين بود كه به صورت قطعى 
فروش نفت را داشــته باشيم. علت هم اين بود كه، بدهى هايى براى 

دولت هاى بعدى گذاشته نشود.
حاجى بابايى همچنيــن افزود: اين موضوع براى قانونى شــدن در 
كميســيون هاى تخصصى مجلــس و در نهايت در صحن علنى بايد 
مورد بحث و بررســى قرار گيرد كه در اين زمينه نيز توافقات خوبى 

شد.
نماينــده همدان در مجلس تصريح كــرد: اجراى اين طرح مى تواند 
بــراى مردم تأثيرگذار باشــد و نقــش مهمى را در كنتــرل تورم و 
نقدينگــى خواهد داشــت و كمبود منابع كشــور را جبران كرده و 
تأثيرات مثبتى نيز در بورس برجاى خواهد گذاشت، همچنين سبب 

اقتدار ملى خواهد شد.

پيش فروش نفت براى گشايش اقتصادى 
بايد در مجلس بررسى شود

 عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس معتقد اســت كه 
پيش فروش نفت براى گشايش اقتصادى بايد در مجلس بررسى شود.

هادى بيگى نژاد در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اظهارات اخير رئيس 
جمهور درباره طرح گشــايش اقتصادى دولت، گفت: طبق شنيده ها 

دولت در طرح گشايش اقتصادى به دنبال پيش فروش نفت است.
نماينده مالير در مجلس با بيان اينكه اگر اين موضوع صحت داشــته 
باشــد اميدوارم آقاى قاليباف از طرف مجلس اين موضوع را نپذيرند، 
افزود: ما تجربه منفى مصوبه بنزينى سران قوا را داريم كه مشكالتى را 

براى كشور ايجاد كرد كه تبعات آن همچنان ادامه دارد.
وى تصريح كرد: بهتر اســت اين موضوع در مجلس بررسى شود تا 
هم ابعاد آن كامل بررسى شود و هم اينكه مجلس بتواند نقش نظارتى 

خودش را هم بعدا انجام دهد.
عضو هيأت رئيســه كميسيون انرژى مجلس با تأكيد بر اينكه مصرف 
درآمد دولت آينده، هنر نيســت و نمايندگان مجلس هم در حدى كه 
صحبت شــده مخالف اين موضوع هستند، اظهار كرد: اميدواريم كار 
به جايى نرسد كه نمايندگان با طرح چند فوريتى به دنبال لغو مصوبه 

جلسه سران قوا بروند.

بررسى برنامه هاى وزير پيشنهادى صمت 
با حضور مدرس خيابانى

 جلسه كميسيون كميسيون برنامه و بودجه با حضور مدرس خيابانى 
وزيــر پيشــنهادى صمت برگزار شــد و نمايندگان پس از شــنيدن 

برنامه هاى پيشنهادى وى، پرسش هاى خود را مطرح كردند.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، در تشريح روزگذشته كميسيون متبوع خود با بيان اينكه 
دســتور بعدى كميســيون برنامه و بودجه تأمين نظر شوراى نگهبان 
در مورد طرح استفســاريه تبصره 1 بند (ذ) مــاده 87 قانون برنامه 5
ساله ششــم توســعه بود، افزود: اين طرح كه درباره تبديل وضعيت 
استخدامى فرزندان خانواده هاى ايثارگر است، پيش از اين در مجلس 
دهم تصويب شده بود اما شوراى نگهبان به دليل اينكه اين طرح توسعه 

قانون محسوب مى شد، آن را رد كرد.
 محمدمهــدى مفتح اظهار كرد: بحــث مفصلى درباره چگونگى رفع 
ايراد شوراى نگهبان انجام و قرار شد، اين موضوع در كميته اى متشكل 
از برخى اعضاى كميســيون برنامه و بودجه بيشتر مورد بررسى قرار 
گرفته و پيشــنهادى را ارائه كنند تا در كنار رفع ايراد شوراى نگهبان، 
هدف اصلى طرح كه تبديل وضعيت استخدامى فرزندان ايثارگر است، 

تأمين شود.
نماينده تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه همچنين 
در اين نشست با حضور مسئوالن پدافند غيرعامل، مركز پژوهش هاى 
مجلس و ... جزئيات طرح تأمين كاالهاى اساســى بررسى شد، ادامه 
داد: مسئوالن پدافند غيرعامل اعالم كردند، براى افزايش مقاومت مردم 
در مقابل جنايات آمريكايى ها قطعا نياز به تأمين كاالهاى اساسى براى 

بخشى از جامعه هستيم.
وى تأكيد كرد: مركز پژوهش ها هم طرحى را در اين مورد ارائه كرد و 
در ادامه اعضاى كميسيون هم به بيان نكطه نظرات و پيشنهادات خود 
پرداختند كه بحث جمع بندى درباره طرح تأمين كاالهاى اساســى به 

جلسه بعدى موكول شد.

پوتين از تأييد و ثبت نخستين واكسن كرونا خبر داد
 رئيس جمهور روســيه از تأييد نخســتين واكســن كرونا در جهان توسط 

وزارت بهداشت كشور خود خبر داد.
به گزارش فارس، والديمير پوتين، روزگذشــته در مصاحبه اى گفت: «يكى از 
دختران من از اين واكســن اســتفاده كرد. به اين معنى كه او در اين آزمايش 
مشاركت كرد. وى پس از واكسيناسيون نخست دماى بدنش به 38 درجه رسيد 

اما روز بعد تب او 37 درجه شد، همه اين ماجرا همين بود.»
رئيس جمهور روســيه همچنين ابراز اميدوارى كرده است كه روسيه به زودى 

توليد انبوه اين واكسن را آغاز كند.
اين واكســن كه توســط مركز تحقيقات ملى اپيدمولوژى و ميكروبيولوژى 
«گاماليا» ســاخته شده است، از ســوى وزارت بهداشت روسيه مورد تأييد 

قرار گرفت.

تصويب كليات طرح فروش داخلى نفت 
در شوراى اقتصادى 

 رئيس جمهورى از تصويب كليات طرح فروش داخلى نفت و عرضه آن در 
بورس انرژى در جلسه روز دوشنبه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا 
خبر داد. به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روز گذشته 
در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت، با اشاره به دغدغه ها در زمينه حجم 
نقدينگى موجود در جامعه، تأكيد كرد: دولت به ويژه ستاد اقتصادى همواره در 
تالش براى اتخاذ و اجراى سياســت ها و تدابيرى در جهت كنترل نقدينگى و 

هدايت آن به مسير درست و چرخه توليد بوده است.
وى افــزود: طرح فروش داخلى نفت و عرضه آن در بورس انرژى را از جمله 
طرح هاى مبتنى بر اقتصاد مردم محور و اقدامى مؤثر در راستاى سامان دادن به 

بازار سرمايه و بورس و گام مهمى براى مقابله با تحريم نفتى دشمنان است.

21 شهريور مرحله دوم يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس 

 سخنگوى دولت اعالم كرد كه مرحله دوم يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
21 شهريور برگزار مى شود.

به گزارش تســنيم، على ربيعى در پاسخ به خبرنگاران گفت: باتوجه به شيوع 
كرونا درصورت موافقت ستاد ملى مقابله با كرونا، پيشنهاد دولت انجام تبليغات 
يك هفته اى به روش هاى غيرتجمعى همراه با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
وزارت بهداشت به ويژه استفاده از فضاى مجازى است؛ زيرا تجمعات در زمان 

تبليغات قابل كنترل نيست.
وى ادامه داد: انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى درباره برخى 
حوزه ها در ســال 1400 و همراه با انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا برگزار مى شود.

آگهـي مزايـده

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/06/02  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 

سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه 
( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/06/03 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 740)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 4 قطعه زمين مسكونى از طريق مزايده كتبى 
اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

يف
مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت در 

آدرسمزايده (ريال)

زمين مسكونى1
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال24/537/000/000 ريال1/12173258/29( معبر 8 مترى دوبر)

زمين مسكونى 2
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال1/12180223/2923/445/450/000(معبر 18مترى)

زمين مسكونى3
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/650/000/000 ريال1/12179248/96( معبر 8 مترى)

زمين مسكونى4
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/764/000/000 ريال1/12171237/64( معبر 8 مترى دوبر)

 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراى اســالمى گفت كه با توجه 
كميسيون هاى  رؤســاى  گذشــته  جلسه  به 
بهداشــت و آمــوزش بــا وزراى علوم و 
بهداشــت، زمان برگزارى كنكور سراسرى 
منوط به تصميم ســتاد ملى مبارزه با كرونا 

شد.
حجت السالم  والمسلمين احمدحسين فالحى 
در گفت وگــو با ايســنا، اظهار كــرد: پس 
از دســتور رئيس مجلس شــوراى اسالمى 
درباره  برگزارى جلســه اى پيرامون بررسى 
مالحظات برگزارى كنكور سراسرى نشستى 
با حضور رؤســاى كميسيون هاى آموزش و 
بهداشــت و تعداد ديگــرى از نمايندگان با 
وزراى علوم و بهداشــت و ئييس ســازمان 
سنجش برگزار شد و پيشــنهاد تعويق يك 
ماهه مورد پذيرش قرار گرفت، البته منوط به 
اينكه در ستاد ملى مبارزه با كرونا به تصويب 

نهايى برسد.
وى ادامه داد: ما از همــان ابتدا هم تأكيد 
داشــتيم كه بايد موضوع زمــان برگزارى 
كنكور سراســرى منوط به تصميم ســتاد 
مقابله با كرونا شــود كما اينكه پيش از اين 
هم يكبار ســتاد زمان كنكــور را به عقب 

بود. انداخته 
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شــوراى اســالمى يادآور شــد: در 
كميســيون هاى  رؤســاى  پيشين  نشســت 
آمــوزش و بهداشــت بــا وزراى علوم و 
برگزارى  درباره  تصميم گيرى هايى  بهداشت 
كنكــور ارشــد صورت گرفت كــه در اين 
نشســت ميزان رعايت پروتكل ها بررســى 

شــد. وزارت علوم اظهــار ناتوانى كرده كه 
نمى تواند بهتــر از اين پروتكل ها را رعايت 
كند، چون برخــى حوزه هاى امتحانى حتى 
كولر هم ندارنــد. با توجه به اين  شــرايط 
مقرر شــد كه درباره  زمان برگزارى كنكور 
سراسرى به گونه اى ديگر تصميم گيرى شود. 
سازمان ســنجش مهلتى براى رعايت انجام 
پروتكل هــا خواســت و در نهايت هم قرار 
شــد كنكور در زمانى برگزار شود كه بتوان 

پروتكل ها را اجرايى كنند.
 كميته مشــترك مجلس و شوراى 
عالى انقالب فرهنگى تشكيل مى شود

ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراى اسالمى همچنين با اشاره به 

حضور دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
در جلسه روزگذشته اين كميسيون گفت كه 
كميته مشــتركى بين مجلس شوراى اسالمى 
و شــوراى عالى انقالب فرهنگى تشــكيل 

خواهد شد.
فالحى اظهار كرد: اين جلسه با حضور آقاى 
عاملى دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
برگزار شــد. يكى از موارد مطرح شــده در 
اين جلسه اجرايى نشدن برخى از مصوبات 
شوراى عالى انقالب فرهنگى بود كه اين به 

نظارت جدى تر احتياج دارد.
وى ادامــه داد: اعضــاى كميســيون هــم 
دغدغه هــاى خود در مباحــث فرهنگى را 
مطــرح كرده و بــر لزوم ارتقــاى مديريت 

دانشگاه ها به ويژه دانشــگاه فرهنگيان تأكيد 
داشــتند و خواســتار نظارت جدى شوراى 
عالى انقــالب فرهنگى در بحث مديران كل 

آموزش و پرورش شدند.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شــوراى اســالمى همچنين تصريح 
كرد: با توجه به اينكه جايگاه شوراى انقالب 
فرهنگى در اســناد باالدســتى ذكر شده اگر 
مجلس شــوراى اســالمى مصوبه مغاير با 
تصميمات اين شــورا را داشته باشد شوراى 
نگهبــان آن را رد مى كند. بــا توجه به اين 
موارد مقرر شد كه كميته مشتركى با شوراى 
عالى انقالب فرهنگى براى رفع مشــكالت 

مربوطه تشكيل شود.

تكذيب ادعاى لغو «تحريم هاى به اصطالح غيرهدفمند»
 ســخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش هاى خبرنگاران، ضمن رد خبر منتشره در 
برخى رســانه ها به نقل از يك منبع ناشــناس در باره لغو موقت بخشى از تحريم هاى به اصطالح 
غيرهدفمند، اين قبيل اظهارات را خبرســازى هاى غيرواقعى دانســت كه مشخص نيست با چه 

اهدافى صورت مى گيرد.
به گزارش ايســنا سيدعباس موسوى در اين مصاحبه افزود: اينكه شكست سياست هاى تحريمى 
آمريكا موضوع مجادله اروپا و آمريكا باشد بعيد نيست، اما آنچه به جمهورى اسالمى ايران مربوط 
مى شود آن است كه تحريم هاى يكجانبه آمريكا غيرقانونى و ظالمانه هستند و بر اساس برجام و 
قطعنامه 2231، آمريكا موظف است تمامى تحريم هايى كه با خروج خود از برجام مجددا اعمال 

كرده است را لغو و بالاثر نمايد.

ستاد مبارزه با كرونا درباره زمان 
برگزارى كنكور تصميم گيرى مى كند

هشدار رئيس دفتر روحانى 
به شوراى همكارى خليج فارس

 رئيس دفتر رئيس جمهورى نســبت به نتايج تبعيت شوراى همكارى خليج فارس از 
آمريكا هشدار داد.

به گزارش ايسنا، محمود واعظى در حساب كاربرى خود در توئيتر نوشت: « حفظ امنيت 
و منافع ملت هاى منطقه در گروى اعتمادســازى و همكارى هاى درون منطقه اى اســت. 
شــوراى همكارى خليج فارس نبايد از آمريكا -كه حضور نامشروعش در منطقه چيزى 
جز ناامنى و بى ثباتى نداشته- تبعيت كند. اقدام اخير اين شورا موجب بى اعتمادى مى شود 

و بيشترين خسارت آن به خودشان برمى گردد.»

طرح هاى ابتكارى 
براى ازسرگيرى برجام 

 وزير خارجه روســيه روزگذشــته از 
ارائه اقدامــات ابتكارى در برجام جهت از 

سرگيرى مذاكرات خبر داد.
 به نوشــته خبرگزارى «اينترفكس» سرگئى 
الروف در ديدار با همتاى آلمانى خود گفت 
كه مســكو براى از ســرگيرى گفت وگوها 
ميان طرف هاى برجــام طرح هاى ابتكارى 

ارائه مى دهد. 
وى در ايــن زمينــه گفت: «درباره ســاير 
موضوعاتى كه روسيه و آلمان به طور فعال 
با هم همكارى دارند، مايلم درباره وضعيت 
برجام اشاره كنم. طيف گسترده اى از ايده ها 
وجود دارد كه توســط همكاران اروپايى ما 
مطرح شده اســت. روسيه نيز به نوبه خود 
پيشــنهادهايى ارائه داده است كه به نظر ما 
به ازسرگيرى همكارى بين همه اعضاى آن 

بدون هيچگونه استثنايى كمك مى كند.»
به گــزارش فارس، وزير خارجه روســيه 

افــزود: «اميدوارم درباره ايــن ابتكارات با 
جزئيات بيشترى گفت و گو كنيم.»

«دونالــد ترامپ» رئيس جمهــور آمريكا 
در ســال 2018، على رغم پايبندى ايران 
بــه تمامــى تعهداتش در قبــال برجام و 
برجام،  طرفيــن  مخالفت هاى  برخــالف 
از اين توافق هســته اى خارج شــد و از 
آن پس به اميــد بازگرداندن ايران به ميز 
مذاكــرات و وادار كردن اين كشــور به 
واشــنگتن،  قبول  مورد  توافق  با  موافقت 
سياســت «فشــار حداكثرى» را در قبال 
ايــران در پيش گرفــت. درحالى كه بيش 
از 2 ســال از اين وعــده مى گذرد دولت 
هــدف ناكام مانده  در تحقق اين  آمريكا 
اســت. منتقدان ترامپ او را به نداشــتن 
راهبــرد در قبال ايران، تشــديد بى مورد 
تنش ها با اين كشــور و جدا كردن مسير 

كرده اند. متهم  متحدانش  از  آمريكا 
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تجهيز تيم هاى عمليات ويژه اورژانس 
براى ارائه خدمات به كرونايى ها

 رئيس ســازمان اورژانس كشور با اشاره به خدمات اين سازمان به مبتاليان كرونا، 
از خريد تعدادى آمبوالنس و موتورآمبوالنس تا پايان سالجارى خبر داد و گفت: البته 

درحال حاضر با همين ناوگان موجود پاسخگوى نياز مردم هستيم.
پيرحسين كوليوند در گفت وگو با ايسنا، درباره خدمت رسانى اورژانس به بيماران مبتال 
به كرونا، گفت: تيم هاى عمليات ويژه  اورژانس كامال آمادگى خدمت رسانى در موضوع 

كرونا و ساير حوادث را دارند.
وى افزود: اين تيم ها از نظر ادوات، تجهيزات و امكانات حفاظت فردى كامل هستند و 
به اندازه كافى نيز ملزومات مورد نيازشان دپو شده و مشكلى در تأمين آن وجود ندارد.

چاقى دانش آموزان كنترل مى شود 
 مديركل دفتر ســالمت و امور تندرستى وزارت آموزش و پرورش از اجراى طرح 
كنترل وزن و چاقى دانش آموزان در سال تحصيلى جديد خبر داد و گفت: با توجه به 
كرونا قرار بر اين شده است دانش آموزانى كه نمى توانند در مدرسه حضور داشته باشند 
خانواده ها اندازه گيرى قد و وزن را انجام دهند و اين 2 عدد را در اپليكيشن و سامانه اى 

كه تعريف مى شود وارد كنند.
محمدمحســن بيگى در گفت وگو با ايســنا، درباره طرح تحولى كنترل وزن و چاقى 
دانش آموزان توضيحاتى ارائه و اظهار كرد: طرح كنترل چاقى بر تغذيه ســالم و كنترل 
وزن بــه ويژه در دورانى كه بچه ها به اجبار بايد در خانه بمانند و تحرك كمترى دارند، 

متمركز است.

تمديد مهلت ثبت نام آزمون استخدامى
  سازمان تأمين اجتماعى

 با توجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون استخدامى سازمان تأمين اجتماعى در 23 مردادماه 
و درخواست برخى داوطلبان، مهلت ثبت نام در اين آزمون تا روز 26 مرداد تمديد شد.

به گزارش ايرنا، آزمون اســتخدامى ســازمان تأمين اجتماعى توسط سازمان سنجش 
آموزش كشــور برگزار مى شــود و ثبت نام نيز از طريق ســايت سازمان سنجش قابل 

انجام است.
شــرايط شــركت در اين آزمون و همچنين رشــته هاى شــغلى و ســاير اطالعات 
مورد نياز در ســامانه ثبت نام ســازمان ســنجش آموزش كشور به نشــانى اينترنتى

 http://www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار دارد.

مشاوره، نياز امروز نوجوانان
 روانشــناس بالينى با توجه به مشــكالت روحى و روانى كه اين 
روزها بيشتر جوانان با آن  دسته و پنجه نرم مى كنند بيان كرد كه امروزه 
براى رفع اختالالت رفتارى نوجوانان، والدين و مربيان تربيتى ناتوان 
هستند و متخصصان و مشاوران درمانگر مى توانند كمك شايانى جهت 

پاسخگويى به مشكالت خانواده ها در اين مورد كنند.
ريحان عابدى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اختالالت رفتار اجتماعى 
در ميان نوجوانان با توجه به پيشرفت توسعه جوامع متأسفانه از شيوع 
قابل مالحظه اى برخوردار اســت و بســيارى از صاحب نظران علوم 

رفتارى آن را به عنوان ناتوانى جديد جوامع بشرى قلمداد مى كنند.
وى با بيان اينكه غربالگرى نوجوانان و يافتن عوامل تركيب جمعيت 
شــهرى و روستايى مرتبط با آن و معرفى آنان به مراكز مشاوره جهت 
درمان اختالالت رفتارى از اهميت شــايانى برخوردار اســت،  افزود: 
درحال حاضر جوامع بشــرى با انواع و اقسام مسائل پيچيده  در زمينه 

اختالالت رفتارى اجتماعى نوجوانان مواجه است.
اين رواندرمانگر گفت: زمانى كه جامعه براى  موفق شدن نوجوان در 
امتحانات مدارس به آنان فشــار مى آورد و يا اينكه جوانان بى اختيار 
براى پوشــيدن لباس هاى مارك دار تحت فشــار قرار مى گيرند،  عده 
بيشترى از نوجوانان در مقايسه با گذشته  با اختالالت رفتارى روبه رو 
مى شــوند و داليل عمده اين مشكالت را نمى توان در نحوه تعليم و 
تربيت والدين يا مربيان مدارس خالصه كرد، بلكه نياز است با مراجعه 
به مشــاور متخصص پاســخ هاى الزم را جســت وجو و از شكست 

احتمالى آنها جلوگيرى كرد.
عابدى در پاســخ به اين پرســش كه چه موقعى بيشتر نياز است كه 
خانواده هــا براى رفع اختــالالت رفتارى نوجوانان خود به مشــاور 
درمانگر مراجعه كنند، اظهار كــرد: هنگامى كه تغييرات بى مقدمه در 
ُخلق و رفتار نوجوانان و حتى نحوه پوشــش لباس آنها مشاهده شد 
و يا اينكه چنانچــه فرزند خانواده اى كه اصوالً نوجوانى مطيع و آرام 
اســت ناگهان تغيير حالت داد، نياز است كه بالفاصله به روانپزشك 

مراجعه كرد.
وى تأكيد كرد: والدين توجه داشــته باشند زيرا اين تغييرات در رفتار 
نوجوانان در بيشتر مواقع ناگهانى نبوده بلكه به مرور زمينه ساز تحليل 
رفتن فرزندان مى شــود، از اين رو مراجعه به مشاور رواندرمانگر بايد 
لزوما دوره اى  طوالنــى  را دربرگيرد، در مواقعى هم احتمال دارد يك 

جلسه براى  تشخيص و مقابله با مسأله، كفايت كند.
اين مشــاور رواندرمانگــر تصريح كرد: اختالالت رفتــار اجتماعى 
نوجوانان در جوامع مى تواند به انحاى مختلف بروز كند از اين رو بايد 
در مراجعه به مشاور نحوه زندگى شهرى يا روستايى خانواده ها،  شغل 
والدين، حضور يا عدم حضور والدين (متاركه يا فوت)، داشتن برنامه 
اوقات فراغت و تشخيص شخصيت افراد و ساير عواملى كه سببايجاد 

اختالل رفتار اجتماعى مى شود را ريشه يابى كرد.

نسخه آزمايشى اتوماسيون
 سازمان هاى مردم نهاد راه اندازى مى شود

 مديركل مشــاركت هاى اجتماعى و فعاليت هاى داوطلبانه جوانان 
وزارت ورزش و جوانان از راه اندازى نســخه آزمايشــى اتوماسيون 
ســازمان هاى مردم نهاد (سمن ها) تا يك ماه آينده در ارتباط سمن ها با 

يكديگر و جامعه ورزش و جوانان خبر داد.
سجاد ســالك در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: تشكل هاى جوانان در 
جهان امروز به عنوان يك فرصت بــراى جامعه جهت حل چالش ها 

و تصميم گيرى ها از طريق نهادهاى رسمى كشور محسوب مى شود.
وى ادامه داد: هفته بزرگداشــت تشــكل ها و مشاركت هاى اجتماعى 
نيــز به عنوان يك نماد جهت قدردانى از فعاالن اجتماعى و تشــويق 
و ترغيب شــهروندان به پيگيرى مباحث متعدد سياسى و اقتصادى و 

اجتماعى از طريق سازمان هاى مردم نهاد است.
ســالك تصريح كرد: امــروز اما شــيوع ويروس كرونــا در جهان 
مشــاركت هاى اجتماعــى را تحت تأثير قــرار داد و به دليل تأكيد بر 
هشدارهاى بهداشتى و پزشــكى، جامعه نيز به سمت درون گرايى و 

كاهش ارتباطات اجتماعى سوق داده شد.
وى افــزود: بى شــك فعاليت هاى اجتماعى مســتلزم حضور ميدانى 
است و بر اين اساس ميزان مشــاركت ها نيز در ماه هاى اخير كاهش 

قابل توجهى داشته است.
ســالك ادامه داد: به عنوان مثال (از منظر آمارى) در 3 ماه نخست سال 
98 جامعه ورزش و جوانان 750 درخواســت ثبت و تأسيس سمن را 
دريافت كرد كه اين ميزان در 3 ماه نخســت ســال 99 با كاهش 250

درخواست همراه شد.
وى يادآور شد: اكنون ســمن ها از طريق شبكه هاى اجتماعى جهت 
اطالع رســانى، آگاهى بخشى و پيشگيرى از آســيب هاى اجتماعى با 
مخاطبان ارتباط برقرار كرده و به منظور جمع آورى اقالم ضرورى براى 

محرومان و آسيب ديدگان شرايط بحران كمك مى طلبند.
مديركل مشــاركت هاى اجتماعى و فعاليت هــاى داوطلبانه جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به برخى شايعات مبنى بر فيلترينگ 
اينستاگرام ادامه داد: به عنوان مثال امروزه اينستاگرام يكى از اصلى ترين 
شبكه هاى ارتباطى ســازمان هاى مردم نهاد با مردم است و فيلترينگ 
(مســدوديت) آن به طور حتم فعاالن اجتماعى را با دشوارى روبه رو 

مىكند.
ســالك همچنين با اشاره به نقش تشكل هاى جوانان در دوران بحران 
خاطرنشــان كرد: نقش سمن ها در آگاهى بخشى به مناطق محروم در 
دوران شــيوع ويروس كرونا نيز قابل قدردانى اســت؛ توليد ماسك، 
مواد ضدعفونى و توزيع اقالم ضرورى بهداشتى در مناطق محروم و 
همچنين پاك سازى معابر و خيابان ها از مهم ترين اقدامات تشكل هاى 

جوانان در اين دوران بود.
به گفته مديركل مشــاركت هاى اجتماعى وزارت ورزش و جوانان، 
توليد و توزيع كليپ هاى آموزشى و راه اندازى كمپين هاى هشداردهنده 

نيز نقش مهمى در كاهش تبعات اين بحران (شيوع كرونا) ايفا كرد.

همدان پيام: درگزين موفق ترين شهر استان در مبارزه با كرونا 
  گويا كرونا با شهرستان هاى جديد تفاهم نامه امضا كرده؟!

ايران: روزنامه نگاران و دورى از كانون هاى خبرى
 كرونا دوره خبرنگارى ديده خودش خبر توليد مى كنه!!

جوان: كاالها سقوط ارز را مشايعت نمى كنند
 بدون شرح!!

خراسان: ريزش 2 هزار تومانى دالر پس از خط و نشان بانك مركزى 
 دالر افتاد تو كوزه!!

همدان پيام: آلودگى 50 درصد همدانى ها به كرونا با روابط خانوادگى 
 از اولشم خاله بازى، بازى محلى همدانى ها بوده!!

شرق: تيغ فتاح بر چهره سياسيون
  كرونا همه چاقو ها رو تيز كرده!!

مردم ساالرى: 20 تا 25 درصد مردم به كرونا مبتال شده اند
  هنوز كرونا پرونده آمارشو باز نكرده!!

جوان: همدستى پدر و پسر براى قاچاق 54 هزار خودرو
 هنر بايد به نسل ها انتقال پيدا كنه!!

همشهرى: معاون وزير بهداشت: تو اين اوضاع كرونا عده اى در جاده 
چالوس بساط جوجه راه انداخته اند 

  دكتر جان مرغ ها دارن پرواز مى كنن مردم نُجنبن ديگه دستشون 
به پاهاى مرغ هم نمى رسه!!
همشهرى: بازندگان كرونا

  فعال كرونا روحيش شاده داره برنده ها رو مى شماره!!
كيهان: گشايش اقتصادى برنامه شفاف مى خواهد نه غافلگيرى

 نبض شفافيت نمى زنه!!
ابرار اقتصادى: دولت ميزان يارانه را افزايش دهد

  افزايش داده يك ميليون مى ده 1/5 ميليون مى گيره!!
خراسان: جمعه بازار سگ هاى اشرافى

 سگ ها در روزبازار آواز كرونا مى خونن؟؟
اصالحات: سازمان سنجش دوباره مردود شد

 كرونا نمره زنگ نظافت رو نمى ده!!

برگزارى كنكور در پايان شهريورماه
 وزير بهداشــت با تأكيد بر اينكه مسئوالن وزارت علوم پيشنهاد 
دادند كه كنكور پايان شــهريورماه برگزار شــود، گفت: اين پيشنهاد 
پس از بررسى و تصويب در ستاد ملى مقابله با كرونا، ابالغ خواهد 

شد.
به گزارش ايســنا، ســعيد نمكى گفت: پيرو مذاكرات و بحث هاى 
پيشــين كه درباره كنكور داشتيم همان طور كه در ستاد ملى مديريت 
بحــران نيز مطرح شــده بود، قرار بود ما كنكــور را در تاريخ مقرر 
يعنى پايان مردادماه برگزار كنيم. امروز جلسه اى با حضور نمايندگان 
مجلس، رؤساى 2 كميسيون آموزش و بهداشت مجلس و همچنين 
وزير علوم، تحقيقات و فناورى و رئيس ســازمان سنجش آموزش 

كشور برگزار كرديم.
وى در ادامــه تصريح كرد: ما در اين جلســه درخواســت اجراى 
پروتكل هاى سختگيرانه بهداشــتى را براى حفاظت از فرزندان اين 
ســرزمين كه آينده ســازان اين كشور هســتند را ابالغ كرديم و اين 
پروتكل ها مقدارى ســختگيرانه تر از پروتكل هاى ابالغى آزمون هاى 

دكترى و كارشناسى ارشد بود.
ــاى  ــالغ پروتكل ه ــس از اب ــرد: پ ــان ك ــت خاطرنش ــر بهداش وزي
ــالم  ــده اع ــئوالن برگزاركنن ــوى مس ــتى، از س ــختگيرانه بهداش س
ــراى اجــراى پروتكل هــا و صيانــت از برگــزارى يــك  شــد كــه ب
كنكــور ســالم و درســت از نظــر امنيــت كنكــور ضــرورى اســت. 
مــا زمــان بيشــترى بــراى اجــراى ايــن پروتكل هــا داشــته باشــيم 
ــرى  ــون دكت ــى آزم ــن يعن ــا در ســطح پايي ــه پروتكل ه ــا اينك و ي
ــس  ــدگان مجل ــا و نماين ــه م ــم ك ــد برگردي ــى ارش و كارشناس
ــا را  ــن پروتكل ه ــراى اي ــطح اج ــم س ــم نمى تواني ــالم كردي اع
كاهــش بدهيــم زيــرا داوطلبانــى كــه در كنكــور سراســرى شــركت 
ــا افــرادى كــه در كنكــور ارشــد و دكتــرى  مى كننــد در مقايســه ب
ــد.  ــرار دارن ــى ق ــى كاف ــن و ناآگاه ــد در ســن پايي ــركت كردن ش
ــد  ــا باي ــل م ــت و حداق ــى اس ــختگيرى الزام ــن س ــن اي بنابراي

ــم. ــرا كني ــته اج ــتر از گذش ــى را بيش ــذارى اجتماع فاصله گ
نمكى تأكيد كرد: مســئوالن وزارت علوم تأكيــد كردند كه در اين 
فرصت محــدود امكان اجراى پروتكل هاى جديــد وجود ندارد و 
پيشــنهاد داشــتند اين آزمون در پايان شــهريورماه برگزار شود. در 
نهايت نتيجه جلســه نيز اين شــد كه اگر مسئوالن برگزارى كنكور 
نمى توانند اين پروتكل ها را اجرايى كنند اين زمان به آنها داده شــود 

تا اين پروتكل ها را اجرايى كنند.
وى در پايــان خاطرنشــان كــرد: قــرار شــد پيشــنهاد تعويــق يــك 
ماهــه برگــزارى كنكــور در ســتاد مقابلــه بــا كرونــا مطــرح شــود و 

پــس از تصويــب نتيجــه نهايــى را ابــالغ خواهيــم كــرد.

عطا شعبانى راد »
 در پر ارجاع ترين مقاالت اقتصاددان هاى 
متأخر، نبــود بهره ورى و ســرمايه به عنوان 
علت هــاى نزديــك، نبود توســعه و نقص 
در كاركردهــاى فرهنــگ و نهادها به عنوان 
علت هاى بنيادين عدم توســعه دســته بندى 

مى شوند.
در مــورد لــزوم ورود ســرمايه و ارتقاى 
بهره ورى و همچنين فرهنگ كار و سازندگى 
به اندازه كافى صحبت شــده است، آنچه در 
اين مطلب مدنظر قرار دارد اهميت «نهادها» 

در امر توسعه است.
نهادها و ســاختارهاى مدنى اسكلت اصلى 
هســتند كــه پوســت و گوشــت فرهنگ، 
بهره ورى و ســرمايه بر روى آن سوار شده 
و ارگانيزمــى پويا و رو به تعالى را شــكل 

مى دهند.
دارون عجــم اوغلو و جيمز رابينســون در 
كتــاب پر فــروش «ملت ها چرا شكســت 
مى خورند»، بيان مى كننــد كه نظارت مدنى 
تنها را رستگارى ملت ها و حكومت ها است.

مقوله «اندك ســاالرى» چنانكه نويسندگان 
ايــن كتــاب عنــوان مى كننــد، گرايش به 
قرائت هاى تقليل گرايانه از توســعه است كه 
توسعه در بخش هاى اقتصادى را مى خواهد 

اما الزامات مدنى آن را خير.
در يــك رويكرد «انــدك ســاالرانه» انواع 
راهكارهاى بخشــى توصيه مى شــود و بر 
مشكالت مى افزايد، فســادها و افشاگرى ها 
و محاكمه ها اتفاق مى افتــد بى آنكه اصالح 
اساســى ســاختارها در رويه هــاى بانكى، 
بــورس، بيمه، عضويــت در هيأت مديره ها، 
قوانين تبعيض آميز و شفافيت اطالعاتى رخ 

بدهد.
عجم اوغلو شــرايطى را متصور مى شود كه 
دولت بيش ازحد ضعيف است و به بى نظمى 
منجر خواهد شــد يا جامعه مدنى به حدى 
ضعيف است كه جامعه احساس اثرگذارى و 
مشاركت خود را از دست مى دهد، وضعيت 
متعادل، رســيدن به حدى از آزادى دولت و 
جامعه مدنى اســت كه هر دو بر آن اجماع 
كرده و انگيزه داشته باشند ظرفيت هاى خود 

را ارتقا دهند.
حضور مؤثر نظارت نهادهاى مدنى «ريسك 
ســرمايه گذارى» را پاييــن آورده بــا ايجاد 
شفافيت اطالعاتى، مانع رانت شده و به طور 
طبيعى توليدكنندگان و انســان هاى خالق را 

به ميدان مى آورد.
در ايــن زمينه برخى نظريه پــردازان تا بدان 
جا پيش رفته انــد كه دولت مدرن را در حد 
كارگزار جامعــه مدنى و دولت رفاه تعريف 
مى كننــد كه البته اين مفهــوم در تعارض با 
نگاه واضعان تئوريك انقالب اســالمى بوده 
و قرائتى حداقلى از وظايف حكومت است 
چنانكه «رفــاه» در معناى صرفــًا مادى نيز 
مدنظر نيســت؛ زيرا گاه بزرگ شدن دولت 
رفــاه مى تواند به توتاليتاريســم پيچيده ترى 
بينجامد كه در ظاهــر نهادهاى مدنى وجود 
دارند اما به ســبب حاكميت پول و سرمايه 

عمًال مدنيت القايى و غيرمؤثر است.
نهادهاى مدنى در شرايط ايده آل همان گونه 
كــه مى تواننــد تعديل كننده دولت باشــند 
تعديل كننــده بخش هاى ســركش خود نيز 
خواهنــد بــود كارى كه دولت به ســختى 
مى تواند انجام دهــد و هزينه هاى مترتب بر 

آن غيرقابل  پيش بينى است.
 حركات موزون و هماهنگ
 دولت و ملت با موسيقى قانون

آزادى راه باريكــى اســت كــه در بين دو 
راهــى تمركزگرايى و هرج ومــرج انتخاب 
مى شود و در طى آن دولت و ملت به توازن 

مى رسند، فرادستان نظارت نهادهاى مدنى كه 
نمايندگان خودشان نيز در آن عضويت دارند 
را به عنوان زنجير مهار اجتماعى را مى پذيرند 
و فرودســتان نيــز بنابر اميدى كه از ســهم 
داشتن و مشــاركت خود در ساخت قدرت 
پيدا مى كنند به همــكارى قلبى با دولت در 
راســتاى پيشبرد كشور تن مى دهند و هر دو 
طرف ظرفيت هاى خــود را براى حاكميت 
خدمات  ارائه  مناقشات و  قانون، حل وفصل 

عمومــى و ارتقاى زندگى 
مادى و معنوى فرد و جمع 

به ميدان مى آورند.
را  حالتى  چنيــن  مى توان 
ورزشــكار   2 همراهى  به 
كاتاى 2 اجراى يــك  در 

پس  كه  كرد  تشــبيه  نفره 
از مدت هــا اختالف وزن، 
اختالف  اختالف ســليقه، 
در اهداف و ...، ســرانجام 
بر پيروزى در مســابقه اى 
و  كــرده  تمركز  بــزرگ 
و  بــاور  را  هم افزايــى 
تمريــن مى كنند و به جاى 
رقابت  يا  هم  كردن  خنثى 
غيرســازنده سعى مى كنند 
حــركات 2 نفــره را بــه 

بهترين نحو و در كمال هماهنگى به سرانجام 
برســانند و از منابعى كــه در هر پيروزى به 
دســت مى آورند براى ارتقاى بيشتر و بيشتر 
خود اســتفاده كنند، در ادامه مسير همچنان 
بروز اختالف بين اين 2 قهرمان متصور است 
امــا قهرمان ها از ديوار عبور كرده اند و ديگر 
به حذف و طرد هم نمى انديشند بلكه سعى 
مى كنند اختالفات را در راهكارهايى اجماعى 
حل كرده و همچنان بر مدار پيشرفت و عبور 

از موانع بعدى بمانند.
نمونه هايــى از اين رقــص هماهنگ دولت 
و ملــت در جريــان پويش هــاى اجتماعى 
خودانگيختــه رخ مى دهد آنجــا كه هدف 
كمك به هم وطن اســت و اختالف ساليق 

كنار گذارده مى شود.
در  اينترنتــى  پويش هــاى  و  هشــتگ ها 
نقــش  به نوعــى  اجتماعــى  شــبكه هاى 
نهادهــاى مدنــى را بــازى مى كنند و به 
ســبب اينكه ما به ازاى بيرونى و قانونى 
سوءاســتفاده  مورد  گاه  ندارنــد،  فراگير 
بيگانگان هم قرار مى گيرند، در شــرايطى 
كه جامعه مدنى و نهادهاى مدنى شــكل 
شده  كامل  جامعه ســازى  فرايند  و  گرفته 
باشــد هر مطالبه و خواســته به ســرعت 
هم  اگر  نمى شــود  اعتــراض  به  تبديــل 
ســازوكارهاى  شــود  اعتراض  به  تبديل 
قانونى خود را دارد و معطوف به خدشه 

وارد كــردن بــه تماميت نظــم اجتماعى 
نيست.

بيش از يك قرن است ايرانيان براى رسيدن 
به قافله توســعه جهانى تكاپو مى كنند اما به 
جهت نبود نهادهاى مدنى الزم حتى اگر در 
مقاطعى انباشت سرمايه محقق شده، انباشت 

تجربه و دانش اتفاق نيفتاده است.
 نهادهايى با عمر بيش از دولت ها

در كشــورهاى توســعه يافته كنار نهادهاى 
مدنى  نهادهاى  حكومتى، 
دارند  وجــود  بســيارى 
كــه همپــاى حكومت و 
گاه بيش از آن ســابقه و 
قدمــت دارنــد و همين 
نهادها پيش برندگان اصلى 
توسعه در جامعه محسوب 
اين چنيــن  و  مى شــوند 
آمدورفــت  كــه  اســت 
رئيس جمهــور  ايــن وآن 
در  تأثيــرى  كابينــه  يــا 
مدنى  نهادهــاى  كاركرد 
حتى  و  ندارد  جوامع  اين 
بــا ناپخته ترين رؤســاى 
در  مدنى  نهادهاى  دولت،  
شهروندى،  حقوق  حوزه 
پيشرفت اقتصادى، مسائل 
قضايى، اطالع رسانى، محيط زيست و ... كار 
خود را به درســتى انجام مى دهند و با حفظ 
اميد و تقويت سرمايه اجتماعى، كشورها را 

از گذرگاه هاى سخت عبور مى دهند.
در جامعــه ايــران پس از انقالب اســالمى 
ظرفيت بسيار قوى از نهادهايى با محوريت 
بســيج اجتماعى شــكل گرفت كــه به واقع 
قوى ترين حركت اجتماعى از زمان مشروطه 
تاكنون محســوب مى شود و بركات بسيارى 
را به همراه داشته، ريشه اين نهادها گاه بسيار 
قدمت دارد چنانكــه نهاد هيأت هاى مذهبى 
كه بســيج هــم از آن تغذيــه مى كند در هر 
شرايطى كار خود را انجام داده و يارى رسان 
ضعفا و فقرا بوده  يا از همين سنخ در تاريخ 
نهــاد روحانيت شــاهد آن هســتيم كه اين 
ســاختار مدنى بارها و بارها در مقام پناهگاه 
جامعه وارد عمل شــده اصــالح رويه ها را 

رقم زده است.
حضــور بى نظير مــردم در كنــار گروه هاى 
داوطلــب در دفــاع مقدس، مقاطع ســيل 
و زلزلــه نمونه هايــى از آن رقــص زيبا و 
هماهنگ جمعى هســتند، مشــكلى كه در 
ايــن زمينه وجــود دارد اشــتهاى دولت ها 
براى تمركزگرايى و بخشنامه اى اداره كردن 
نهادها است كه در مدنيت آن ها خدشه وارد 
كرده و موجب مى شــود ضريب نفوذ نهادها 
پايين بيايد و پايگاه خود از ســاليق متفاوت 

اجتماعى را از دســت بدهند، در اين حوزه 
دولت تنها بايد نقش تسهيل كننده فرايندهاى 
قانونى را در توســعه نهادها بــازى كرده و 
اجازه دهد نهادها خودش را نظارت و رصد 

كنند و نه بالعكس.
 تاب آورى اجتماعى 

در سايه نهادهاى مستقل و قوى
تاب آورى اجتماعى جز در ســايه نهادهاى 
اجتماعى محقق نمى شود تصور كنيد كه در 
زمان دفاع مقدس مردم به ميدان نمى آمدند و 
بنا بود كارها با بخشنامه و تمركز دولتى پيش 
برود، تصور كنيد تا زمانى كه دولت به ميدان 
نيايــد هيچ كس براى كمك به ســيل زدگان 
گامى پيش نگذارد، قطعًا اين شــرايط بسيار 
خطرناك اســت، در اين حوزه البته هر چه 
حضور مردم از طريق نهادهاى سياســى در 
ساخت قدرت بيشــتر باشد فاصله دولت و 
مردم و تفكيك آن 2 از هم سخت تر خواهد 
شد اما در شــرايط فرضى كه دولت به طور 
كامل منهضم يا دچار اشــكال شــده باشد 
جامعه مدنى بايد به حدى قوى باشد كه كار 
خود را انجام دهد، چنانكه بنيان گذار انقالب 
نيــز چنين تلقى از حضور مــردم و جوانان 

انقالبى در صحنه داشتند.
خودبيانگرى و خوداتكايى براى هر شهروند 
ضرورت دارد و بر مدار اين 2 محور اســت 
كــه نهادهاى مدنى بايد در ســاخت قدرت 
مشاركت داشته باشند آن را نظارت و تعديل 
كرده و اســتمرار حركت جامعه به ســمت 
پيشــرفت و تعالى مادى و معنوى را تضمين 

كنند.
در حكمرانى شبكه اى، جامعه مدنى و بخش 
خصوصى در تراز حاكميت قرار مى گيرد، با 
دولت تصميم مى گيرد، با دولت اجرا مى كند 

و با دولت و بر دولت نظارت مى كند.
 بى تفاوتى اجتماعى 

مانع بزرگ تعالى
در رويكرد بومى به مقوله پيشرفت، حضور 
مــردم ضرورت دارد، چنانكــه تحقق تعالى 
ســاحت غيرمادى انســان در سنخيت كامل 
با مفهوم توســعه نهادهاى مدنى است؛ زيرا 
حيات  اجماع،  مشــورت،  مانند  آموزه هايى 
طيبــه، امربه معــروف و نهــى از منكر همه 
در ذيل امكان مشــاركت برابــر جامعه معنا 

مى شود.
از آن ســو عدالت به معناى اعطــاى حق به 
ذى حــق تنها و تنها در ذيــل امكان نظارت 
عمومى ممكن است و نظارت عمومى به قطع 
با وجود نهادهايى قدرتمند، مستقل و فراگير 
رقم خواهد خورد كه در طى ساليان با تمرين 
حركاتى هماهنــگ به تعادلى بــا نهادهاى 
دولتــى مى رســند و جامعــه اى قدرتمند و 

خوداتكا را تضمين مى كنند.

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت شــير پاســتوريزه پــگاه همــدان شــركت ســهامى خــاص بــه 
ــع  ــتناد صورتجلســه مجم ــه اس ــى10861132607  ب ــت 5420 و شناســه مل شــماره ثب
ــاده 31  ــد : م ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1399/02/16 تصميم ــاده م ــوق الع ــى ف عموم
اساســنامه بــه شــرح ذيــل اصــالح گرديــد : شــركت بوســيله هيئــت مديــره اى مركــب 
ــن  ــادى از بي ــى ع ــه توســط مجمــع عموم ــى شــود ك ــى اداره م ــر عضــو اصل از 5 نف
صاحبــان ســهام انتخــاب مــى شــوند و همــه آنهــا قابــل عــزل و انتخــاب مجــدد مــى 

باشــند.
(931562) 

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

نظارت  مؤثــر  حضــور 
«ريسك  مدنى  نهادهاى 
را  ســرمايه گذارى» 
ايجاد  بــا  آورده  پايين 
اطالعاتــى،  شــفافيت 
مانع رانت شده و به طور 
و  توليدكنندگان  طبيعى 
انســان هاى خالق را به 

ميدان مى آورد.

نقش تشكل ها در تحقق عدالت و پيشرفت

توسعه با همدلى دولت و ملت 
اتفاق مى افتد

شيوع بيمارى 
نقرس در جهان 
رو به افزايش 
است
 بيمارى نقرس نوعى آرتروز با عالئم 

درد شديد، قرمزى و حساسيت در مفاصل 
است.

به گزارش مهر، تحقيق نشــان مى دهد در 
سال 1990 نرخ ابتالءبه نقرس 5/5 درصد 
بوده اســت درحالى كه اين رقم در ســال 
2017 به 92 درصد رسيده است و حدود 
41/2 ميليــون نفر مبتال بــه اين بيمارى 

بوده اند.

بيمارى نقــرس در مردان و افراد مســن 
شيوع بيشترى دارد. همچنين اين بيمارى 
است.  شــايع تر  پيشرفته  كشــورهاى  در 
شــاخص تــوده بدنى بــاال و اختالل در 
عملكرد كليــه از فاكتورهاى پرخطر اين 

بيمارى هستند.
سرپرست تيم تحقيق در اين باره مى گويد: 
با وجــود افزايش ســن جمعيت جهان، 

روند افزايشى ابتال به نقرس ادامه خواهد 
داشت.

بيمــارى نقرس زمانــى روى مى دهد كه 
كريســتال هاى اورات در مفاصل انباشت 
شده و موجب التهاب و درد شديد حمله 
اورات  كريســتال هاى  مى شــود.  نقرس 
زمانى تشكيل مى شــوند كه ميزان باالى 

اسيداوريك در خون وجود دارد.
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پرداخت 30 ميليارد تسهيالت بيمه بيكارى كرونا 
در همدان

 معاون اشــتغال  و كارآفرينى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همــدان گفت: تاكنون 30 ميليــارد تومان تســهيالت كرونايى به صاحبان 

شغل هاى آسيب ديده ثبت نامى در سامانه كارا پرداخت شده است.
مصطفى قربان فر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تاكنون حدود 11 هزار 
بنگاه اقتصادى در سامانه كارا ثبت نام كردند، افزود: اين تعداد 15 هزار و 600 
اشتغال فعال را شامل مى شود كه در سامانه كارا در قالب 14 رسته از مشاغلى 

كه بيشترين آسيب را در شرايط كرونايى ديده اند، قرار داده شده است كه افراد 
و بنگاه هاى اقتصادى مى توانستند متناسب با رسته شغلى خود تسهيالت الزم 

را دريافت كنند. 
وى با بيان اينكه افراد ثبت نامى در سامانه بيشتر به صورت خويش فرمايى و در 
قالب كسب و كارهاى خرد و كوچك هستند، ادامه داد: اين افراد تاكنون 145 
ميليارد تومان تسهيالت بيمه بيكارى را درخواست داده اند كه از اين بين 115 

ميليارد تومان آن در دست بررسى و پرداخت است.
معاون اشتغال  و كارآفرينى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
با تأكيد بر اينكه تسهيالت پرداختى از 16 ميليون تومان تا 200 ميليون تومان 

نيازمند يك تا 3 ضامن معتبر مورد تأييد بانك عامل است، گفت: اين تسهيالت 
بــا نرخ 12 درصد و با بازپرداخت 24 ماهه اســت بنابراين از بانك هاى عامل 
تقاضا داريم كه به دليل نوع تســهيالت كه به منظور پرداخت حقوق كارگرانى 
كه است در مدت شيوع كرونا درآمدى را كسب نكردند؛ نسبت به پرداخت اين 

تسهيالت نهايت همكارى را با متقاضيان وام داشته باشند.
قربان فر همچنين گفت: سامانه كارا براى ثبت نام جديد بسته است و درخواست 
جديدى را ثبت نمى كند. اميدواريم كه با كمك دولت براى پرداخت تسهيالت 
بيمه كرونايى به بنگاه هاى اقتصادى و افرادى كه به علت شيوع كرونا دچار ضرر 

و زيان اقتصادى شده اند به چرخه اقتصادى برگردند.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
مهديه  نــوري،  بنت الهدي  خبرنــگاران: 

سليمي، آزاده صفي، احسان محمودي
عكاس: پوريا پاكيزه

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايى استان همدان:
والدين بايد پيش از 5 سالگى نسبت به 
اختالالت رشدى فرزندشان آگاه شوند

 رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايى استان همدان گفت: بهترين 
زمان مداخله بهنگام والدين در اختالالت رشد حركتى و شناختى كودكان 
در سنين زير 5 سال است و والدين در اين زمان بايد نسبت به تأخيرات 

رشد فرزند خود آگاهى داشته باشند.
احمد قره خانى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: در بحث مداخله بهنگام 
طاليى تصميم بر اين است كه سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور 
و استان ها در دوران طاليى رشد يعنى سنين زير 5 سال به كمك بچه ها 

بيايند.
وى با بيان اينكه بيش از 75 درصد رشــد شــناختى كودكان تا پيش از 
5 ســالگى اتفــاق مى افتد و تا آن زمان حدود 2 هــزار و 500 كلمه ياد 
مى گيرند، توضيح داد: وقتى بچه ها سنين رشد را طى مى كنند و وارد 7
سالگى مى شوند، شناسايى، ارجاع و توانبخشى ممكن است آن نتيجه اى 

كه پيش از 5 سالگى داشته را نداشته باشد.
قره خانى ادامه داد: تشخيص به موقع نارسايى ها در كودكات مانند تأخيرات 
رشــدى اگر تا پيش از5 سالگى اتفاق بيفتد، والدين زودتر نسبت به اين 
موضوع آگاه شوند، ارجاع مناسب به مراكز تخصصى داشته باشند و بچه ها 
خدمات توانبخشى مناسبى را دريافت كنند، نسبت تأخيراتى كه بعدها 
مى خواهد دچار آن شــود كمتر است اما اگر والدين تأخير داشته باشند، 
سنين طاليى رشد تمام شود وپس از اين سن پيگير مشكالت تأخير رشد 
فرزندان شوند، ميزان پاسخى كه از مباحث توانبخشى مى گيرند نسبت به 

سنين پايين بسيار كمتر و ناچيزتر است.
وى در رابطه با اين مسأله كه خانواده ها از چه زمانى بايد متوجه اختالالت 
رشدى و شناختى كودك شوند، اظهار كرد: خانواده ها از بدو تولد بايد بر 
روى رشــد بچه ها نظارت كنند و بهترين راهكار اين است كه رشد را در 
ميان بچه هاى ديگر مقايسه كنند؛ به عنوان مثال يك كودك بايد در 9 تا 
12 ماهگى نخســتين كلمات مانند «بابا» و «مامان» را بگويد اما اگر اين 
اتفاق نيفتد و به پس از 22 ماهگى برسد اين يك هشدار و نشان است كه 

اين بچه ممكن است دچار تأخيرات رشدى شود.
رئيس اداره آموزش و پرورش اســتثنايى استان همدان خاطرنشان كرد: 
عقب ماندگى ذهنى، مشــكالت گفتارى، اختــالالت يادگيرى در دوران 
ابتدايى، بيش فعالى و درخودماندگى يا اوتيسم اختالالتى هستند كه با 
تأخير رشد همراه هستند و اگر والدين در رشد بچه ها دقت كرده و رشد 
آنها را با ديگر كودكان مقايســه كنند و درصورت مشاهده اختالل هرچه 
ســريعتر به مراكز تخصصى مراجعه كنند تاحدودى مى توان از عوارض 

جدى آن جلوگيرى كرد.
قره خانى در پايان تأكيد كرد: والدين درصورت مشاهده اختالالت رشدى 
و حركتى فرزندانشان، حتماً به يك روانشناس حوزه كودك يا روانشناسى 
كــه با دانش آموزان با نيازهاى ويژه كار كــرده و در ارتباط بوده، مراجعه 
كنند و پس از آن افراد بسته به اختالالتى كه دارند به مراكز كاردرمانى، 
گفتاردرمانى و مراكز توانبخشــى ارجاع داده مى شــوند كه در اين مراكز 
كالس هاى مادر و كودك برگزار مى شود تا مادران نسبت به اقدام و رفتار 

خود با كودكان حتى در محيط خانه آموزش ببينند.

معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش 
استان:

مديران مدارس همدان حق تهيه لباس فرم 
دانش آموزان را ندارند

 معاون پرورشــى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 
گفت: تصميم براى تهيه لباس فرم دانش آموزان به عهده انجمن اولياء و 
مربيان مدارس اســت و مديران حق دخالت و بستن قرارداد با خياطان 

را ندارند.
يوســف ســعيدى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: ســال گذشته وزارت 
آموزش و پرورش تصميم گرفت تهيه و نظارت بر لباس مدارس را سازمان 
دانش آموزى بر عهده بگيرد اما امســال به صراحت اعالم كردند سازمان 
دانش آموزى هيچ مســئوليتى در زمينه تهيه لباس دانش آموزان ندارد و 
انجمن اوليا و مربيان مدارس به عنوان كسانى كه در مدارس تصميم گير 
هستند، بايد تصميم بگيرند لباس فرم جديدى تهيه شود يا دانش آموزان 

از لباس سال گذشته استفاده كنند.
وى با تأكيد بر اينكه مديران به هيچ عنوان حق تنظيم قرارداد با خياطان 
را ندارند، توضيح داد: سال هاى گذشته اعتراضاتى وجود داشت كه عده اى 
از خياطان با رايزنى دوخت تمام لباس فرم مدارس را به عهده مى گيرند 
به همين علت دادســتان به اين مسأله ورود پيدا كرد و ما طى جلساتى 
كه دادستان در رابطه با تهيه لباس مدارس برگزار كرده به صراحت اعالم 
كرديم آموزش و پرورش و ســازمان دانش آموزى هيچ دخالتى در نحوه 
تهيه لباس فرم دانش آموزان ندارد و خــود اوليا دانش آموزان بايد لباس 

را تهيه كنند.
يوسفى خاطرنشان كرد: تهيه لباس فرم يك امر شخصى است و كار دولتى 
نيست و انجمن اوليا و مربيان موظف به عقد قرارداد با خياطان است البته 
از طرف اتحاديه خياطان مراكز مجاز شناسايى شده و ليست آن در اختيار 
مدارس قرار گرفته همچنين ما هم ليســت مدارس را در اختيار سازمان 
صنعت، معدن و تجارت قرار داديم تا براى معرفى خياطان ورود پيدا كنند.

معاون پرورشــى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش استان همدان در 
پايان تأكيد كرد: پيشــنهاد ما بر اين اســت كه لباس فرم سال گذشته 
براى دانش آموزان مورد استفاده قرار گيرد تا از فشارهاى مالى خانواده ها 
كاســته شود؛ زيرا بعيد به نظر مى رســد سالتحصيلى پيش رو به صورت 

كامل حضورى باشد.
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 همدان از قديم به عنــوان قطب توليد گياهان 
دارويى شناخته شــده و اهالى اين منطقه به طب 
سنتى گرايش داشــتند كه گواه آن حضور حكيم 
بزرگ مشــرق زمين بوعلى سينا در اين شهر بوده 

است.
امــروزه افزايش جمعيت و گرايــش مردم به طب 
سنتى و اســتفاده از گياهان دارويى و مرتعى براى 
درمان بسيارى از بيمارى ها سبب شده برداشت از 
اين گياهان به طور بى رويه  رشــد كند تا جايى كه 
محققان بخش كشاورزى و گياهان دارويى نگران از 

بين رفتن اين ذخاير ارزشمند هستند.
بــاغ گياهان دارويى بوعلى ســينا تنها باغ گياهان 
دارويى در كشــور اســت كه با هدف جمع آورى و 
شناســايى، اســتقرار و پژوهش در زمينه گياهان 

دارويى در سال 74 آغاز به كار كرد.
باغ گياهان دارويى همدان كلكســيونى از گياهان 
علفى و بوتــه اى دارويى و معطر، مجموعه درختان 
و درختچه هــاى دارويى، گياهــان پيازى و الله ها، 
مجموعه گلخانه ها و محوطه تكثير، استخر گياهان 

آبزى و بخش هاى فرآورى گياهان دارويى است.
اين باغ هر سال ميزبان تعداد زيادى از دانشجويان 
و دانش آموزان عالقه مند به گياهان دارويى اســت 
و يكى از اقداماتى كه در ســال هاى اخير رخ داده 
امكان بازديد عموم مردم از اين باغ گياهان دارويى 
است به طورى كه در ســال هاى گذشته شايد فقط 
دانشــجويان و دانش آموختگان بخش كشــاورزى 
مى توانستند از اين باغ بازديد كنند اما امروز شاهد 
حضور خانواده ها در اين باغ هستيم كه خود گامى 
مثبت در راســتاى آشناسازى مردم با انواع گياهان 
دارويى و نحوه كشــت و فــرآورى گياهان دارويى 

منطقه همدان است.
بنابراين بــاغ گياهــان دارويى همــدان عالوه بر 
تحقيقاتى بودن توانسته سهمى در جذب گردشگر 
داشته باشد كه اين امر مى تواند همدان را به قطب 
طبيعت گردى در كشــور تبديل كند، ظرفيتى كه 

تاكنون در اين استان مغفول مانده است.
در واقــع باغ گياهان دارويى همدان كه براســاس 
چشم انداز ترسيم شده، قطب گياهان دارويى كشور 
و خاورميانه شده است، ظرفيتى است كه مى تواند 
هرســاله گردشــگران و طبيعت گردان زيادى را به 

خود جذب كند.
خبرنگاران خبرگزارى دانشــجويان ايران(ايســنا)، 
منطقه همدان، به مناسبت هفته خبرنگار، بازديدى 
از بزرگ ترين باغ گياهان دارويى خاورميانه داشتند 
و روز خبرنــگار را در فضاى بــاز و در ميان گل و 

گياهان زيباى اين باغ جشن گرفتند.
خاورميانه  دارويى  گياهان  باغ  نخستين   

در همدان ساخته شد
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع 
طبيعى اســتان همدان با بيان اينكــه باغ گياهان 
دارويى همدان از ســال 74 آغاز به كار كرده است، 
اظهاركرد: اين باغ نخســتين بــاغ گياهان دارويى 
كشــور و خاورميانه است كه در سال 74 با حضور 

رئيس جمهور وقت به افتتاح رسيد.

قاسم اسديان در اين بازديد به خبرنگار ايسنا گفت: 
در كشور 8 هزار گونه گياهى وجود دارد كه از اين 
تعداد هزار و 658 گونه در استان همدان قرار گرفته 

است.
وى با بيان اينكه 99 درصد از گياهان استان همدان 
شناســايى و جمع آورى شده است، تصريح كرد: 9 
هزار نمونه از گياهان نقاط مختلف استان به صورت 
دابليكيت(جفتى) جمع آورى شده كه يك نمونه در 
هرباريوم اســتان و يك نمونه در مؤسسه تحقيقات 

مراتع و جنگل هاى كشور نگهدارى مى شود.
وى با اشاره به وجود 2 هزار گونه دارويى در كشور، 
افزود: در استان همدان 315 تا 330 گونه دارويى 
وجــود دارد كه از ايــن تعداد 250 گونــه در باغ 
گياهان دارويى كشت شده است و مراحل فنولوژى 
و رشــدى گياهان مورد بررسى قرار گرفته و طبقه 

بندى شده اند.
 توسعه و احياى منابع طبيعى

اســديان با بيان اينكه باغ گياهان دارويى همدان 
تنهــا بــاغ گياهان دارويى در كل كشــور اســت، 
خاطرنشان كرد: شناســايى گياهان دارويى به ويژه 
گياهان اندميك(بومى) اســتان همدان، تحقيق و 
مطالعه در زمينه سازگارى، بررسى هاى فنولوژيك، 
حفاظت از گونه هاى درحال انقراض، امكان بررسى 
روش هاى كاشــت و اهلى كــردن گياهان دارويى 
از طريــق افزايش تنوع گونه هــاى گياهى دارويى 
به صورت زنده و همچنين توليد و تكثير اين گونه ها 
براى اصالح و توســعه و احيــاى منابع طبيعى از 
جمله اهداف اصلى بــاغ تخصصى گياهان دارويى 

كشور است.
وى بــا تأكيد بــر ارزش اقتصادى كشــت گياهان 
دارويــى، بيــان كــرد: درحال حاضر حــدود 40
گونــه گياهى به بخش اقتصــادى و توليدى مردم 
معرفى شــده و نحوه كشت، برداشــت، فرآورى و 
اسانس گيرى گياهان دارويى به مردم توسط مركز 

تحقيقات آموزش داده شده است.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع 
طبيعى اســتان همدان با اشــاره به كشــت گونه  
اندميــك همــدان در باغ گياهــان دارويى، گفت: 
گونه هاى خاص همدان ماننــد آذربه و ُمفرا كه از 
خانواده نعنائيان است، در باغ گياهان دارويى كشت 

شده است.
 ساالنه 20 گونه گياهى 

رو به انقراض مى رود
وى خاطرنشــان كرد: ســاالنه 20 گونه گياهى از 
800 گونه موجود در كشــور رو به انقراض مى رود 
كه در استان همدان هم چنين گياهانى وجود دارد، 
به طورى كــه بر اثر چراى بيش از ظرفيت، شــخم 
اراضى و جاده سازى و فرســايش خاك تعدادى از 

گونه هاى گياهى از بين مى روند.
اين محقق و استاد دانشگاه مطرح كرد: بهره بردارى 
از گياهــان دارويى و مرتعى در فصل بهار به قدرى 
زياد و غيراستاندارد است كه موجب شده برخى از 

گياهان به مرور زمان از بين بروند.
وى با اشاره به شرايط توپوگرافى باغ گياهان دارويى 

همدان،  استان 
ن  نشــا طر خا
كــرد: از نظــر 
باغ  اكولوژيكى 
دارويى  گياهان 
پايه  شرايط  در 
دامنه حســاب 

مى شــود كه بيشترين فضاى سبز 
همدان در اين منطقه است.

رئيس مركــز تحقيقات و آموزش 
كشــاورزى و منابع طبيعى استان 
همدان ادامه داد: تنها باغ گياهان 
دارويى در خاورميانه اســت كه از 
سال 75 تاكنون حفظ شده است، 
درحالى كه هنوز برخى ارزش قلبى 

براى اين مجموعه قائل نيستند.
اســديان با بيان اينكه بســيارى 
از  همــدان  عطارى هــاى  از 
تحقيقات  مركز  فارغ التحصيــالن 
هســتند، اظهار كــرد: در برنامه 
از  متشــكل  علمى  بنيــاد  داريم 
افرادى كه ســاليان سال در مركز 
تحقيقــات فعاليــت داشــتند و 
صاحب نظر هستند، تشكيل شود 

تا جوانان را هدايت كنند و آموزش دهند.
 چوب صنوبر مناسب براى ساخت دسته بيل

وى با اشــاره به ارتباط مركز تحقيقات با شهردارى 
همدان، گفت: در مقطعى مســئوالن شهردارى از 
مركز تحقيقات درباره كاشــت درختان صنوبر در 
خيابان ها پرســش كردند كه بايد بماند يا خير؟ كه 
ما به آنها اعالم كرديم از چوب صنوبر مى توان براى 
توليد دسته بيل، چهارچوب و ... پس از 2 تا 7 سال 

برداشت كرد و مجوز قطع را صادر كرديم.
وى با اشــاره به حضور مردم در باغ گياهان دارويى 
و آشــنايى مردم با گياهان دارويى، تصريح كرد:در 
2 ماه اخير متأســفانه برخــى صحبت هايى درباره 
رســتورانى كه در اين باغ ايجاد شــده، داشته اند 
درصورتى كه اين مجموعه در طرح اوليه باغ گياهان 
دارويى همدان با عنوان گردشــگرى سالمت ديده 
شده بود به طورى كه انواع نوشــيدنى ها با گياهان 
دارويى و گياهان دارويى بســته بندى شــده براى 

عرضه به مردم در اين باغ ديده شده است.
اســديان با تأكيد بــر اينكه 90 هزار ژرم پالســم 
جانــورى و گياهى در كشــور وجــود دارد، اظهار 
كــرد: از اين تعداد 5 هزار و 408 گونه در قالب 11
ايســتگاه تحقيقاتى نگهدارى مى شود، به طورى كه 
از 620 گونه انگور كشــور 320 گونه در ايســتگاه 

تحقيقاتى مالير وجود دارد.
 باغ گياهان دارويى همدان

 بزرگ ترين ژرم پالسم گياهان دارويى
معاون آموزش مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى 
و منابع طبيعى اســتان همدان نيــز در ادامه اين 
بازديد با معرفى گياهان دارويى كاشته شده در اين 
باغ، گفت: باغ گياهــان دارويى همدان بزرگ ترين 

ژرم پالســم گياهان دارويى در 
كشور است.

رمضان كلوندى اظهار كرد: در 
وجود  باغ گياه شناسى  كشــور 
دارد اما باغ اختصاصى گياهان 
همدان  استان  در  فقط  دارويى 
قرار دارد و حتى در خاورميانه 
بــاغ گياهــان دارويى بــا اين 

وسعت و تنوع وجود ندارد.
وى با بيــان اينكه حفظ ذخاير 
ژنتيكــى از مهمتريــن اهداف 
ايجــاد بــاغ گياهــان دارويى 
كرد:  تصريــح  اســت،  همدان 
250 گونه گياه دارويى در باغ 
گياهان دارويى همدان كشــت 

مى شود.
معاون آموزش مركز تحقيقات و 
آموزش كشاورزى و منابع طبيعى استان همدان درباره 
تجارى سازى گياهان دارويى، بيان كرد: استان همدان 
چهارمين استان كشور در زمينه كشت و توليد گياهان 
دارويى است. تا پيش از اينكه مركز تحقيقات كارش 
را در همدان آغاز كند فقط 4 گونه دارويى گشــنيز، 
رازيانه، ســير و سياه دانه در همدان كشت مى شد اما 

درحال حاضر به بيش از 40 گونه رسيده است.
كلوندى با اشــاره به اينكه هزار دانشجو در مقطع 
كاردانى و كارشناسى در مركز تحقيقات كشاورزى 
فارغ التحصيــل شــدند، گفت: همچنيــن 3 هزار 
دانشــجوى علمى كاربردى در رشته هاى مختلف 
كشــاورزى از جمله گياهان دارويى فارغ التحصيل 

شده اند.
 ُمفرا؛ گياه دارويى انحصارى همدان

وى با اشــاره به اينكه گياه دارويى ُمفرا انحصارى 
همدان اســت، مطرح كرد: در دنيــا فقط در ايران 
از ايــن گونه گياهى وجود دارد و در ايران نيز فقط 
در همــدان از اين گونه گياهى يافت مىشــود كه 
به جهت بهره بردارى ها در خطر انقراض اســت و به 
همين علت در باغ گياهان دارويى كشت و نگهدارى 

مى شود و بذر آن در بانك ژن وجود دارد.
اين محقق گياهان دارويى در ادامه به گياه دارويى 
بادرنجبويه اشــاره كرد و گفــت: بادرنجبويه گياه 
موردعالقه بوعلى ســينا بوده كه تاكنون عارضه اى 

نداشته و آرامبخش بسيار قوى است.
كلوندى با اشــاره به گياه دارويى اســطوخودوس 
اظهار كرد: اين گياه بســيار مقاوم به سرما بوده و 
دمــاى 25 تا 30 درجه زيرصفر را تحمل مى كند و 
آرامبخش بسيار قوى است كه بيمارى هاى سخت 

روحى و استرس ها و بى خوابى را درمان مى كند.

 زوفا؛ گياه ضدويروس
معاون آموزش مركز تحقيقات كشــاورزى و منابع 
طبيعى استان همدان درباره گياه دارويى زوفا، بيان 
كرد: تركيباتى در اين گياه وجود دارد كه خاصيت 
ضدويروسى داشته و در درمان كرونا و ايدز كاربرد 
دارد امــا درحال حاضر زوفاى اصــل در بازار وجود 

ندارد.
وى با بيان اينكه گل ســاعتى هم زينتى اســت و 
هم دارويى، يادآور شــد: از اين گياه دارويى به نام 
پاسيپى توليد شــده كه در داروخانه هاى ايران نيز 
وجــود دارد كه خواص آرامبخشــى دارد، گل هاى 
اين گياه در بعدازظهرها باز مى شــود و گياه بسيار 

باارزشى است.
معاون آموزش مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى 
و منابــع طبيعــى اســتان همدان تصريــح كرد: 
شــمعدانى عطرى يكى از گياهان دارويى مؤثر در 
درمان افســردگى اســت كه آرامبخش بوده و در 

صنعت عطرسازى مصرف بااليى دارد.
 توليد قرص هاى شيميايى 

با گل انگشتانه
اين محقق دانشــگاه با اشاره به اينكه گل انگشتانه 
هنوز هم در توليد قرص هاى شــيميايى در صنعت 
داروســازى كاربرد دارد، خاطرنشــان كرد: قرص 
ديگوكسين كه در درمان بيمارى هاى قلبى مصرف 

مى شود از برگ هاى اين گياه به دست مى آيد.
وى با تأكيد بر شــناخت گياهان دارويى ســمى، 
افــزود: گياه تاتوره يا داتوره يكى از گياهان دارويى 
بســيار پرخاصيت اما بسيار خطرناك و سمى است 
كه در داروســازى براى درمان بيمارى پاركينسون 
اســتفاده مى شــود. اين گياه را نمى توان به صورت 

دمنوش استفاده كرد بلكه بايد فرآورى شود.
معاون آموزش مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى 
و منابع طبيعى اســتان همدان با اشاره به خاصيت 
آرامبخشــى گياه رزمارى، بيان كــرد: اين گياه در 
عين حال كه آرامبخش بوده، ضدخواب نيز اســت 

و متابوليسم بدن را باال مى برد.
وى با بيان اينكه يكى از گياهانى كه بر روى كبد اثر 
مثبت دارد گياه آرتيشو يا كنگر فرنگى است، اظهار 
كرد: آرتيشو يا كنگر فرنگى يكى از گياهان با ارزش 

براى درمان كبد چرب است.
 به گزارش ايسنا؛ خبرنگاران ايسنا از تمامى گياهان 
موجود در باغ گياهان دارويى همدان بازديد كرده 
و با محققان مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و 
منابع طبيعى اســتان به بحث و تبادل نظر در اين 
زمينه پرداختند. در پايان نيز ايســنايى ها دورهمى 
كوچكــى در باغ گياهــان دارويى داشــتند و روز 

متفاوتى را در روزهاى كرونايى رقم زدند. 

سرپرســت تيــم پنجمين فصــل كاوش معبد 
الئوديسه نهاوند با اشــاره به پايان فصل كاوش 
اعالم كرد: نتايج اين فصل كاوش نشــان داد كه 
شهر نهاوند اســتقرار دوره پيش از تاريخ داشته 

است.

محســن جانجان در گفت وگو با ايســنا، درباره 
دســتاوردهاى پنجميــن فصــل كاوش معبد 
الئوديســه اظهــار كرد: با توجه بــه كاوش هاى 
انجام شــده به اين اطمينان رســيديم كه شهر 
نهاوند استقرار دوره پيش از تاريخ داشته اين در 

حاليست كه تاكنون گمان مى كرديم پايه و بنيان 
اين شهر مربوط به دوران سلوكى است كه پس 
از كاوش مشخص شد شهر سلوكى بر روى بقايا 

و استقرارى از دوران پيش از تاريخ قرار دارد.
وى شرح داد: فصل پنجم كاوش معبد الئوديسه 
در راســتاى اهداف مشــخصى انجام شــد، اين 
اهداف كشف ســر نخ هايى از معبد و آزاد كردن 
محدوده هاى بدون آثار بود كه معضل 50 ســاله 
مردم منطقه اســت و ممنوعيت ســاخت و ساز 

دارد. 
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى شهرســتان نهاونــد ادامــه داد: 
خوشبختانه در اين فصل كاوش حداقل 2 هكتار 
از مجموعــه 12 هكتارى مى تواند آزاد شــود و 
مردم منطقه با تعريف ضوابط خاصى ســاخت و 

سازها را انجام دهند.
جانجــان توضيح داد: در فصــل پنجم كاوش 5
محدوده تعريف كرديم؛ محدوده نخســت عرصه 
پيشنهادى بوده كه خط قرمز ماست و طبق روال 
گذشــته همچنان ساخت و ســاز در آن ممنوع 

هم  A.B.C.D اســت، عالوه بر اين 4 محدوده
مشــخص شــد كه محدوده هاى A و B در اين 
فصل كاوش شد و تعيين تكليف خواهند شد كه 
آيا مى توانند در عرصه بمانند يا بايد خارج شوند.
وى با بيان اينكه محدوده معبد الئوديسه تقريبا 
مشخص است، مطرح كرد: در اين فصل با توجه 
به محدوديت هايى مانند تخريب برخى از ملك ها 
و كمبود اعتبار، اين محدوده كاوش نشــد و در 

فصل بعد كه امسال است، انجام خواهد شد. 
سرپرســت تيــم پنجمين فصــل كاوش معبد 
الئوديســه با بيان اينكه اميدواريم با يك فصل 
ديگــر محله دوخواهران تعييــن تكليف و معبد 
الئوديســه هم كشف شــود، گفت: فصل پنجم 

سرنخ ها و دستاوردهاى خوبى به همراه داشت.
جانجان يادآور شــد: فصل پنجم فصل مهمى 
بود كه پس از تجزيــه و تجليل داده ها، نتايج 
آن در مقاالت علمى چاپ مى شــود و تقويت 
محل معبد الئوديســه و حل شــدن قســمت 
زيادى از مشــكل مردم منطقــه از مهم ترين 

دستاوردهاى آن بود.

جست وجوى سالمتى در تنها 
باغ گياهان دارويى خاورميانه

با اتمام فصل پنجم كاوش معبد الئوديسه مشخص شد

افزايش هزينه چرخه توليدنهاوند؛ شهرى به قدمت پيش از تاريخ
 دليل افزايش قيمت مرغ

 سرپرســت معاونت بازرســى، نظارت و حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان دليل افزايش 5 درصدى قيمت گوشت 

مرغ گرم را رشد هزينه هاى چرخه توليد دانست.
داريوش صفارى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه 
قيمت گوشــت مرغ در ستاد تنظيم بازار كشور 15 هزار 
تومان تعيين شــده اســت، افزود: كارگروه تنظيم بازار 
اســتان ها مجاز بــه افزايش 5 درصدى قيمت گوشــت 
مرغ جداى از قيمت مصوب كارگروه تنظيم بازار كشــور 
هستند كه به دليل افزايش هزينه چرخه توليد، توزيع و 
تأمين گوشت مرغ، قيمت هركيلو گوشت مرغ گرم براى 
مصرف كننده نهايى به 15 هزار و 750 تومان افزايش پيدا 
كرد. وى همچنين قيمت گوشــت مرغ منجمد براى 
مصرف كننــده نهايى را 13 هزار و 500 تومان عنوان 
كرد و ادامــه داد: قيمت يك كيلو گوشــت مخلوط 
گوسفندى نر 82 هزار تومان، گوشت ران و سردست 
گوســفندى نر بدون دنبه و قلوه گاه 115 هزار تومان 
همچنين قيمت گوشــت قرمز منجمد تنظيم بازارى 
57 هزار 500 تومان اســت كه اين قيمت ها آخرين 

قيمت مصوب در كارگروه تنظيم بازار استان است.

استان همدان چهارمين استان 
كشور در زمينه كشت و توليد 
گياهان دارويى است. تا پيش 
از اينكه مركز تحقيقات كارش 
را در همــدان آغاز كند فقط 4
رازيانه،  گشنيز،  دارويى  گونه 
همدان  در  ســياه دانه  و  سير 
كشت مى شد اما درحال حاضر 
به بيش از 40 گونه رســيده 

است



C M

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

چهارشنبه  22 مردادماه 1399  شماره 3825

7

يادداشت فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

صعود آبى ها به نيمه نهايى جام حذفى
 تيم فوتبال اســتقالل در ادامه روند مثبت هفته هاى اخير خود، در 
ديدارى حساس مقابل سپاهان اصفهان به برترى 2 بر صفر دست يافت 

و راهى مرحله نيمه نهايى جام حذفى شد.
در ديدارى حساس از مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى باشگاه هاى 
ايران، استقالل در ورزشــگاه آزادى تهران به مصاف سپاهان اصفهان 
رفت و با ارائه نمايشــى منطقى و حســاب شده به برترى 2 بر صفر 

دست يافت و صعود كرد.
اين ديدار براى تيم ها اهميت زيادى داشــت تا آنها بتوانند با موفقيت 
در جام حذفى، موجب شــادى هواداران خود شوند. همچنين تقابل 
«امير قلعه نويى» و «فرهاد مجيدى» ســرمربيان تيم ها بر جذابيت كار 
افــزوده بود.اســتقالل در اين بازى با گل هاى وريــا غفورى(پنالتى) 
و على كريمى به پيروزى رســيد و به جمــع 4 تيم برتر جام حذفى 
كشــور راه يافت. پيش از اين تيم هاى پرســپوليس، تراكتور و نفت 
مسجدسليمان به نيمه نهايى رسيده بودند. قرعه كشى مرحله نيمه نهايى، 
روز گذشته برگزار شــد وتيم استقالل با تيم پرسپوليس و تراكتور با 

تنفت مسجدسليمان ديدار خواهند كرد.

امير قلعه نويى استعفا كرد
نويدكيا و بوناچيچ در تيررس سپاهان

 باشگاه سپاهان به دنبال بررســى گزينه هاى مختلف براى هدايت 
اين تيم است.

به گزارش ايلنا، در پى شكســت ســپاهان مقابل استقالل در مرحله 
يك چهارم نهايى جام حذفى امير قلعه نويى، سرمربى اين تيم از سمت 
خود اســتعفا كرد و با اعالم باشگاه در 2 ديدار پايانى اين تيم در ليگ 
نوزدهم ميگوئل تكسيرا، دستيار پرتغالى وى هدايت طاليى پوشان را 
بر عهده دارد. در همين راستا مسئوالن باشگاه سپاهان به دنبال بررسى 
گزينه هاى مختلف براى جانشــينى قلعه نويى هستند تا هرچه سريعتر 
و به محض پايان فصل نوزدهم ســرمربى جديد خود را معرفى كرده 
و با توجه به فاصله اندك تعطيلى ميان 2 فصل زمان را براى آغاز كار 
از دســت ندهند. از اصفهان خبر مى رسد درحال حاضر 2 گزينه براى 
هدايت سپاهان مطرح است كه يكى از آنها محرم نويدكيا، پيشكسوت 
و كاپيتان سابق اين تيم اســت و گزينه ديگر لوكا بوناچيچ، سرمربى 
حــال حاضر ذوب آهن كه پيش از اين هدايت ســپاهان را عهده دار 
بوده است. در اين ميان شــانس نويدكيا بيشتر از بوناچيچ است ولى 
درصورتى كه وى قبول نكند روى نيمكت ســپاهان بيايد مســئوالن 

باشگاه سراغ گزينه ديگر مى روند.

زمان آزادى رونالدينيو از حبس مشخص شد
 جادوگر فوتبال دنيا پس از 5 ماه حبس به زودى آزاد مى شود.

نشريه «اكيپ» فرانسه خبر داد منبعى قضايى تأكيد كرد كه رونالدينيو، 
ســتاره ســابق تيم ملى برزيل و بارســلونا در تاريخ 24 آگوســت 

(3 شهريور) از بند اسارات در پاراگوئه پس از 5 ماه آزاد مى شود.
رونالدينيو 5 مــاه پيش به همراه بــرادرش در پاراگوئه به جرم جعل 
پاسپورت دستگير شــد و براى مدت 2 ماه در زندان حضور داشت. 
پس از آن به حكم دادســتانى پاراگوئه به يكى از هتل هاى اين كشور 

منتقل شد تا در حبس خانگى قرار بگيرد.
جادوگر فوتبال جهان به هيچ وجه فكر نمى كرد به دليل جعل پاسپورت 
براى مدت 5 ماه در حبس باشد. او در مصاحبه هاى گذشته خود از اين 

اقدامش ابراز پشيمانى كرده بود.

درخواست جامعه كشتى از شهردار نهاوند
 نهاوند در ساليان دور تا به امروز از شهرهاى افتخارآفرين كشتى در 
استان همدان به عنوان پايتخت كشتى استان بوده و حتى يكى از مهد هاى 

كشتى ايران به حساب مى آيد.
نهاوند از ديرباز در ميادين كشــتى ملى و بين المللى، جهانى و آسيايى 
افتخارآفرين بوده است كه در ميادين مهم المپيك نيز نماينده داشته است 
حتى پس از سال ها از ركود كشــتى در سراسر كشور، بازهم از نهاوند 

به عنوان مهد كشتى ايران با خاك زرخيزش در كشتى ياد مى شود.
بسيارى از ما نام جويبار مازندران را به عنوان پايتخت كشتى دنيا از زبان 
مازنى ها شنيده ايم جويبارى كه بسيارى از بزرگانش مغلوب نهاوندى هاى 
ما، از بابك درويشــى و محمد رضايى سبك وزن گرفته تا ابراهيمى و 

سيفى سنگين وزن در ميادين ملى شده اند.
جويبارِ مازندران در دل شــهر ميدانى به نام ميدان كشتى از قديم االيام با 

بناى مجسمه 2 كشتى گير دارد.
جامعه كشــتى نهاوند با داشتن بزرگانى همچون تورج ظفرى مربى تيم 
ملى، فرامرز سماوات مربى تيم ملى، عزيز سيف مربى قهرمانان جهان، 
وجيــه ا... رضايى مربى قهرمانان جهان، ســعيد كوليوند قهرمان جهان، 
مهرداد سعدى نژاد قهرمان جهان، مجتبى خدارحمى قهرمان آسيا، حجت 
فارغ قهرمان ملى، زنده ياد عليرضا درويشــى قهرمــان 6 دوره جهان، 

محمدرضايى قهرمان جهان،
حميدسيفى قهرمان جهان و آسيا، سعيد ابراهيمى تنها قهرمان بزرگساالن 
جهان در نهاوند، محمد دهفولى قهرمان ملى، مسلم بهارى قهرمان آسيا، 
مجتبى بهنام نژاد قهرمان آســيا، مرتضى بهنام نــژاد قهرمان ملى، برادران 

كمروند قهرمانان ملى، برادران درويشى قهرمانان ملى.
محمدى سروش قهرمان ناشــنوايان جهان، محمدى قهرمان ناشنوايان 
جهان، عباس يزدانى قهرمان ملى، محمــد صالح قهرمان ملى، برادران 
جورابــى قهرمانان ملى، برادران موميونــد قهرمانان ملى، على صفارى 
قهرمان پيشكســوتان جهان و... از شهردار نهاوند مى خواهند كه ميدان 

عارف را به ميدان كشتى تغيير نام دهند.
اهالى كشتى نهاوند با توجه به نزديكى سالن عباد به اين ميدان كه مهد 
شكوفايى استعداد هاى كشتى دنيا است خواستار ساخت مجسمه اى از 
نماد 2 كشتى گير در اين ميدان شده اند و خواهان تغيير نام ميدان عارف 

نهاوند به ميدان كشتى هستند.
شهردار نهاوند و شوراى نامگذارى معابر اين شهرستان با اين اقدام و ارج 
نهادن به زحمــات و افتخارآفرينى هاى خاك خورده هاى اين ورزش در 

نهاوند است نام آنها در تاريخ نهاوند ماندگار خواهد شد.
* مصطفى ساجدى كشتى نويس

1

3

2

پيشخوان

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

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

برابــر رأي شــماره 13990326005000275 مــورخ 1399/04/30 هيــأت اول موضــوع قانــون تعيين 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــاى حســين مجيــدى  ــارض متقاضــي آق ــه بالمع ــات مالكان ــد تصرف حــوزه ثبــت ملــك نهاون
فرزنــد علــى اوســط بــه شــماره شناســنامه 9929 و بــه شــماره ملــى 5029488464 صــادره 
از  همــدان ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 251/29 مترمربــع قســمتى از پــالك 
شــماره 1574 فرعــى از 232 از 3871 اصلــي واقــع در بخــش يــك ثبــت نهاونــد واقــع در ســه 
ــه  ــدارد تصرفــات مالكان ــادرس حقــوق ارتفاقــى ن ــداري از رمضــان فري راهــى شــاطرآباد خري
ــوم  ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــا محــرز گردي ــورد تقاض ــه م متقاضــى نســبت ب
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــي اســت در ص ــد. بديه نماين

ــد شــد.(م الف 620) ــررات ســند مالكيــت صــادر خواه مق
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/22

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص ســانا بنــاى ايمــن فــراز درتاريــخ 1397/11/27 بــه شــماره ثبــت 13615 بــه شناســه ملــى 14008152070 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده 
كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :طراحــى، محاســبه، نظــارت فنــى و اجــراى كليــه پــروژه هــاى عمرانــى اعــم از فلــزى و 
بتونــى ابنيــه ســبك و سنگين،ســاخت مجتمــع هــاى مســكونى تجــارى ادارى ورزشــى و ســاخت سوله،تاسيســات برقــى و مكانيكــى ســاختمانها بازســازى ابنيــه قديمــى ،تزئينــات 
ــاج  ــالم ومايحت ــن اق ــال آب و فاضــالب ساختمان-نماكارى-نقاشــى ســاختمان وتامي ــدارى خطــوط انتق ــر و نگه ــى و خارجــى ســاختمان،طراحى و نصــب دكوراســيون ، تعمي داخل
ــه  ــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت ب ادارات،سازمانها،ارگانها،شــركت در مناقصــات و مزايــدات دولتــى و خصوصــى درصــورت ل
مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، هنرســتان ، خيابــان مديريــت ، خيابــان شــهيدان ديبــاج ، پــالك 294 ، طبقــه 
همكــف كدپســتى 6516763456  ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ريــال نقــدى منقســم بــه 100 ســهم 10,000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى 
مبلــغ 350,000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 416/3700/97 مــورخ  1397/11/14 نــزد بانــك توســعه تعــاون شــعبه مركــزى بــا كــد 3700 پرداخــت گرديــده 
اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره خانــم پروانــه فامنينــى بــه شــماره ملــى 0043427138 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه 
مــدت 2 ســال خانــم زهــرا فامنينــى بــه شــماره ملــى 3860242628 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى مهــدى حاجــى ميرزامحمــدى بــه شــماره ملــى 
3873496879 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور 
شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديرعامــل آقــاى مهــدى حاجــى ميرزامحمــدى بــه تنهايــى 

و بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد.
 اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى محمدرضــا خالقــى زاده بــه شــماره ملــى 3874557030 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى 
خانــم نيــره خالقــى زاده بــه شــماره ملــى 3875442393 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى 

شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد.
(931683) 

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

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
ــركت  ــدار ش ــارى پاي ــد معم ــاور رون ــان مش ــركت مهندس ــرات ش ــى تغيي آگه
ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 10703 و شناســه ملــى 10820105162 بــه اســتناد 
ــل  ــورخ  1399/04/28تصميمــات ذي صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه م
ــدت دو  ــراى م ــل ب ــرار ذي ــه ق ــره ب ــت مدي ــاء هيئ ــمت اعض ــد : 1 - س ــاذ ش اتخ

ــد: ــن گرديدن ــال تعيي س
ــس  ــمت رئي ــه س ــى 3874505995 ب ــماره مل ــه ش ــعود ب ــدى مس ــا احم ــاى رض  آق
هيئــت مديــره و مديرعامــل آقــاى عبدالحميــد عســگرى بــه شــماره ملــى 
3873227584 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره آقــاى محمــد محســن ضيائــى 

ــره ــات مدي ــو هي ــمت عض ــه س ــى 3801480194 ب ــماره مل ــه ش ب
 2 - آقــاى مســعود قائمــى بــه شــماره ملــى 3874542734 بــه عنــوان بــازرس اصلــى 
ــى  ــازرس عل ــوان ب ــه عن ــى 3801853081 ب ــماره مل ــه ش ــى ب ــكان رضائ ــاى اش ، آق
ــه و حســاب ســود و  ــد. 3 - ترازنام ــى انتخــاب گرديدن ــك ســال مال ــراى ي ــدل ب الب
زيــان شــركت ســال گذشــته مــورد تصويــب قــرار گرفــت - 4- حــق امضــاء دركليــه 
مــوارد بــا امضــاء مديــر عامــل شــركت (آقــاى رضــا احمــدى مســعود) همــراه بــا مهــر 

شــركت معتبــر مــى باشــد.
(931560) 

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

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت طبــخ خدمــت الونــد غــرب شــركت بــا مســئوليت 
ــه  ــى 14007767320 ب ــه مل ــت 13435 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
ــل  ــورخ 1399/03/15 تصميمــات ذي ــره م اســتناد صورتجلســه هيئــت مدي

اتخــاذ شــد :
 1 - ســمت اعضــاى هيــات مديــره بــه شــرح ذيــل تعييــن گرديــد : آقــاى 
محــراب نعمتــى بــه شــماره ملــى 3871950793 بــه ســمت عضــو هيئــت 
ــى  ــماره مل ــه ش ــى ب ــد نعمت ــاى حام ــركت آق ــل ش ــره و مديرعام مدي
3860517821 بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره آقــاى فرهــاد نعمتــى بــه 

ــره ــات مدي ــب رئيــس هي ــه ســمت ناي ــى 3860665741 ب شــماره مل
 2 - دارنــدگان حــق امضــاء :كليــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــركت 
ــاء  ــا امض ــالمى ب ــا و عقوداس ــروات، قرارداده ــفته، ب ــك، س ــل چ از قبي

ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. محــراب نعمتــى همــراه ب
(931704) 

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

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت طبــخ خدمــت الونــد غــرب شــركت بــا مســئوليت محــدود 
ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ــى 14007767320  ب ــه مل ــت 13435 و شناس ــماره ثب ــه ش ب

ــاده مــورخ 1399/03/15 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : مجمــع عمومــى فــوق الع
ــه در  ــاده مربوط ــت و م ــش ياف ــر افزاي ــه 3 نف ــره ب ــات مدي ــاء هي ــداد اعض  1 - تع

ــد . ــالح گردي ــنامه اص اساس
ــع  ــروش ـ توزي ــد ـ ف ــذا ، خري ــخ غ ــه و طب ــركت تهي ــت ش ــوع فعالي ــه موض  2 - ب
ــه  ــات (ب ــاورى اطالع ــزار و فن ــرم اف ــاز ، ن ــاى مج ــه كااله ــادرات كلي ـ واردات و ص
ــنامه  ــه در اساس ــاده مربوط ــاق و م ــرى) الح ــى و هن ــاى فرهنگ ــرم افزاره ــتثناء ن اس

ــد . ــالح گردي اص
 3 - آقــاى محــراب نعمتــى بــا كدملــى 3871950793 بــا پرداخــت 100,000,000 ريــال 
بــه صنــدوق شــركت در زمــره شــركاء درآمــد ، در نتيجــه ســرمايه شــركت از مبلــغ 
ــاده مربوطــه در اساســنامه  ــال افزايــش يافــت و م ــه 110,000,000 ري ــال ب 10,000,000 ري
اصــالح گرديــد. شــركا پــس از افزايــش ســرمايه بــه شــرح ذيــل مــى باشــند: آقــاى 
ــى داراى  ــد نعمت ــاى حام ــركه آق ــهم الش ــال س ــى داراى 100,000,000 ري ــراب نعمت مح
ــهم  ــال س ــى داراى 5,000,000 ري ــاد نعمت ــاى فره ــركه آق ــهم الش ــال س 5,000,000 ري

الشــركه 
(931681)

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

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت طبــخ خدمــت الونــد غــرب شــركت بــا مســئوليت محــدود بــه 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  شــماره ثبــت 13435 و شناســه ملــى 14007767320 ب
عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1399/03/15 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - نــام شــركت 
بــه " دره بهشــت خدمــت غــرب " تغييــر يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح 

گرديــد.
(935072) 

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

آگهى تاسيس،تغييرات شركت 
آگهى تغييرات شركت صنايع ســنگ شير پارس شركت سهامى خاص به شماره ثبت 6467 
و شناســه ملى 10820065085  به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/12/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - سرمايه شــركت ازمبلغ 159,240,000,000 ريال 
(منقســم به 7962 سهم به ارزش اســمى 20,000,000 ريالى) به مبلغ 359,240,000,000 ريال 
(منقسم به 17962 سهم به ارزش 20,000,000 ريالى) ازمحل مطالبات نقدى حال شده صاحبان 
ســهام افزايش يافت وماده 5اساسنامه به شــرح ذيل اصالح گرديد : سرمايه شركت مبلغ 

359,240,000,000 ريال منقسم به 17962 سهم عادى بانام 20,000,000 ريالى.
(931587) 

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

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
آگهــى تغييــرات شــركت طبــخ خدمــت الونــد غــرب شــركت بــا مســئوليت محــدود بــه 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  شــماره ثبــت 13435 و شناســه ملــى 14007767320 ب
عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/03/15 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 
اعضــاء هيئــت مديــره بــراى مــدت نامحــدود بــه قــرار ذيــل انتخــاب گرديدنــد: آقــاى 
محــراب نعمتــى بــه شــماره ملــى 3871950793 آقــاى حامــد نعمتــى بــه شــماره ملــى 

3860517821 آقــاى فرهــاد نعمتــى بــه شــماره ملــى 3860665741 .
(931711) 

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

 آگهى تاسيس،تغييرات شركت 
ــرب شــركت ســهامى  ــا غ ــان نم ــام جه ــى ج ــع غذاي ــرات شــركت صناي آگهــى تغيي
خــاص بــه شــماره ثبــت 2425  و شناســه ملــى 10860899160 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1398/06/11 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : محــل 
شــركت از آدرس قبلــى بــه آدرس جديــد : اســتان همــدان ، شهرســتان ماليــر ، بخــش 
ــهيد  ــه ش ــر ، كوچ ــان اميركبي ــهدا ، خياب ــان ش ــه خياب ــر، محل ــهر مالي ــزى ، ش مرك
اردشــير پــورزادى ، پــالك 0 ، مجتمــع مســكونى مهرموعــود ، طبقــه ســوم ، كــد پســتى 

6571918659  تغييــر يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد. 
(931574)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مالير

شانس صعود ايران به جام جهانى
 كمرنگ مى شود

 در جديدتريــن خبــر در زمينــه احتمــال تعويــق مســابقات انتخابى 
جــام جهانــى 2022 قطــر فدراســيون جهانــى (فيفــا) بــه كنفدراســيون 

آســيا دربــاره برگــزارى ايــن مســابقات 2 پيشــنهاد داده اســت.
پيشــنهاد نخســت فيفــا تعويــق دوبــاره مســابقات بــه زمانــى ديگــر 
ــل  ــا به دلي ــه تيم ه ــت ك ــورى اس ــا ط ــرايط كرون ــون ش ــت؛ چ اس
ــفر  ــان س ــورهاى ميزب ــه كش ــد ب ــفرى نمى توانن ــاى س محدوديت ه

كننــد و همــه كشــورهاى شــرايط الزم در ايــن ايــام را بــراى ميزبانــى 
ندارنــد.

ــه كنفدراســيون ايــن اســت كــه انتخابــى  ــا ب دوميــن پيشــنهاد فيف
جــام جهانــى هــم ماننــد ادامــه ليــگ قهرمانــان آســيا 2020
ــزار  ــرف برگ ــور بى ط ــك كش ــى ي ــه ميزبان ــز ب ــورت متمرك به ص

شــود.
AFC بــه گــزارش فــارس، ايــن 2 پيشــنهاد فدراســيون جهانــى بــه

ــن  ــده از اي ــازى باقيمان ــران در 4 ب ــى اي ــم مل ــه تي درحالى اســت ك
مرحلــه در 3 مصــاف خــود ميزبــان اســت. كنفدراســيون فوتبال آســيا 

اگــر پيشــنهاد دوم را قبــول كنــد، متضررتريــن تيــم در ايــن تصميــم 
ايــران خواهــد بــود چــون 3 ديــدار خانگــى و سرنوشــت ســازش را 

ــد. ــت مى ده از دس
درســت اســت ايــن مســابقات به دليــل شــيوع كرونــا بــدون حضــور 
ــازى  ــى 3 ب ــت دادن ميزبان ــى از دس ــود ول ــزار مى ش ــاگر برگ تماش
ــگاه آزادى  ــا در ورزش ــن ديداره ــت اي ــه مى توانس ــت ك درحالى اس
و بــدون تحمــل ســختى ســفرى برگــزار شــود كــه بــدون شــك بــه 
ضــرر تيــم ملــى خواهــد بــود. بهتريــن تصميــم بــراى حفــظ منافــع 

تيــم ملــى تعويــق مســابقات بــه زمــان ديگــر اســت.

ركاب زنى 
دوچرخه سواران
 در كبودراهنگ

 به مناسبت گراميداشت هفته واليت با 
همكارى اداره ورزش و جوانان شهرستان 
جمعى از دوچرخه ســواران شهرســتان 
مســير 35 كيلومترى كبودراهنگ تا سد 

روستاى قزلجه را ركاب زدند.
شايان ذكر است در پايان به نفرات برتر 
جوايز نفيســى از طرف اداره ورزش و 

جوانان اهدا شد.

سانچو در دورتموند 
ماندنى شد

 باشگاه بوروسيا دورتموند به شايعه 
پيوســتن ســانچو به يونايتد پايان داد و 
تأكيد كرد كه اين بازيكن فصل آينده هم 
در بوندسليگا خواهد بود. خبرهاى زيادى 
درباره پيوســتن سانچو به شياطين سرخ 
به گوش مى رسيد كه باشگاه دورتموند 
به اين موضوع پايان داد. ميشائيل زورك، 
مدير ورزشــى دورتموند تأكيد كرد كه 
اجازه جدايى به سانچو داده نمى شود. به 
اين ترتيب جدايى اين بازيكن جوان از 
زنبورها منتفى شد و او فصل بعد هم در 

بوندسليگا بازى خواهد كرد.

 لواندوفسكى بهتر از 
مسى و رونالدو

 مهاجم لهستانى بايرن مونيخ با پشت 
سر گذاشتن ليونل مســى و كريستيانو 
رونالــدو به عنوان بهتريــن بازيكن دور 
برگشت يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان 

اروپا انتخاب شد.
سايت رسمى ليگ قهرمانان اروپا عنوان 
بهتريــن بازيكــن هفته را بــه روبرت 
لواندوفسكى مهاجم لهستانى بايرن مونيخ 
داد و اين بازيكن با عملكرد خيره كننده اى 
كه در ديدار برابر چلســى داشــت هم 
مســى و هم كريستيانو رونالدو را پشت 
سر گذاشــت. بارســلونا در يك چهارم 
نهايى ليگ قهرمانان اروپا بايد برابر بايرن 
مونيخ آماده به ميدان برود كه تقابل مسى 
و لواندوفســكى در اين ديدار جذاب و 

ديدنى خواهد بود.

 طرح بزرگ پويــش ورزش هاى همگانى 
غرب كشور با عنوان آماده باش آواى ورزش 

در همسايگى در همدان برگزار شد.
 رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان در 
حاشيه اين برنامه گفت: در اين پويش نزديك 
به هزار ورزشــكار با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصلــه اجتماعى بــه ورزش 

عصرگاهى اقدام كردند.
هادى سبزوارى اظهار كرد: ورزشكاران در اين 
طرح در كنــار يكى از مجتمع هاى همدان در 
بلوار ارم به اجراى نرمش و حركات كششــى 

پرداختند.
وى خاطرنشــان كرد: پويش سراسرى «آماده 
باش» طرحى اســت كه از ســوى فدراسيون 
ورزش هــاى همگانى به هيأت هاى اســتانى، 
كميته ها و انجمن ها براى مقابله با كرونا اعالم 

و ابالغ شده است.
ســبزوارى بيان كرد: اين طــرح 13 مردادماه 
امســال با حضور معاونــت همگانى وزارت 
ورزش و جوانــان و رياســت فدراســيون 
ورزش هاى همگانى كشور رونمايى و تا پايان 

شهريورماه ادامه دارد.
وى ادامــه داد: مأموريت ويژه براى برگزارى 
اين طــرح، ارتقاى نقش مســئوالنه ورزش 
همگانى در كاهش كم تحركى و پيشگيرى از 

ابتال به ويروس كرونا است.
كانون اصلى اين پويش، خانواده ها و گروه هاى 
مخاطب اين طــرح گروه هاى پرخطر جامعه 
كه افراد باالى 50 ســال هستند و گروه هاى 
در معــرض اين بيمارى كه همــه گروه هاى 
ســنى را شامل مى شــود، خواهد بود. هدف 
از اين طرح با توجه به اينكه همه باشــگاه ها 

و سالن هاى ورزشــى در كشور به دليل شيوع 
كرونا تعطيل و اين امر سبب كم تحركى مردم 
شــده، براى جلوگيرى از كم تحركى، ورزش 
در درون خانه هــاى مردم اســت و بر همين 
اســاس هيأت همگانى استان در نخستين گام 
خود زنگ آواى ورزش همسايه را به صدا در 
آورده و در مجتمع سعيديه به عنوان نخستين 
گام به برگــزارى همايش پياده روى و نرمش 

عصرگاهى اقدام كرد.
مقام مســئول، ضمن تشكر از حضور  اين 
اجراى  از  ســعيديه،  مجتمع  ســاكن  مردم 
اين طــرح در ديگر مناطــق و مجتمع هاى 
مســكونى شــهر همــدان و شهرســتان ها 
خبــرداد و اظهار اميــدوارى كرد همچون 
گذشــته شاهد حضور گســترده و استقبال 

مردم از اين طرح باشيم.

مدير فنى پاس:

 با قدرت به مصاف 
چوكا مى رويم
 با 3 اشتباه مرگبار مقابل مس شهربابك كه يكى 
از بهترين تيم هاى ليگ 2 است، پاس شكست سختى 

را متحمل شد.
مديــر فنى تيم پاس با اعالم ايــن مطلب گفت: در 
بازى مقابل مس شــهر بابك در مجموع مســتحق 
باخت نبوديــم. البته 15 دقيقه ابتدايــى بازى را از 
دســت داديم يك گل دريافت كرديم يك گل ديگر 

هم بايد دريافت مى كرديم. اين اشــتباهات تاكتيكى 
بود كه داشــتيم خودمان انجــام مى داديم و در ادامه 

برطرف كرديم.
احمد جمشــيديان افــزود: تا پيــش از پايان نيمه 
نخســت نزديك به 5 موقعيت مسلم گلزنى داشتيم 
كه متأسفانه از دست داديم. نيمه دوم نيز كامال مسلط 
بر بازى بوديم. وزش شــديد باد هم مشــكالتى را 
ايجاد كرد و از نقطه كرنر هم متحمل 2 گل يكضرب 
شديم. جايگيرى و تمركز بازيكنان خوب نبود. براين 
اساس تيمى كه از روى نقطه كرنر دوبار دروازه اش 

باز مى شود مستحق باخت است.
وى افزود: تمام اشــتباهاتى كه در يك فصل انجام 
نداديــم را در اين بازى انجــام داديم. با وجود همه 

مشكالتى كه در اين بازى داشتيم مى توانستيم  بازنده 
نباشيم و 3 امتياز را كسب كنيم.

جمشيديان خاطرنشان كرد: باخت مقابل مس را به 
گردن مى گيريم. 6-5 بازيكن را در اختيار نداشــتيم 
و اگر مى توانســتيم هــر 11 بازيكن را هم تعويض 
مى كرديم هر چند مجوز تعويض 5 بازيكن را بيشتر 

نداشتيم.
وى با تأكيد بر اينكه بازى با مس را فراموش كرده ايم 
و به فكر بازى مقابل چوكا هستيم، گفت: تمرينات را 
با انگيزه مضاعف پيگيرى مى كنيم. شرايط را طورى 
فراهم مى كنيم كســانى كه امكان بازى و انگيزه الزم 

را دارند كمك كنند.
جمشيديان با اشــاره به بازى اين هفته گفت: بازى 

حساســى مقابل تيم خوب چــوكا داريم، آماده اين 
بازى مى شــويم . ليگ و بازى ها براى ما ادامه دارد. 

اميدوارم بتوانيم بهترين عملكرد را داشته باشيم.
وى اظهار كرد: قطعا تغييــرات زيادى نياز داريم تا 
تيم را با انگيزه بهتر و توان بيشتر وارد بازى با چوكا 
كنيم. احســاس مى كنم كه شايد يك مقدار حواشى 
هم سبب شده تا اين بازى را از دست بدهيم. آن ده 
نفرى كه به خاطر كرونا كنار ما نبودند و كمتر بودند 

را براى بازى با چوكا به تيم اضافه مى كنيم.
وى بيان كــرد: هدف ما حضور با قدرت بيشــتر، 
كيفيت بهتر و اشــتباهات كمتر مقابل چوكا اســت. 
در فوتبال امروز اگر اشــتباه بكنيم جبران آن بسيار 

سخت است.

پويش ورزش همگانى غرب كشور 
در همدان برگزار شد
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باباطاهر

انعقاد تفاهم نامه گردشگرى 
عليصدر با سازمان شهردارى ها 

و دهيارى هاى كشور
 

 مديرعامل شركت سياحتى عليصدر از تفاهم با 
سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور به منظور 
اعمال تخفيف بليت براى بازديد از غار عليصدر و 
اقامت در ويالهاى عباس آباد شهر همدان خبر داد.

مهدى مجيدى عنوان كرد: در اين راســتا ســازمان 
شهردارى ها بخشــنامه اى به معاونان امور عمرانى 

استاندارى هاى سراسر كشور ابالغ كرده است.
وى گفت: در اين بخشنامه از پرسنل شهردارى ها و 

دهيارى هاى كشــور دعوت شده است تا آنها براى 
بازديد از غار عليصدر و اقامت در ويالها از تخفيف 

40 درصدى برخوردار شوند 
مجيــدى اظهار كرد: بــا توجه به بازگشــايى غار 
عليصــدر و پذيرش ميهمان در ويالهــا از ابتداى 
خردادماه ســالجارى با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى، اين شــركت در راستاى ايجاد تسهيالت 
براى هموطنان به ويژه كاركنان دولت و ســازمان ها 
و نهادها بليت غار عليصدر را با تخفيف ويژه ارائه 

مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: در روزهاى گذشته با مذاكره 
و نشســت هاى دوجانبــه با برخــى وزارتخانه ها، 
سازمان ها و ادارات پيرامون ارائه بسته هاى تخفيف 

ويــژه به دنبــال معرفى هرچه بيشــتر ظرفيت هاى 
گردشــگرى اســتان همدان و اين موهبت الهى به 

هموطنان هستيم.
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر با اشاره 
به كاهش بازديدكننده نســبت به مدت مشــابه 
در ســال هاى گذشــته و مدت محــدود فصل 
همچنيــن  و  همــدان  اســتان  در  گردشــگرى 
وجــود جاذبه هــاى تاريخى و طبيعــى به ويژه 
عباس آباد  تفريحــى  مجتمــع  و  عليصــدر  غار 
يادآور شد: در راســتاى معرفى بزر گ ترين غار 
آبــى جهان بــه هموطنان با تنظيــم تفاهمنامه با 
وزارتخانه هــا و نهادها با اعطــاى تخفيف بليت 
غار عليصدر اميدواريم شــاهد توســعه بيش از 

پيش و رونق در حوزه گردشگرى استان باشيم.
 وى از تأمين اســكان در مجموعــه عليصدر خبر 
داد و گفت: با وجود هتل ايرانگردى و جهانگردى 
و ســوئيت ها و ويالهاى اقامتى مجتمع ســياحتى 
عليصدر و مجتمع تفريحى عباس آباد در خانه هاى 
بوم گردى داراى مجــوز، بازديدكنندگان مى توانند 
اقامت شبانه روزى داشته باشند و از امكانات رفاهى 
و گردشگرى عليصدر در فضاى باز و رعايت نكات 

بهداشتى استفاده كنند.
مجيدى پذيرش بازديدكنندگان در غار عليصدر را 
از ســاعت 8 تا 17 اعالم كرد و گفت: در تمام ايام 
ميزبان ميهمانان و گردشــگران به ويژه هم استانى ها 

هستيم.

اعطاى 90 ميليارد وام 
كرونايى به تأسيسات 
گردشگرى همدان 

 اعطاي تسهيالت وام به تأسيسات آسيب ديده از 
كرونا در همدان آغاز شد.

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى 
و صنايع دســتى همدان با اعالم ايــن خبر گفت: «با 
توجه به شيوع ويروس كرونا و به تبع مشكالت پس 
ازآن كه به تعطيلي تمامى تأسيسات گردشگري منجر 
شد، بسياري از واحدها مشكل بيكاري و ركود مالي 

درسطح كشور و به طبع همدان دچار شدند.»
 على خاكســار گفت: «پيــرو تالش ها و اقدامات به 
عمل آمده، تفاهم نامه همكارى هــاى دوجانبه ميان 
معاونــت گردشــگرى وزارت متبــوع و معاونت 
كارآفرينــى و اشــتغال وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى به منظــور برخــوردارى و بهره مند كردن 
كسب وكارهاى آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا 
(غيربيمه اى) در حوزه هاى تخصصى گردشــگرى، 
صنايع دستى و ميراث فرهنگى طبق مفاد سند يادشده 
و محوريت برخوردارى راهنمايان تور، بومگردى ها، 
مراكز و مؤسسات آموزشى گردشگرى و حوزه هاى 
صنايع دستى و موزه هاى خصوصى مجوزهاى صادره 

از سوى وزارت متبوع مالك عمل قرار گرفت.» 
خاكســار گفت: «در اين رابطه با هماهنگى هاى الزم 
براى اعطاي تسهيالت و معرفي به بانك تاكنون 44 
واحد تأسيســات شــامل هتل، اقامتگاه و راهنمايان 
تور با 572 نفر شــاغالن گردشگري با برآورد هزينه 
90 ميليــارد ريال جهت دريافت وام به بانك معرفي 

شده اند.
معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى همــدان از اســتقبال 
متقاضيان ايجــاد اقامتگاه هاي بومگردي در اســتان 

همدان خبر  داد.
خاكسار، گفت: «اقامتگاه هاي بومگردي در روستاهاي 
هدف گردشــگري در راستاي اســكان گردشگران 
و حمايت از جوامع  روســتايي و اشتغال زايي براي 
اهالي روســتا افتتاح و مورد اســتقبال و بهره برداري 

گردشگران داخلي و خارجي قرار مي  گيرد.»

5 ميليارد تومان اعتبار در راه است 
بالتكليفى 32 ماهه ميدانى كه مى خواهد 

موزه شود 

 از خدشه دار شدن سيماى ميدان مركزى شهر همدان به بهانه موزه 
و پياده راه شدن حاال 3 سال مى گذرد. 

آذرماه ســال 96 و در ادامه اجراى طرح پياده راه سازى ميدان امام(ره) 
همدان و كشــف اشياى عتيقه گمانه زنى ها درباره رسيدن به اشيايى از 
دوره مادهــا در اين منطقه قوت يافت و در جريان ســاخت پياده راه 
ميدان مركزى همــدان و حين خاك بردارى براى اصالح تأسيســات 
زيرساختى برق، يك سرستون سنگى كشف شد كه كارشناسان پس از 

بررسى، قدمت آن را به دوران ايلخانيان نسبت دادند.
جلسات و نشســت هاى متعددى پس از اين رخداد صورت گرفت و 
در پى كاوش در ميدان تاريخى امام(ره) و كشف سفال هايى مربوط به 
دوران گذشــته، هنرمندان و فعاالن مدنى نيز براى حفاظت از محوطه 

باستانى ميدان مركزى همدان بيانيه صادر كردند.
فضاســازى رســانه اى و گفت وگو و صحبت هاى مردم و مســئوالن 
موضوع را به ســمتى كشــاند كه مديران ميراث فرهنگى، شهردارى و 
شــوراى شهر در نهايت به ظرفيت ســنجى براى ايجاد موزه در ميدان 
مركزى شــهر همدان رضايت دادند و در تصميم گيرى نهايى مقرر شد 
ميدان مركزى به موزه اى شيشه اى تبديل و آثار كشف شده از كاوش ها 

در معرض ديد مردم و گردشگران قرار گيرد.
جلســات متعدد برگزار شده در پى اين تصميم گيرى و وعده هاى گاه 
و بى گاه مســئوالن براى تبديل ميدان مركزى همدان به يكى از مناطق 
ديدنى گردشــگران چنان تصورى از آينده ميدان مركزى شهر در ذهن 
مردم و شهروندان ايجاد مى كرد كه گويى موزه اى كه تصميم بر ساخت 

آن گرفته شده در جهان بى نظير خواهد بود.
درحالى نزديك به 3 ســال از تصميم ايجاد ســايت مــوزه در ميدان 
مركزى همدان مى گذرد كــه اين بار وعده اختصاص 5 ميليارد تومان 
اعتبار در صحن شــورا براى اجراى آن مطرح شده تا شايد سرنوشت 

موزه تغييركند.
درحالى كه انتظار مى رفت وضعيت ميدان مركزى همدان به ساماندهى 

ختم شود فقط بر عمق گودال ايجاد شده در مركز آن افزوده مى شد.
در سال گذشته و حتى ماه هاى اخير بارها گزارش هاى متعدد در زمينه 

وضعيت اين سايت موزه اخبارى منتشر شد.
در آخرين تصميمات مقرر شــد موارد الزم اعم از مشكالت اعتبار و 
ساخت وساز ها از سوى ادارات كل مســكن و شهرسازى و همچنين 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان و شهردارى همدان 

رفع شود.
رئيس شــوراى شهر همدان نيز هشتم مردادماه امسال نيز در گفت وگو 
با مهر عنوان كرده اســت: شــهردارى همدان بايد در زمينه اين پروژه 
شــهرى، شفاف سازى كند و تمامى مســائل به صورت روشن، مطرح 

شود.
كامران گــردان با تأكيد بر اينكــه اجراى طرح ســايت موزه پياده راه 
امام(ره) شــهر همدان نبايد زمان بر باشد و بودجه سال 99 شهردارى 
همــدان هم هزار ميليارد تومان تعريف شــده اســت، عنوان كرد: در 
راســتاى تزريق اعتبار از سوى شــهردارى مشكلى وجود ندارد؛ بلكه 

موانع اين سايت موزه به تعامالت بين دستگاهى بازمى گردد.
گردان بيان كرد: شــهردارى همدان در زمينه اين پروژه شهرى كه در 
مركزى ترين نقطه شــهر واقع شــده و تنها 2 ميليارد تومان اعتبار نياز 

دارد، قطعًا با مشكل مواجه نخواهد شد.
به هر حال وضعيت نامشــخص سايت موزه ميدان مركزى همدان بار 
ديگر در دستور كار صحن شوراى شهر همدان قرار گرفت تا شايد اين 
بار از مشــكل اين پروژه كه قرار بود يكساله به نتيجه برسد اما كم كم 

وارد سومين سال خود مى شود، گره باز شود.
 اختصاص 5 ميليارد تومان اعتبار از منابع شهردارى

 براى تكميل پروژه سايت موزه
طبق آنچه در صحن شــوراى شــهر همدان طرح موضوع شــد شايد 
اتفاقات خوشــايندى را شاهد باشيم؛ زيرا نايب رئيس شوراى اسالمى 
شــهر همدان از اختصاص 5 ميليارد تومان اعتبار از منابع شــهردارى 

براى تكميل پروژه سايت موزه پياده راه امام خمينى(ره) خبر داد.
حميــد بادامى نجات همچنين از جذب پيمانكار و تزريق منابع داخلى 
شــهردارى براى ساخت و تكميل سايت موزه پياده راه امام خمينى(ره) 
شهر همدان خبر داد و ابراز اميدوارى كرد: اين اقدام، نارضايتى موجود 
را برطرف كند. وى افزود: با توجه به اينكه شــهردارى همدان، اجراى 
پروژه ســايت موزه پياده راه امام خمينى(ره) را پذيرفته، از اين رو مسير 
تغيير رديف بودجه براى اجراى آن، منطقى است و بايد منابع اعتبارى 

آن نيز به صورت اصالحيه يا متمم به شوراى شهر ارسال شود.
بادامى نجات با تأكيد بر اينكه اين پروژه شــهرى بايد هرچه ســريع تر 
تعيين تكليف شود؛ افزود: در هر صورت تعهد 3 جانبه راه وشهرسازى، 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى و همچنين شــهردارى 
همــدان در زمــان مبدأ اين طــرح مدنظر قرار گرفت كــه در حوزه 
بالتكليفى اين پروژه شــهرى، ايراد بر تمامى مديران وارد اســت؛ اما 

تمام مشكالت از منظر مديريت شهرى ديده مى شود.
وى همچنين گفت: بايد تصميم عاجلى مبنى بر اتمام عمليات اجرايى 
پروژه نيمه كاره ســايت موزه داشته باشيم؛ از اين رو 5 ميليارد تومان از 

منابع شهردارى براى اتمام اين پروژه در نظر گرفته شده است.
آنچه مسلم است اجراى پروژه ســايت موزه ميدان مركزى همدان به 
ساماندهى چهره شــهر كمك خواهد كرد پس بهتر است با همكارى 
مجموعه هاى مســئول هرچه سريع تر به اين وعده داده شده جامه عمل 

پوشانده شود تا عده اى به وعده ها افزوده نشود
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■ حديث:
امام صادق(ع):

 بدان كه هر كس در راه طاعت خدا خرج نكند، به خرج كردن در راه معصيت خداوند عزّ و جّل 
گرفتار شود و هر كه در راه رفع نياز دوست خدا قدم برندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نياز 

دشمن خداوند عّز و جّل گرفتار آيد...
بحار األنوار : 96 / 130 / 57

 حمام هــاى خزينــه روزگارى در همدان رونق 
خوبى داشتند و هميشه مملو از مردم بودند اما كم كم 
حمام هاى عمومى كاركرد خود را در زندگى امروزى 
ماشينى ما از دست داده و رو به فراموشى گذاشته اند.

اگر سرى به تاريخ همدان بزنيم درخواهيم يافت كه 
حمام تنها يك مكان براى شست وشــو نيست بلكه 
حمام هاى خزينــه و عمومى به مراكزى براى قهر و 
آشتى، حتى خواستگارى و وصلت، جمع آورى پول 
براى نياز يك همشهرى، تصميمات مهم اجتماعى و 
حتى سياســى و... بوده و حمامى ها معموالً رازداران 
جامعه محسوب مى شدند كه سينه اى تماشاگه راز با 

خود به سينه خاك كشيده اند.
حمام آداب  و رســومى داشــت مانند هــر پديده 
اجتماعى ديگر مثل زورخانه؛ از لحظه ورود تا خروج 
از حمام مى بايســت رعايت همه چيز را كرد. حمام 
قلعه و حمام حاجى از جمله بناهايى است كه امروز 
با مرمت و تعريف كاربرى توانســته اند نقطه عطفى 

براى حفظ تاريخ و ميراث فرهنگى شهر باشد.
حمام سيدان واقع در خيابان شهداى شهر همدان ده 
ارديبهشت 1398با شماره 32720 راهى فهرست آثار 

ملى ايران شد.
ايــن حمــام داراى خزينه، رختكن، حــوض و ... 
اســت كه 2 ورودى براى بانوان و آقايان به صورت 
هم جوار دارد و تنها حمامى است كه مى شد زن ها و 
مردها باهم از آن استفاده كنند؛ زيرا حمام هاى ديگر 
به صورت ســنتى صبح ها متعلق به زن ها و غروب و 
شب مختص مردها بودند. قدمت اين حمام متعلق به 

قاجاريه بوده است.
فريبا نعمتى كارشــناس مردم شناسى درباره وسايل 

حمام در همدان دوران گذشــته مى گويد: كيســه، 
مشربه، ليف، طاس، طشت، صابون، لگن، سفيدآب، 
آينه، كتيرا، جام حنا، سدر، جام وسمه دان، مورد، لنگ، 
حنا، چراغ پيه سوز، سنگ پا، گل سرشور، بقچه مسند 
و ... در زمره وسايلى بود كه مردم براى حمام با خود 
مى بردند در درون حمام هم وســايل زيادى وجود 
داشــت كه براى مثال زيرآب براى زدودن گل والى 
جمع شده در ته خزينه ها كه مكانيسمى جالب داشت 

ازجمله اين وسايل محسوب مى شد.
 زيرآب زن و خزينه 

نعمتى مى افزايد: آب خزينه ها در بهترين شرايط هرماه 
يك بار عوض مى شد، مشخص بود كه با آن همه بدن 
كثيفى كه وارد خزينه مى شد انواع مو و آشغال ها در 
كف اين خزينه جمع مى شــد براى حل اين معضل 
راهكارى ابتكارى توسط ايرانيان كشف شده بود و آن 

زيرآب يا كوزه زنى بود.
وى مى گويد: زيرآب وسيله اى بزرگ شبيه دمبك با 
لوله اى بلند از جنس حلب محكم بود كه وســط آن 
در قسمت كف، يك ســوراخ ريز به اندازه يك ميخ 
نسبتاً كلفت وجود داشت. فرد حمامى صبح ها پيش 
از اينكه كســى وارد خزينه شود به آرامى به طورى كه 
آب تكان نخورد، وارد خزينه مى شــد سر لوله را با 
كف خزينه آشنا مى ساخت. ازآنجاكه اين كوزه پر از 
هوا به ســادگى در آب فرونمى رفت درنتيجه شكم و 
سينه خود را روى ته كوزه مى گذاشت و با فشار آن 
را داخل آب فرو مى كرد و به آرامى تمام ســطح كف 
خزينه را با آنكه مكنده هوا شبيه جاروبرقى امروزى 

بود، تميز مى كرد.
وى مى افزايد: با پر شــدن زيــرآب (كوزه)، حمامى 

دستش را به سر لوله كوزه مى گرفت 
و آن را در لبه خزينه مى گذاشت و با 
بلند كردن ته كوزه آب پر از كثيفى، 
مو و آشــغال ها را بــه داخل صحن 
حمام رها مى ساخت. اين كار ادامه 
مى يافت تــا كف خزينه به طو ركلى 

پاك سازى شود. 
بسپارد  امانت  كه دارد  هر    

به من
حمام ها فقط محل استحمام نبودند، 
بلكه يكى از اركان مهم يكجانشينى 
شهرى و روستايى به شمار مى رفته اند 
و در هــر محلــه كنار مســاجد و 
مردم  مى شدند.  ساخته  راسته بازارها 
هم پــس از شست وشــوى بدن از 
ســردخانه  در  و  خــارج  گرمخانه 
(بــى نه) نشســته و بــه گفت وگو 

مى پرداختند.
وقتى كه افراد براى حمام وارد مى شــدند نقل است 
كه حمامى بلند مى خواند «هركه دارد امانت موجود 
بســپارد به بنده وقت ورود؛ نسپارد وگر شود مفقود 
بنده مسئول آن نخواهم بود» و اين يعنى مردم از پول 
و دارايى كه البته آن قدرها هم خردمندانه نبود كه آنها 
را با خود به حمام بياورند! يادشــان باشد و يا آن را 
بــه امانت به حمامى بدهند و يا اگر آن را به حمامى 
ندادند، درصورت مفقود شــدن ديگر نبايد غرولند 
كرد كه اين موضوع نيز از آن دســت مطالب جالب 

حمام هاى شاهرود بوده است.
 حمام هاى سوت و كور امروز

محالت قديمى و بازار هاى همدان امروز ســوت و 
كور هستند و ديگر صدايى از برو و بياى مردم براى 
حمام كردن درنمى آيد ،حمام هايى كه روزگارى مركز 
جامعه بودند مركز يك قطــب فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى، بهداشتى و حتى درمانى … حمام هايى كه 
گاهى دفتر عقد و ازدواج مى شــدند گاهى بنگاهى 

براى معامله خانه و چهارپا و دوچرخه و ماشين.

امروز حمام هاى گذشــته خاموش شده اند، بناهايى 
زيبا كه كاشى كارى و خشت هايشان آنچنان دلربايى 
مى كنند كه هنوز هم از ديدن شــان دل انســان شاد 
مى شــود. حمام هايى كه حتى گاهى كار مؤسسات 
مالــى اعتبارى امــروزى را هم مى كردنــد و براى 
نيازمندان قرض الحســنه جمع مى كردند. حمام هايى 
كه گاهى محل عروسى مى شدند و گاهى عزا. گاهى 
در خروجى شان قليانى چاق مى شد و گاهى نوشابه 
زرد و سياهى براى بچه ها باز مى شد تا خستگى شان 

دربيايد.
امــروز اما همه چيز تفاوت كرده اســت امروز مردم 
به حمام مى روند تا خســتگى بگيرند درحالى كه آن 
روزها مردم از حمام به خانه مى آمدند تا خســتگى 
اســتحمام را بگيرند! اين روزها ديگــر يادى از آن 

حمام ها نيست.
حال آنچه حال مــردم را خوب مى كند به ثبت ملى 
رســيدن حمام هاى قديمى همدان است كه مى توان 

براى حفظ بنا و فرهنگ در آنها اميدوار بود.

مريم مقدم  »
 بيشــتر از يك دهه از زمزمه تشــكيل و مراحل 
تكميل پرونده هگمتانه براى جهانى شدن مى گذرد. 
حــاال مديــركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى همدان از تســريع در تكميل و ارسال 

پرونــده ثبت جهانى «تپه هگمتانه» به يونســكو خبر 
داده است. 

اين آخرين تصميمى اســت كه در مــورد هگمتانه 
در جلسه مديران اســتان با وزير ميراث فرهنگى در 
روزهاى اخير اتخاذ شــده است. على مالمير در اين 

زمينه به جزئيات اين ديدار اشاره كرد و گفت: در اين 
ديدار برخى مباحث مرتبط با حوزه ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى استان همدان مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.
وى گفت: پيرو پيگيرى ها و مذاكرات پيشين مبنى بر 

تسريع، تكميل و ارسال پرونده ثبت جهانى هگمتانه 
با توجه به فعاليت هاى خوب انجام شــده در استان، 
مقرر شــد تا پايان سالجارى اين پرونده تكميل و در 
اولويت ارسال به يونسكو براى ثبت جهانى از سوى 

وزارت ميراث فرهنگى كشور قرار گيرد.
مالمير گفت: در اين ديدار آمادگى كامل استان همدان 
براى رفع هرگونه مانــع احتمالى براى ثبت جهانى 
هگمتانه در استان از سوى استاندار به وزير اعالم شد.

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان گفت: تســريع در تملك بخش باقيمانده از 
عرصه طبيعى هگمتانه و اختصاص اعتبارات الزم به 
اين محوطه، ارسال پرونده روستاى اشترمل به عنوان 
روســتاى جهانى مبل و منبت گلريز در شهرســتان 
تويســركان به كميته ذى ربط در وزارتخانه، از ديگر 

موارد مطرح شده در اين ديدار بود.
مالمير گفت: وزير ميــراث فرهنگى در اين ديدار با 
تأكيد بر هماهنگى با وزارت راه و شهرســازى براى 
بازآفرينى بخشى از همدان در حوزه ميراث فرهنگى، 
احياى يك محور گردشــگرى در اين اســتان را از 

مسئوالن خواستار شد.
وى گفــت: در ديــدار جداگانه اى نيز كه اســتاندار 
همدان با رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور داشت، 
درباره تخصيص اعتبارات الزم براى اتمام ساختمان 
موزه منطقه اى غرب كشور در همدان، بحث و رايزنى 
و در اين باره قول هاى مساعدى براى تأمين اعتبارات 

اخذ شد.
 پرونده ثبت جهانى تپه هگمتانه 

در چه مرحله اى است؟
بر اساس مستندات رســانه اى در اين زمينه مى توان 
عنوان كــرد، پرونده ثبــت جهانى تپــه هگمتانه با 
چارچوبى جديد از پايان ســال گذشته با همكارى 
معاونت ميــراث وزارتخانه كليد خــورد و در اين 
چارچوب تپه هگمتانه و ارتباط آن با بافت تاريخى 
شهر همدان بررسى و تكميل مى شود، كارشناسان و 
محققان بر اين باورند كه قســمت هايى از اين اثر تا 
محدوده شــهر ادامه دارد كه هنوز ناشناخته است، از 
اين رو بازار قديمى همدان، ميدان و بناهاى تاريخى 

واقع شــده در اين محدوده نيز به اين پرونده افزوده 
شده است.

به اعتقاد باستان شناســان و مورخان ارتباط محكمى 
بين تپه و شــهر وجود داشته كه هنوز هم اين پيوند 
اســتوار و پابرجاست و نمى توان عرصه واقعى آن را 

تخمين زد.
تپه باســتانى هگمتانه برخالف سايت هاى تاريخى 
مانند تخت جمشــيد كــه در محــدوده جغرافيايى 
مشــخص و مربوط به يك دوران تاريخى اســت، 
شــهرى است كه بيش از 3 هزار سال حيات داشته و 
قدمت دارد و در اعصار مختلف محل استقرار بوده و 
همين تداخل دوره هاى تاريخى كاوش ها را طوالنى 

و پيچيده كرده است.
امــا حفظ پيوند اين اثر با بافت قديمى شــهر فصل 
جديدى به روى تپه باستانى هگمتانه گشوده شده كه 

در فرايند ثبت جهانى آن بسيار اثرگذار است.
تپه هگمتانه كه منتسب به دوران اشكانى و داراى معمارى 
منظمى است كه در كاوش هاى گوناگون باستان شناسى 
در پى كشف حقايقى از دوران مادها و هخامنشى در اين 
اثر تاريخى هستيم و تحقيقات و كاوش هاى پيشين نيز 

بر اين هدف متمركز بوده است.
در گمانه زنى هاى جديد بخشى ازحصارهاى اطراف 
هگمتانــه و برج و باروهاى آن مورد بررســى قرار 
گرفت. اين تحقيقات به طور ويژه در خيابان آسفالته 
كه در وسط عرصه هگمتانه واقع شده متمركز شد كه 
با بخشى از آثار برج و بارو و حصارهاى و معمارى 

مرتبط با آن بود مواجه شديم.
هر چند در هنگام ســاخت اين خيابان بخشى از آثار 
از بين رفته است اما بقاياى آن هنوز پابرجا بود كه در 

اين كاوش به آنها دست يافتيم.
بر اســاس معمارى هاى به دســت آمده انتظار نتايج 
خوبــى از كاوش هاى تپه داريم، به شــرطى كه اين 
تكاپو مستمر باشد مى توانيم حلقه هاى مفقوده درباره 
قدمت اين اثر و اينكه آيا هگمتانه همان دست ســازه 

پرآوازه مادهاست يا نه پاسخ قطعى بدهيم.
حال بايد اميد آن را داشــت كه هگمتانه در مســير 

جهانى شدن راهى هموار را بپيمايد. 

پرونده هگمتانه 
براى رسيدن به يونسكو شتاب گرفت

■ پايان امسال، تازه ترين وعده وزارتخانه براى جهانى شدن شهر مادها

حمام سيدان در همدان ملى شد 

از جاى پاى زيرآب زن در خزينه 
تا حفظ امانات


