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گرانى 
در تضاد با مشاركت

 1- در شــرايطى كــه يكمــاه ديگر 
رياســت  دوره  ســيزدهمين  انتخابــات 
ششــمين  انتخابات  با  همزمان  جمهورى 
دوره شوراهاى شهر و روستا و اولين ميان 

دوره اى مجلس برگزار خواهد شد..

 2021 مـــى    18   1442 شـــوال   6   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   28 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4037  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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برگزارى 
جشن نوسازى 
110 تاكسى 
فرسوده 
در 3 خرداد

واكسيناسيون 
75 ساله ها 
آغاز شد

كشتى استان 
در آستانه 
شكوفايى

سوخت پاك 
تحويل نيروگاه 
شهيد مفتح شد

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

 صالحيت 30 داوطلب نمايندگى مجلس در بهار و كبودراهنگ تأييد شد
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

شركت دانه بندى سركان شن سازه و معدن 
دره مرواريد - محمدرضا نعيم پور

 

معاون محترم امور معادن 
و صنايع معدنى استان همدان

بدين وســيله انتصاب شايسته جنابعالى كه 
نشــان از مديريت مدبرانه و دلسوزانه شما 
مى باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
شما  روزافزون  توفيق  و  سعادتمندى  نموده، 

را از درگاه حضرت سبحان مسألت داريم.

دكتر م

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

معدن دينگله كهريز شماره 5 - الياسى

 معاون محترم امور معادن 
و صنايع معدنى استان همدان

بدين وســيله انتصاب شايسته جنابعالى كه 
نشــان از مديريت مدبرانه و دلسوزانه شما 
مى باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
شما  روزافزون  توفيق  و  سعادتمندى  نموده، 

را از درگاه حضرت سبحان مسألت داريم.

دكتر م

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى

معدن زر سنگ نهاوند 
 شجاعيان

معاون محترم امور معادن و صنايع 
معدنى استان همدان 

حضرتعالــى  شايســته  انتصــاب  بى شــك 
ــود الزم  ــر خ ــذا ب ــد ل ــات گردي ــه مباه ماي
ــت  ــك و تهني ــرض تبري ــن ع ــم ضم مى داني
ــائبه  ــات بى ش ــما از زحم ــت ش ــه خدم صميمان
جنــاب آقــاى مهنــدس محمــد خاكــى در 
زمــان تصــدى نهايــت تقديــر و تشــكر را نماييم.
اميد است در سايه ايزد منان موفق و مويد باشيد.

دكتر م

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدهادى احمدى 

شركت بارود آب پيره نهاوند - شجاعيان

دكتر م
معاون محترم امور معادن و صنايع 

معدنى استان همدان 
حضرتعالــى  شايســته  انتصــاب  بى شــك 
ــود الزم  ــر خ ــذا ب ــد ل ــات گردي ــه مباه ماي
ــت  ــك و تهني ــرض تبري ــن ع ــم ضم مى داني
ــائبه  ــات بى ش ــما از زحم ــت ش ــه خدم صميمان
جنــاب آقــاى مهنــدس محمــد خاكــى در 
زمــان تصــدى نهايــت تقديــر و تشــكر را نماييم.
اميد است در سايه ايزد منان موفق و مويد باشيد.

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد هادى احمدى

شركت معدنى غرب فلدسپات (معدن فلدستاپ چغايى)
شركت نارين سنگ باختر(توليدكننده پودر ميكرونيزه فلدسپات)

معاون محترم امور معادن و صنايع معدنى استان همدان
انتصاب شايسته جنابعالى را تبريك عرض مى نماييم. قطعاً با بهره گيرى از توان علمى و تخصصى 
خود موجبات ارتقاء و بالندگى معادن استان را فراهم خواهيد نمود. توفيقات روزافزون شما را از 

خداوند رحمان خواستاريم. 
همچنين از زحمات ارزنده جناب آقاى مهندس محمد خاكى در زمان تصدى،كمال 

تقدير و تشكر را داريم.

شامست! کنار در پیام همدان

سرانجام 
بودجه مصوب شد

مرمت
 يخچال ميرفتاح 

پس از2 سال
■ آغاز مرمت 5 بنا و كاوش 

يك محوطه تاريخى در همدان

وعده قطار غرب كشور پايان ندارد

راه آهن جاده روستائيان رابست

محيط زيست
به دنبال چرايى منع فعاليت بهروب

■ شهردارى، پاسخگو باشد
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گرانى در تضاد با مشاركت
 1- در شــرايطى كه يكمــاه ديگر انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياست جمهورى همزمان با انتخابات ششمين دوره شوراهاى شهر 
و روســتا و اولين ميــان دوره اى مجلس برگزار خواهد شــد، بازار 

همچنان عالقمند به تالطم است.
تالطمى كه بخشــى از آن توسط دولت و اتحاديه ها مى تواند ايجاد 

نشود تا مديريت آن به دولت بعد برسد.
2- در انتخابات هاى قبلى رسم بر آن بود كه تا پايان انتخابات بازار با 

دقت رصد و از هر نوع تالطمى در بازار پيشگيرى مى شد.
اما اكنون خبر گرانى هاى رســمى منتشــر مى شود و گويى دولت و 
اتحاديه ها هم انتخابات را فرصتى كه در آن مردم ســرگرم هستند و 

مى شود اجناس را راحت تر گران كرد، يافته اند.
3- از چالش هاى حل نشــده اين دولت بــا مجلس احياى وزارت 
بازرگانــى بود، چالشــى كه زيان آن را مردم بــا كمبودها، نبودها و 

گرانى كاالها در بازار دادند.
اينكه دولت بر اين باور بود كه بايد وزارت بازرگانى احيا شود تا بر 
چرخه توزيع كاال پس از توليد يا واردات نظارت دقيق داشــته باشد 
و مخالفت مجلس با اين نظر، نشــان داد كه اين دو قوه براى راحتى 
مردم هم شــده حاضر به توافق و تفاهم با هــم نبودند تا نتيجه آن 

آشفته بازار فعلى باشد.
4- در دولــت تدبيــر و اميد آنكه ميدان دار بازار شــد نه دولت كه 

اتحاديه ها و توليدكنندگان انحصارى بودند.
اينكه اتحاديه اى براى مجاب كردن دولت به پذيرش گرانى، اعضاى 
خود را به ارائه نكــردن كاال به بازار دعوت و پس از گرانى قيمت، 
بازار را از همان كاالى ناياب پر كند، بارها در اين دولت مشاهده شد 
و همچنان مشــاهده مى شود و اين ســيكلى است كه در دولت بعد 

بايد به هم بخورد.
5- دولــت بعد بايد براى تنظيم بازار برنامه جدى داشــته باشــد، 
برنامــه اى كه در آن نقش اتحاديه ها يــك طرفه و تصميم گير اصلى 
تعريف نشــود بلكه در صورت تخلف، انحالل اتحاديه ها و برخورد 
قضايى با مديران متخلــف اتحاديه ها را نيز در دفاع از حقوق مردم 

انجام دهد.
معنــى ندارد كه مديران اتحاديه اى تصميــم بگيرند با ايجاد كمبود 
مصنوعــى كاالهاى مورد نيــاز مردم در بازار، دولــت را مجبور به 
پذيرش قيمت گران تر كرده و ســپس بازار را با قيمت جديد از كاال 
پر كنند. اين خيانتى به مردم و كشــور است كه متاسفانه بارها انجام 

شده و به عنوان عملكرد مثبت براى بسيارى ثبت نيز شده است!
6- فراوانى كااليى در بازار با قيمت افزايش يافته ، تبديل به روشــى 
براى كاسبى برخى شده تا در سال چندين بار كاالها را به اسم تنظيم 

بازار گران كنند.
ــد خواهــد  ــردم را خســته و ناامي ــا م ــازار تنه ــم ب ــوع تنظي ــن ن اي
ــه ايــن نكتــه توجــه كنــد  كــرد و ضــرورى اســت دولــت بعــد ب
كــه بــازار محــل كاســبى هــاى مشــروع و قانونــى اســت و نبايــد 
ــده و  ــى اداره ش ــكيالتى قانون ــا تش ــودجو ب ــده اى س ــط ع توس

ــد. ــش ده ــردم را افزاي ــى م نارضايت
7- در آســتانه انتخابات و در شرايطى كه همه از ضرورت مشاركت 
و افزايش حضور مردم در انتخابات ســخن مى گويند و بر آن تاكيد 
دارند، روشــن اســت آرامش در بازار با تثبيت قيمت ها راهى براى 
افزايش مشــاركت مردم در انتخابــات خواهد بود و گرانى كاالها و 
افزايش قيمت هــا آن هم به صورت رســمى در تضاد با دعوت به 
مشاركت خواهد بود و ضرورى اســت از اين نوع رفتارها اجتناب 

شود.

حجم ذخيره آب سد اكباتان همدان به 65 درصد رسيد
 بنا بر گفته مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با گذشت حدود هشت ماه از سال 

آبى جارى، حجم ذخيره آب در پشت سد اكباتان به 65 درصد رسيده است.
منصور ستوده در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به بارش هاى چند روز گذشته، در حال 

حاضر يك هزار و 200 متر مكعب آب در ثانيه وارد سد اكباتان مى شود.
وى اظهار داشت: اين سد تا پايان روز 26 ارديبهشت، 21 ميليون و 700 هزار متر مكعب 
آب در پشت سد ذخيره شده بود و در هر ثانيه 740 ليتر از آن براى تامين آب آشاميدنى 

مردم، خارج و مورد استفاده قرار مى گيرد.

ســتوده گفت: از ابتداى سال آبى جارى (يكم مهرماه 1399) تاكنون به طور متوسط 267
ميلى متر بارش در استان همدان داشته ايم كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

44 درصد و در مقايسه با بلند مدت 20 درصد كاهش را نشان مى دهد.
وى با اشاره به اينكه 85 درصد از گنجايش سد آبشينه نيز پر شده است، ادامه داد: اين سد 
با گنجايش پنج ميليون متر مكعب، در حال حاضر 4.2 ميليون متر مكعب آب ذخيره دارد.
مدير عامل شــركت آب منطقه اى همدان تصريح كرد: سد شيرين سو نيز 4.4 ميليون متر 
مكعب گنجايش دارد كه با ذخيره ســه ميليون متــر مكعب آب، 68 درصد حجم ذخيره 

آن پر شده است.
وى در رابطه با ســد كالن مالير نيز گفت: 99 درصد ظرفيت اين سد پر شده است، سد 

كالن بــا گنجايش 45 ميليــون متر مكعب، 44.7 ميليون متر مكعب آب دارد كه بســيار 
خوب است.

ســتوده با اشــاره به اينكه 78 درصد از گنجايش سد سرابى تويسركان نيز پر شده است، 
افزود: در حال حاضر ورودى اين سد اندك و حجم آن 7.14 ميليون متر مكعب است.

وى اضافــه كــرد: ســد شــنجور رزن نيــز بــا كــم تريــن حجــم ذخيــره آب نســبت بــه 
ســدهاى اســتان بــا 900 هــزار متــر مكعــب ظرفيــت، حــدود 17 درصــد حجــم ذخيــره 

آن پــر شــده اســت.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: 1.8 ميليون متر مكعب از مخزن 4.7 ميليون 
مترمكعبى سد تازه ساز نعمت آباد اسدآباد نيز معادل 30 درصد حجم ذخيره آن پر است.

افزايش كرايه اتوبوس ها 
پس از تائيد فرماندارى 

 نرخ جديد اتوبوس هاى شهرى همدان در انتظار تاييد كميته انطباق 
فرماندارى همدان به سر مى برد.

مدير معاونت اتوبوسرانى سازمان شهردارى با اعالم اين خبر كه قيمت 
پيشنهادى براى افزايش كرايه هاى اتوبوس در صحن شوراى اسالمى 
تاييد و براى تصميم نهايى به كميته انطباق فرماندارى ارســال شــده 
اســت، گفت: تا زمانى كه كميته انطباق تائيديه نهايى را براى افزايش 
كرايه ها اعالم نكند هيچ راننده اتوبوسى حق اخذ كرايه بيش از مبلغ 

قانونى را ندارد.
بابك اســدى در گفت و گو با همدان آنالين عنوان كرد: افزايش كرايه 
اتوبوس در حال حاضر غير قانونى بوده و تا زمانى كه ســازمان اعالم 

نكند هيچ راننده اى نبايد كرايه ها را افزايش دهد.
مديــر معاونــت اتوبوســرانى ســازمان شــهردارى همــدان در پايــان 
درخواســت كــرد: شــهروندان در صورتيكــه بــا مــوردى مبنــى اخــذ 
كرايــه بيــش از مبلــغ قانونــى مواجــه شــدند بــا ســامانه 137 تمــاس 
ــده  ــا رانن ــرى و برخــورد ب ــوس را جهــت پيگي ــد اتوب ــه و ك گرفت

متخلــف اعــالم كننــد.

معضل خود زباله كم نيست
 معضل مديريت زباله هم اضافه شد

مهدى ناصرنژاد»
 يكى از مشــكالت هميشــگى زندگى اجتماعــى چه در حريم 
شهرها و چه در محيط روستايى، انباشت زباله هاى خانگى و صنعتى 

است كه وجود غيرقابل انكار آن آزار دهنده است. 
مســأله زباله و چگونگى جمع آورى و دفع آن در شــهرهاى بزرگ 
همواره يك چالش پيش روى مديران شــهرى بوده است و مى تواند 
بحران زا باشــد، كما اينكه مسأله زباله تاكنون در گوشه و كنار جهان 

حتى موجب سقوط چندين دولت شده است.
 اما هر كجا كه نگرشــى علمى در حوزه اقتصــادى به زباله وجود 
داشته و مديريت هاى كارآمد و كار ساز بر آن شده اند تا معضل زباله 
را با اســتفاده درست از خود زباله بر طرف كنند، زباله هم به خودى 
خود به يك فرصت و نعمت تبديل شــده است، چراكه مسئوالن امر 
به اين باور رسيده اند كه زباله براى توليد ثروت مى تواند ارزش طال 

هم پيدا كند و لقب طالى كثيف بخود بگيرد. 
در واقع همين طور هم هســت و در يك حساب دو، دوتا... ارزش 
طالى كثيف و عيار آن بســيار بيشتر از طالى 24 عيار يا همان فلز 
زرد اســت، به اين دليل كه براى استخراج فلز زرد و استحصال طال 
بايد چهره طبيعت و محيط زيســت را خراشــيده و تعادل زمين را 

برهم زد! 
اما استحصال طالى كثيف از زباله مى تواند به سالمت و حفظ محيط 
زيســت بيانجامد و منابع ملى و ذخاير يك كشور و يك ملت را از 
زوال و نابودى نجات دهد. بســيارى از دولت ها و مديران هوشيار 
و خدمتگذار و دلســوز حتى در كشــورهاى فقير به معناى واقعى 
زبالــه را با بازيافت علمى به ثروتى پايدار براى كشــور خود تبديل 
كرده انــد و از آن انرژى هم براى روشــنايى و به حركت در آوردن 
ماشــين هاى صنعتى بدســت آورده اند كه نمونه بارز آن هندوستان 
مى باشد. مديريت صحيح زباله و پسماند هاى صنعتى در يك فرآيند 
بازيافت علمى، صددرصد عالوه بر توليد ثروت به پاكيزگى شهر ها 
و اشــتغال پايدار هم مى انجامد و فقط و فقط به نگرش مسئوالنه و 

ترقى خواهانه از طرف مديريت هاى شهرى نياز دارد.
طــرح تفكيك زباله از در خانه كه در چند شــهر بــزرگ در حال 
اجراست و متاسفانه در كالن شهر همدان عقيم مانده است، مى تواند 
به بينش صحيح و رفتار مدنى و اشتراك فرهنگ اجتماعى گسترده اى 
در بين مردم بيانجامد و به خصوص در همدان به معضل آزاردهنده 
رهاسازى كيسه هاى ناجور زباله هاى خانگى در هر رهگذر و گوشه 
و كنــار محل و خيابــان پايان دهد و كمك كند تا پديده زشــت و 
چندش آور زباله گردى و زباله دزدى فزآينده در شهر سبز همدان به 

يك فرجام خداپسندانه برسد.
اصوال هر حركت و رويكرد جمعى براى بهبود و پيشــرفت مظاهر 
اجتماعى و شهرنشــينى به فرهنگ ســازى درست احتياج دارد. بايد 
فضاى مســاعد و زمينه مناســبت جهت همپايــى و همدلى و ايده 
مشــترك بين مردم يك شهر از سازمان ها و دستگاه هاى مجرى كليد 
بخورد و برنامه ريزى هــا چنانچه مبتنى بر نظم و پيگيرى و تداوم و 
نظارت باشد مانند مديريت پسماند و تفكيك زباله از در منزل، نتيجه 
دلخواه و ايده آل هم دير يا زود حاصل خواهد شــد و يك فرهنگ 

درست شكل خواهد گرفت.
تمام

1- ســتاد انتخاباتى سيد ابراهيم رئيســى در همدان راه اندازى شده 
اســت. گويا اين ستاد در حسينيه انجالسى ها فعال شده است. گفتنى 

است اين اولين ستاد انتخاباتى است كه در همدان فعال مى شود.
2- شايعات رد صالحيت داوطلبان همزمان با بررسى صالحيت ها در 
شوراى نگهبان به اوج رسيده است. گويا انتشار اين شايعات به بخشى 
از تاكتيك هاى تبليغاتى داوطلبان تبديل شــده است. گفتنى است اين 
شايعات در شرايطى است كه شوراى نگهبان آنها را تاييد نكرده است.

3- برخــى قيمت آب در ايران را ارزان مى دانند. گويا تالش اين افراد 
براى گران كردن آب شروع شده است. گفتنى است  اين افراد قيمت 
هر مترمكعب آبى كه توسط دولت در ايران به فروش مى رسد را 460

تومان معادل  2 سنت ارزيابى و در نتيجه آن را ارزان دانسته اند.
4- روزنامه هاى صبح كشور باز سرمقاله مشترك منتشر كرده اند. گويا 
8 روزنامه كشور در سرمقاله مشتركى از وضعيت تزريق واكسن كرونا 
انتقاد و درخواست اقدام جدى از رئيس جمهور داشته اند. گفتنى است 
اين رسانه ها از رئيس جمهور خواسته اند هرچه سريع تر كميته اى ملى 
متشكل از دولت، بخش خصوصى و نهادهاى مدنى را مسئول بررسى 
موضوع تامين فورى واكسن و برنامه ريزى براى توزيع شفاف و تزريق 

پرشتاب آن كند
5- 5 چالش اساســى كشور كه داوطلبان رياست جمهورى بايد براى 
آنها برنامه داشته باشند، مشخص شده است. گويا واكسيناسيون ملى، 
اقتصاد، امور زيربنايى، صندوق هاى بازنشســتگى و تحريم ها مسائل 
اساسى كشور هستند.گفتنى است پيش بينى مى شود مناظره و رقابت 

كانديداهاى 1400 درباره اين مسائل باشد.

 در چند شماره گذشته همدان پيام موضوع 
مخالفت شــهردارى همدان بــا ادامه فعاليت 
بهروب كه ســامانه هوشــمند تفكيك زباله از 
مبدا است در همدان اطالع رسانى و از وجود 
باند مافياى پسماند در شهر همدان پرده بردارى 
شــد اين اقدام سبب شده اســت تا مسئوالن 
دســتگاه هاى نظارتى و بدنه شــوراى شــهر 
همدان نســبت به اين اقدام واكنش نشان دهند 
و موضوع را جهت تنوين افكار عمومى بررسى 

و اطالع رسانى كنند.
از آنجا كه بر اســاس مــاده 9 قانون مديريت 
پسماندها وزارت كشــور باهماهنگى سازمان 
حفاظــت محيــط زيســت موظف اســت 
برنامه ريــزى و تدابير الزم  براى جداســازى 
پســماندهاى عادى را به عمل آورده و برنامه 
زمان بندى آن را تدوين  نمايد و شــهردارى ها 
در شــهرها و دهيارى ها در روستاها موظفند 
در چارچــوب برنامه فــوق و در مهلتى كه در 
آيين نامه اجرايى اين قانون پيش بينى مى شــود، 
كليه پســماندهاى عادى را به صورت تفكيك 

شده جمع آورى،  بازيافت يا دفن نمايند.
 گزارش اقدامات به محيط زيست

 اعالم شود

بر همين اســاس محيط زيست استان در پى 
انتشار اين گزارش خواستار توضيح شهردار 
همدان در خصوص مطالب مندرج در رسانه 
ها مبنى بــر توقف فعاليت هاى اپليكيشــن 
بهــروب مرتبط با تفكيك در مبدا پســماند 

شهر شد.

به گزارش روابط عمومــى اداره كل حفاظت 
محيط زيســت اســتان همدان در نامه محسن 
جعفرى نژاد بســطامى به شهردار همدان آمده 
اســت با توجه به لزوم اجراى هرچه كامل تر 
قانون مديريت پســماند و تأثيرات نامطلوب 
و مانــدگار عدم مديريت بهينــه آن بر محيط 

زيست و پيامدهاي گريبانگير مربوطه در جوامع 
انساني، و مستندسازي اقدامات و برنامه ريزى 
هاى آتــى، موارد مندرج در اخبار بررســى و 
نتيجه اقدامات اين موضوع و ساير موارد مرتبط 
با مديريت پســماند شــهرى به اين اداره كل 

گزارش شود.  

  جشن نوســازى 110تاكسى فرسوده در 
روز 3خرداد همزمان با سالگرد فتح خرمشهر 
توسط معاونت تاكسيرانى، سازمان حمل ونقل 

شهردارى در همدان برگزار مى شود
 مدير معاونت تاكســيرانى با اشاره به اجراى 
طرح تبديل تاكسى هاى  فرسوده به تاكسى هاى 
جديد گفــت:كار تخصيــص وام 50 ميليون 
تومانى به 50 تاكسى فرسوده در حال پيگيرى 

است.
ميــالد كريمى با بيان اينكه بــراى اين منظور 

ى  ه هــا ند و پر
در  بانــك  در 
تشــكيل   حال 
اســت و منتظر 
سايت  هســتيم 

ايران خودرو باز شــود و مبالغ به حســاب آن 
واريز شود افزود: 50 ميليون وام قرض الحسنه 
به حساب ايران خودرو واريز مى شود كه مابقى 

را نيز راننده پرداخت خواهد كرد.
وى با تاكيد بــه اينكه پس از اين كار مرحله 

دوم نوسازى تاكســى هاى فرسوده در شهر 
همدان آغاز مى شــود عنوان كرد: 50 خودرو 
بر اساس مدل ماشين ( از79)در حال نوسازى 

مى باشند.
وى با اشــاره به اينكه ابتداى  آغاز طرح300

تاكســى  فرسوده در شــهر همدان بود كه 60
تاكسى تا اســفند 99 نوسازى شــده و 240

تاكسى فرســوده باقى مانده است عنوان كرد: 
اگر اين 50 تاكسى فرسوده  هم نوسازى شوند 

190 خودرو باقى مى ماند.

 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 
از شــهردارى هاى همدان و مالير خواست تا 
نسبت به خريد و نصب دستگاه سنجش ذرات 

معلق در هوا اقدام كنند.
به گــزارش ايرنا، محســن جعفرى نــژاد در 
كارگروه كاهــش آلودگى هوا اظهار داشــت: 
با وجود پيشــگام بودن كالن شهرها  از جمله 
مشهد و تهران در خريد و نصب دستگاه پايش 
هوا اما تاكنون اقدام جدى از ســوى شهردارى 
هاى همدان و مالير براى خريد و نصب دستگاه 

سنجش ذرات معلق در هوا نشده است.
وى ادامــه داد: باتوجــه به اهميــت موضوع 
ســالمتى شــهروندان ضرورت نصب دستگاه 
پايش در شهر احساس مى شــود و اميدواريم 
شــهردارى هاى مذكور به تعهدات خود در اين 

خصوص عمل كنند.
وى افزود: دانشگاه علوم پزشكى همدان دومين 
دســتگاه پايش وضعيت هوا را از يك شركت 
دانش بنيان داخلى با قيمت مناسب خريدارى و 
نصب كرد ولى با اين حال در شهر همدان نياز به 
دستگاه هاى پايش بيشترى در ساير مناطق براى 
سنجش وضعيت هوا داريم كه انتظار مى رود با 
هزينه هاى معقول از توان شركت هاى داخلى 

در اين امر بهره گرفته شود.
وى بــه بيان مصوبات نشســت گذشــته اين 
كارگروه پرداخت و گفــت: كارگروهى براى 
بررســى وضعيت  صنايع آالينده جاده تهران 
به ويژه شركت ســحر، موكت همدان و چرم 
تشكيل شــد و درخصوص ساماندهى اجراى 
طرح اتصال به فاضالب شهرى و سيستم پيش 

تصفيه تصميم گيرى صورت گرفت.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان 
اضافه كرد: شركت آب و فاضالب نيز مكلف به 
اجراى طرح كانال انتقال فاضالب محور ورودى 
جاده تهران به سمت تصفيه خانه شهر همدان 
شده است كه بايد اين طرح با قوت و سرعت 

بيشترى اجرايى شود.
جعفرى نژاد بيان كرد: هنوز در كشــور به يك 
نقطه مشترك براى ارائه تمهيدات كنترلى الزم 
به منظور جلوگيــرى از افزايش مصرف انرژى 
دست نيافته ايم هر چند در حال حاضر مطالعاتى 

در دست انجام بوده كه نهايى نشده است.
 معاون محيط انسانى اداره كل حفاظت محيط 
زيســت اســتان همدان نيز گفت: تصفيه خانه 
شهرك صنعتى بوعلى و فاضالب شركت چرم 

عامل انتشار بوى نامطبوع و آلودگى هوا در جاده 
همدان - تهران  است. 

ســيد عادل عربى افزود: فاضالب بدون پيش 
تصفيه وارد تصفيه خانه شــده همچنين ورود 
بخشى از پساب به محوطه پشتى تصفيه خانه 

واحدهاى صنعتى عامل اصلى آلودگى است. 
مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان نيز گفت: علــت افزايش تردد تريلرها 
به نيروگاه شــهيد مفتح انتقال مــازوت به اين 
نيروگاه براى ذخيره و اســتفاده آن در نيمه دوم 

سال است.
امين روستايى افزود: در نيروگاه شهيد مفتح فضا 
براى ذخيره 250 ميليون ليتر مازوت پيش بينى 
شده اســت كه از چهار پااليشگاه به اين محل 

منتقل مى شود.

واكسيناسيون 
افراد باالى 75 سال 
در همدان آغاز شد

 شــمار قربانيان كرونا در همدان رئيس 
گــروه مبارزه بــا بيمارى هــاى واگير مركز 
بهداشت استان همدان از آغاز واكسيناسيون 
گروه سنى باالى 75 سال در استان خبر داد.
ســيد جالل الدين بطحايــى در گفت و گو با 
تسنيم ، با بيان اينكه از روز گذشته عمليات 
واكسيناسيون افراد باالى 75 سال در همدان 
آغاز شــد اظهار داشــت: مردم بايد منتظر 
تمــاس و فراخوان كارشناســان بهداشــتى 

باشند.
وى بــا تاكيد بر اينكه افــراد گروه هدف از 
مراجعه خودســرانه و خــارج از نوبت به 

مراكز بهداشتى خوددارى كنند تصريح كرد: 
كارشناسان بهداشتى به ترتيب نوبت با افراد 
باالى 75 ســال تماس گرفته و زمان حضور 
آن ها براى انجــام واكسيناســيون را اعالم 

مى كنند.

با  مبــارزه  گروه  رئيس 
مركز  واگير  بيمارى هاى 
بهداشت استان همدان با 
عمليات  اينكه  به  اشاره 
كرونــا  واكسيناســيون 
در 18 مركز بهداشــتى 
انجام  همدان  شهرستان 
مى شــود گفت: افرادى 
پرونــده  داراى  كــه 
الكترونيكــى ســالمت 
هســتند در نزديك ترين 
ســكونت  محل  پايگاه 

خود واكسن را دريافت مى كنند.
بطحايى بــا بيان اينكه واكسيناســيون براى 
رســيدن به ايمنــى و كاهش مــرگ  و  مير 
بيماران انجام مى شود تصريح كرد: سالمندان 
جزو گروه هاى پر خطرى هستند كه تزريق 

واكسن برايشان ضرورى است.
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه واكســن كرونــا بــه 
انــدازه نيــاز افــراد گــروه هــدف در اســتان 
موجــود اســت اظهــار داشــت: پــس مــردم 
ــه و ازدحــام  ــراى دريافــت واكســن عجل ب

ايجــاد نكننــد.
رئيس گروه مبارزه با بيمارى هاى واگير مركز 
بهداشــت استان همدان با بيان اينكه در كنار 
واكسيناسيون افراد 75 تا 79 سال، لكه گيرى 
افراد باالى 80 سال هم انجام مى شود افزود: 
پس از پايان واكسيناســيون افراد باالى 75
ســال، نوبت به گروه ســنى باالى 70 سال 
مى رســد. بطحايــى درباره واكسيناســيون 
افرادى كه قبال به كرونا مبتال شــده اند اظهار 
داشت: شــرط دريافت واكسن اين است كه 
حداقل 6 ماه از زمان ابتالى افراد به ويروس 

كرونا گذشته باشد.

محيط زيست
به دنبال چرايى منع فعاليت بهروب

■ شهردارى، پاسخگو باشد

مدير معاونت تاكسيرانى شهردارى همدان خبر داد
برگزارى جشن نوسازى 110 تاكسى 

فرسوده در 3 خرداد

ضرورت اقدام شهردارى همدان و مالير در نصب دستگاه پايش هوا

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبـر خبـر

كارآفرينى روستايى با «موسير»
 انسان هاى كارآفرين با راهكارهاى خالقانه و كشف ايده هاى جديد 
و تازه موجب به وجود آمدن فرصت هاى جديد شغلى شده و مى توانند 
با تشخيص زودهنگام فرصت ها جانى دوباره به مشاغلى كه سال ها از به 

وجود آمدنشان گذشته است، بدهند
در اين بين كارآفرينى در حوزه كسب و كار اشتغال روستايى با ايده هايى 
جديد از نقش مؤثرى در توسعه روستاها برخوردار بوده و با اين ايده هاى 
پولســاز خالقانه كارآفرينان، مى توان روســتاها را به سمت مهاجرت 
معكوس سوق داده و جوانان را از رؤياى جستجوى خوشبختى در زرق 
و برق شهرها رهانيد و با دستان پرتالش و فكرهاى بلند جوانان روستا 

و حمايت مسئوالن، آبادانى را بيش از پيش عرضه كرد.
اگرچه ايده هاى پولســاز در روستا بيشتر براى جوانان مطرح مى شود، 
اما هيچ محدوديتى براى افراد ديگر نيز ندارد و  افراد با هر سن و سال 
و هر جنسيتى مى توانند كارآفرينى روستايى را مبناى فعاليت اقتصادى 
خود قرار دهند. در بين كارآفرينان روستايى موفق، مردان و زنان بسيارى 
وجود دارند كه توانسته  اند با تكيه بر دانش و عالقه خود توليدى  هاى 
موفقــى را راه  اندازى كرده و افراد زيادى را نيز در ســود كار خود به 

صورت مستقيم يا غيرمستقيم سهيم كنند.
معرفى كارآفرينان روستايى هم براى مردمى كه در روستا زندگى مى كنند 
و هم براى افرادى كه در گذشته به شهرها مهاجرت كرده اند، مى تواند 
فرصت  هاى بهتر شــغلى فراهم آورد تا فعاليت مفيدتر با درآمد باالتر 
انجام دهند و با پيشرفت جوامع و روش  هاى توليدى و خدماتى برتر، 

فعاليت هاى بسيار متنوع  ترى را آغاز كنند
يكى از كارآفرينان اســدآبادى از اهالى روستاى حبشى واقع در بخش 
پيرســلمان اســت كه از چند سال پيش با بازگشــت به ديار خود و با 
شناسايى ظرفيت هاى روستا در حال حاضر براى 50 نفر از روستائيان با 

راه اندازى فرآورى «موسير» اشتغال ايجاد كرده است.
هادى ربيعى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: به صورت تخصصى از 
چند سال پيش در كشت و توليد و فرآورى موسير در روستاى حبشى با 

همكارى خانواده خود و تعدادى از اهالى روستا مشغول هستم.
وى با بيان اينكه گياه موســير از گياهان خودرو است كه طى چند سال 
اخير با توجه به شرايط اقليمى، كشــت آن توسط برخى كشاورزان با 
برنامه هاى آموزشى و ترويجى جهادكشــاورزى در شهرستان به ويژه 
روســتاى حبشى حركت چشمگيرى داشته، گفت: روستاى حبشى در 
شهرستان اسدآباد تنها روستايى است كه به صورت گسترده در راستاى 

فرآورى و به تازگى كشت موسير فعاليت دارد.
وى افزود: در حال حاضر عالوه بر خانواده شش نفره خود، تعداد شش 
نيرو نيز به صورت روزانه و مســتقيم و تعداد 20 تا 25 نفر نيز دو روز 

در هفته براى توليد و فرآورى محصول موسير با ما فعاليت مى كنند.
ربيعى بيان كرد: با راه اندازى اين شركت در حال حاضر عالوه بر استان 
هاى ديگر، به كشورهايى چون عراق، تركيه و حوزه خليج فارس بدون 
هيچ گونه واسطه به صورت مستقيم و از طريق واسطه نيز به كشورهاى 

اروپايى و آمريكا موسير فرآورى شده صادر مى شود.
ربيعى با اشــاره به اينكه ايجاد اشــتغال پايدار در روستاها با توجه 
به شــناخت ظرفيت هاى هر روســتا از نقش مؤثرى در ماندگارى 
جمعيت روســتاها دارد و مســير مهاجرت معكــوس را هموار مى 
ســازد، خاطرنشــان كرد: يكى از ابزارهاى مهم براى برنامه ريزى و 
رسيدن به توسعه جوامع روستايى، كارآفرينى بوده و امروزه با توجه 
به مشــكالت موجود در اين جوامع، توجــه و تأكيد بر كارآفرينى 
روســتايى اهميت زيادى پيدا كرده چراكــه كارآفرينى مى تواند با 
ايجــاد فرصت هاى جديد اشــتغال و درآمد، نقش مؤثرى در بهبود 

وضع اقتصادى و معيشتى روستاها داشته باشد.
اين كارآفرين اســدآبادى با اشاره به راه اندازى شركت فرآورى موسير 
خود در روستاى حبشــى و اقدام به كاشت، توليد، فرآورى، گرانول و 
بسته بندى موســير و نيز همكارى در بحث بازاريابى محصول موسير 
اهالى روســتا و صادرات آن به بازار بيان كرد: گرانول موسير به علت 
شــكل آسياب نشــده  خود كيفيت و طعم تازگى موســير را در خود 
حفظ كرده و در زمان اســتفاده تازگى خاص و دل چسب موسير را به 

استفاده كننده ارائه مى دهد.

گروه جهادى شهيد همدانى پيشرو 
در اقدامات اميد آفرين اجتماعى

 گروه جهادى شهيد همدانى يكى از مجموعه هاى جهادى در استان 
همدان است كه با همت و عزم جهادى در حوزه اقدامات اجتماعى و 

محروميت زدايى ورود كرده است.
اطعام فقرا و نيازمندان از جمله سنت هاى حسنه اى است كه رواج آن 
در جامعه يقيناً بركات فراوانى را به دنبال خواهد داشت، در ماه مبارك 
رمضان جوشــش جهادى و مردمى براى كمك به معضالت معيشتى 
اقشــار بى بضاعت از رونق خوبى برخوردار بود و گروه هاى جهادى 

مختلفى در اين زمينه به نقش آفرينى پرداختند.
بــه گزارش مهر ، يكى از مجموعه هاى جهادى كه در اســتان همدان 
در سال هاى گذشته با همت جوانى و عزم جهادى در حوزه اقدامات 
اجتماعى و محروميت زدايى ورود كرده اســت، گروه جهادى شهيد 

همدانى است.
مســئول گروه جهادى شهيد همدانى به عنوان يكى از گروه هاى فعال 
در اين حــوزه در گفت و گو با خبرنگار مهــر اظهار كرد: مجموعه 
اقدامــات و كارهايى كه ما در ماه مبارك رمضان در حوزه معيشــتى 
انجام مى دهيم در 4 محور بود، مســئله ى اول تهيه بن خريد بود كه با 

همكارى فروشگاه رفاه انجام شد.
علــى معتبر نيا اضافه كرد: كار دوم پخــت 2 هزار و 600 پرس براى 
مردم مناطق محروم و حاشيه نشين بود كه با همكارى و مساعدت بنياد 
علوى تهيه شد.وى در ادامه اشاره كرد: اقدام بعدى بحث افطارى ساده 
در رابطه با بيانات رهبر انقالب اسالمى كه هزار بسته افطارى تهيه شد 

و بين مردم شهر با حمايت بنياد علوى توزيع شد.
مسئول گروه جهادى شــهيد همدانى افزود: فعاليت بعدى تهيه 118
بسته معيشــتى به نيت حروف ابجد امام حسن مجتبى (ع) به ارزش 
سيصد هزار تومان بود كه در بين خانوارهايى كه از قبل شناسايى شده 

بود توزيع شد.
همانطور كه پيداســت، چنيــن اقداماتى مى تواند تا حدودى فشــار 
مشكالت معيشتى را از دوش خانوارهاى محروم بزدايد، به شرطى كه 

حمايت معنوى از اين گونه خانواده ها نيز انجام بگيرد.
مى توان گفت پويش هاى مردمــى و خودجوش؛ از نقاط قابل اتكا و 
اميد بخشى است كه در كشــور جريان دارد و لزوم استمرار آن براى 

نهادينه سازى فرهنگ احسان و انفاق بديهى است.

ايجاد آتش بر در 120 هكتار
 از جنگل كارى كوه قلى آباد 

 كبودراهنــگ- اكــرم 
خبرنــگار  حميــدى- 
همدان پيــام: بــه همــت 
مرتعدار نمونه كشورى در 
جنگل كارى  هكتــار   120
آتش  طرح  قلى آبــاد  كوه 
حفاظتى)  (شخم  هايى  بر 

ايجاد شدند.
طبيعــى  منابــع  مديــر 
شهرســتان كبودراهنگ با 
بيان ايــن مطلب افزود: به 

همت مرتعدار نمونه كشــورى در بيش از 120 هكتار از جنگل كارى 
كــوه قلى آباد كبودراهنگ طرح آتش بر در راســتاى كنترل حريق در 
جنگل ها و مراتع انجام شــده اســت. در شهرستان كبودراهنگ بيش 
از 900 هكتــار جنگل كارى داريم كه بــراى حفظ اين جنگلكارى به 
مشاركت مردم از جمله مرتعداران و كشاورزان و دامداران نياز داريم 
و در مواقع آتش سوزى ما از گسترش آتش و كنترل آن در جنگل كارى 

بايد آتش بر ايجاد شود.
على وردى خاطرنشــان كرد: به همت حسين عابدى مرتعدار نمونه 
كشــورى و به صورت افتخــارى و جهادى بيــش از 120 هكتار از 

جنگل كارى كوه قلى آباد آتش بر ايجاد شده است.

كاوش در الئوديسه به ايستگاه آخر رسيد
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام-سرپرســت تيم كاوش معبد الئوديسه در نهاوند از آغاز فصل نهايى كاوش 
معبد الئوديســه در منطقه دوخواهران خبر داد و گفت: فرايند فصل نهايى كاوش با تخريب ديوار حســينيه 
دوخواهران با توجه به اينكه يك ضلع ديوار آن ترك برداشــته و ديوار بايد تخريب و استحكام بخشى شود 
آغاز شد. محسن جانجان اظهار كرد : با توجه به نتايج 5 فصل كاوش در گذشته و كشف آثار تاريخى مربوط 
به دوره سلوكى در منطقه دوخواهران احتمال وجود معبد در محل فعلى مسجد بسيار زياد است به همين دليل 
در حال حاضر 6 كارشناس باستان شناسى و 8 كارگر در حال كار كاوش هستند و اعتبار فصل نهايى كاوش 
معبد الئوديسه 200 ميليون تومان مى باشد. وى با بيان اينكه مجوز كاوش به مدت يك ماه است يادآور شد: 
ايــن فصل از كاوش طبق گمانه زنى ها پيش مى رود كه اميدواريم به دليل هم پوشــانى بافت تاريخى و بافت 

فرسوده در منطقه دوخوهران وضعيت ساخت و ساز در اين منطقه تعيين تكليف شود.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى باشگاه فرهنگى ورزشى فاتح اسدآباد

خانواده محترم بوجاريان
بدينوسيله درگذشت پدر گراميتان 

حاج مهدى بوجاريان دبير محترم هيأت فوتبال استان همدان
 را خدمت شما و خانواده هاى معزا تسليت عرض نموده، رحمت و غفران واسعه الهى براى 

آن مرحوم و صبر و شكيبايى براى ساير بازماندگان از خداوند متعال مسألت مى نمائيم.

آگهي مزايده

شركت سياحتى عليصدر 

ــر اســاس بنــد يــك  شــركت ســياحتى عليصــدر در نظــر دارد ب
چهارصــد و هشــتاد و ســومين صورتجلســه مــورخ هيــأت محترم 
مديــره شــركت متبــوع نســبت به فــروش شــش دانگ ســاختمان 
دفتــر مركــزى ســاختمان مســكونى،تجارى بــه مســاحت عرصــه 
ــوار خواجه رشــيد-پالك 40  ــع واقــع در همدان-بل 221/05 مترمرب
را از طريــق مزايــده عمومــى و بــه باالتريــن قيمــت بــه خريــداران 

واجــد شــرايط بــه فــروش برســاند. 
ــخ  ــد از تاري ــده مى توانن ــدان شــركت در مزاي ــه عالقمن ــذا كلي ل
1400/02/28 لغايــت 1400/03/03 جهــت كســب اطالعــات بيشــتر 
ــذ اوراق  ــد و اخ ــت بازدي ــاس و جه ــماره 09188119002 تم ــا ش ب
ــه واحــد امــور قراردادهــاى شــركت متبــوع  پيشــنهاد قيمــت ب

بــه آدرس فــوق مراجعــه نماينــد.

 گل تپه-پروين سليمى - خبرنگار همدان 
پيام: پروژه احداث راه آهن همدان- ســنندج 
كه چند ســالى است كليد خورده ولى تاكنون 
به سرانجام نرســيده، باعث ايجاد مشكالت 
فراوانــى در زمينه تــردد وســايل و ادوات 

كشاورزان استان همدان شده است.
مسؤالن راه و شهرســازى  قول احداث پلى 
كه جايزگزيــن راه مواصالتى قبلى از همدان 
به ســنندج و روســتاهاى اطراف به روستاى 
پرلوك بود را فراموش كــرده اند و عالوه بر 
اين طوالنى شــدن  راه آهن همدان به سنندج 
خســارت هاى جبران ناپذير به كشــاورزان 

پرلوك وارد كرده است.
راه آهن همدان-ســنندج  به عنوان بخشى از 
طرح بزرگ ريلــى راه آهن تهران - همدان - 
ســنندج است كه در راســتاى ايجاد كريدور 

ريلى در غرب كشور اجرا مى شود.
اين مســير ريلى از ايســتگاه راه آهن همدان 
منشعب مى شــود و پس از عبور  از شهرهاى 
بهار، اللجيــن و در ادامــه صالح آباد، قروه و 
دهگالن، به ايســتگاه راه آهن در حال ساخِت 

سنندج در شهر سنندج متصل مى شود.
اين مســير ريلى 151 كيلومتر طول دارد و در 
3 قطعه در حال احداث اســت، كه حدود 48

كيلومتر از اين مســير ريلى در استان همدان 
ســاخته مى شــود و 102 كيلومتر ادامه مسير، 
در استان كردستان است. مسير فعلى اين ريل 
عمدتاً از مناطق كوهستانى و اراضى روستاييان 
عبور مى كند و مشــكالتى براى كشــاورزان 

ايجاد كرده است.
چنــد روز گذشــته مطلبى با عنــوان صداى 
شــهروند از روســتاى پرلوك شهرستان بهار 
بخــش صالح آباد مبنى بــر  تجمع اعتراضى 

كشــاورزان دريافــت كرديــم و اعتــراض 
كشاورزان روستاى پرلوك با اين عنوان بود كه 
15سال است پروژه راه آهن همدان- سنندج 
شــروع به فعاليت كرده است. 22راه اصلى و 
فرعى كشــاورزى  بسته شده بدون حتى يك 
پل.  اگر ريل گذارى انجام شــود كشاورزان 
نميتوانند از اين مســير عبور كنند.كشاورزان 
درخواست دارند حداقل به پنج راه اصلى پل 
بزنند.  در اين زمينه گفتگويى با كشــاورزان، 
تعــدادى از روســتائيان،  دهيار و شــوراى 
روســتاى پرلوك كه بخشى از اين مسير ريلى 

در اين روستا قرار گرفته انجام شد.
 اتمام پروژه در آينده نزديك

عضو شوراى اسالمى روستاى پرلوك با بيان 
اينكــه عمليات اجرايى اين پــروژه حدوداً از 
ســال 84 آغاز شده و بارها مسئوالن استانى و 
ملى خبــر از اتمام اين پروژه در آينده نزديك 
داده انــد، گفت: در آغاز پروژه حدود4 ســال 
عمليات اجراييش فعــال بود و پس از آن نيز 
غير فعال شــد. در اين برهــه از زمان راه هاى 
عبور بين مزارع و روستاهاى اطراف را مسدود 
كردند كه با اعتراض اهالى پرلوك مواجه شد.

محمدعلى حيدرى بــه همدان پيام گفت: گر 
چه مردم روســتاى پرلوك به دليل ملى بودن 
پروژه وايجاد فرصت هايى براى روستا مرتع، 
زمين هاى خود را واگذار كرده اند ولى نگرانى 
مردم از اين اســت كه پــس از اتمام راه آهن 
مســؤالن قول هايى كه براى احداث پل براى 

عبور و مرور داده اند را فراموش كنند.
حيدرى با بيان اينكه  حدود 10 سال هست كه 
به دليل احداث راه آهن  مسير هاى منتهى به 
روستاى پرلوك مسدود شده است، گفت: در 
اين سال ها  شاهد تخريب مزارع و حتى قنات 

بــوده ايم و باتوجه به ملى بودن پروژه از هيچ 
نوع همكارى دريغ نكرديم.

 گرد و غبار و خسارت
وى با بيان اينكه اهالى روستا به شدت از اين 
شرايط نگران هستند، گفت: 35 كيلومتر از اين 
پروژه در مســير روســتا قرار گرفته و بالغ بر 
90 درصد اهالى روســتا در بخش كشاورزى 
فعاليت دارنــد كه حتى عبور ماشــين آالت 
و گــرد غبار نيــز بر محصوالت روســتاييان 

خساراتى وارد كرده است.
تعدادى  از كشــاورزان روستا نيز از اينكه اين 
مســيرى كه براى احــداث راه آهن انتخاب 
شده از زمان هاى گذشته  محل عبور و مرور 
روستاييان حومه پرلوك بوده انتظار داشتند راه 
يا پلى براى اين مسير جايگزين شود. چرا كه  
كشــاورزان به دليل ملى بودن پروژه خيلى از 
حق و حقوق را واگذار كرده اند و روستاييان 
هيچ انتظارى از مســئولين غير از رسيدگى به 
خواســته قانونى و ايجاد يك راه ارتباطى امن 

ندارند.
رسولى يكى ديگر از اهالى روستاى پرلوك به 
همدان پيام گفت: متأسفانه مسيرهاى آبرو در 
طول مسير هم قابل استفاده و عبور وسايل و 
ادوات كشــاورزى همچون تراكتور و كمباين 

نيست.
دهيار روستاى پرلوك نيز در اين گفتگو اظهار 
كرد: متأســفانه اين خط آهن راه دسترسى به 
زمين ها كشــاورزى چندين روستاى منطقه از 
قبيل قره آقاج، جعفر آباد، ساربانلر، جهاد آباد 
و خــود پرلوك را قطع كرده و كشــاورزان و 
اهالى مجبورند روزانه عرض مسير شن ريزى 

شده راه آهن را طى كنند.
احمــد كاويانى با بيــان اينكــه در صورتى 

كه شــركت اقدام به ريل گذارى مســير كند 
ديگرامــكان تــردد ماشــين آالت و ادوات 
كشاورزى از اين مسير نيست، اظهار كرد: در 
حال حاضر تنها پاسخ مسئولين به مكاتبات و 
درخواســت هاى متعدد اهالى اين است كه از 
راه غير اســتاندارد پلى ريلى واقع در نزديكى 

روستا به عنوان راه روستايى استفاده كنيد.
وى افزود: در فصول ســرد ســال و با اندك 
بارندگى امكان تردد از اين مسير خاكى و غير 

ايمن وجود نخواهد داشت.
دهيار اين روستا همچنين به نامه نگارى هاى 
متعدد خود با معاونت استاندارى و فرماندارى 
شهرستان نيز اشــاره كرد و افزود: على رغم 
پيگيرى هاى متعدد و جلسات با پيمانكار اما از 

رسيدگى به اين موضوع سر باز مى زند.
وى افزود: حتى زير ساخت هاى روستا به ويژه 
آسفالت نيز بر اثر ترددهاى ماشين هاى سنگين 
بارى در جهت احداث پروژه آسيب ديده و با 
وجود لكه گيرى ها نيز اين مشكل وجود دارد.
كاويانى گفــت: جمعيت روســتاى پرلوك 2
هــزار و 20 نفر و اكثراً در بخش كشــاورزى و 
دامدارى فعاليت دارند كه 12 دامدارى و گاودارى 

به صورت صنعتى در روستا وجود دارد.
بــه نظر مى رســد بايــد منتظر مانــد و ديد 
مسئولين استانى و شهرستانى چه اقدامى در 
راستاى اتمام اين پروژه كه مطالبه اصلى مردم 
شهرستان است انجام خواهند داد. بدون شك 
مناسب سازى وضعيت جاده هاى مواصالتى 
و همچنين حمايت و حل مشكالت روستاها 
و روستانشــينان واقع در مسير اين خط آهن 
نقش بى بديلى در توســعه كشور و ظرفيت 
بالقــوه اى بــراى حركت در مســير اقتصاد 

مقاومتى دارند.

 افراد مبتال به بيمارى هــاى مزمن ريوى به 
ويژه بيمارى كنترل نشده مستعد ابتال به اشكال 
شــديدتر بيمارى كوويد 19 مى باشند و ميزان 
بســترى در بيمارســتان و عوارض اين بيمارى 
در اين گروه از بيماران بيشــتر است لذا درمان 
مناسب بيماران مبتال به آسم و حفظ سطح كنترل 
بيمارى در دوره شيوع ويروس كرونا در جامعه 

از اهميت ويژه اى برخوردار است. 
نكته اى كه بايد بدان توجه داشــت اين اســت 
كه به دليل مشــابهت برخى عالئم بيمارى آسم 
با بيمارى كرونا نظير ســرفه هاى مكرر و تنگى 
نفس، در صورت بروز اين عاليم در زمان همه 
گيــرى بيمارى كوويد19 به ويــژه در همراهى 
با تب، لــرز، درد عضالنى، ســر درد، گلودرد، 
از دســت دادن حــس هاى بويايى و چشــايى 
در روزهــاى اخيــر، ابتدا بايد ابتــال به بيمارى 
كوويــد19را مد نظر قرار دهيد. در زمان اپيدمى 
بيمارى كوويد19 به دليل انتقال ســاده ويروس 
كرونــا از طريق قطــرات تنفســى و تماس با 

بيمــاران و افراد آلوده به ويــروس و همچنين 
ســطوح و اجســام آلوده، توصيه مى شود كه تا 
حد امكان از مراجعــات غير ضرورى به مراكز 
درمانى و مطــب ها خوددارى كنيــد به همين 
دليل الزم است آگاهى شما در خصوص عوامل 
خطر تشديد كننده بيمارى، راه هاى پيشگيرى و 
كنترل آسم و نحوه خود مراقبتى افزايش يابد.  

بر اساس شواهد موجود مصرف منظم داروهاى 
كنترل كننده آسم و حفظ سطح كنترل بيمارى در 
زمان شــيوع بيمارى كوويد19 از اهميت بااليى 

برخوردار است.
 بنابرايــن مصرف داروها را طبق نظر پزشــك 
معالــج ادامه داده و از قطع خودســرانه داروها 
حتى در زمان ابتال به كوويد19 اجتناب كنيد. به 
منظور اثربخشى هرچه بيشتر داروها، استفاده از 
وسايل كمك درمانى نظير محفظه مخصوص و 
آشنايى با نحوه صحيح استفاده از اشكال مختلف 

دارويى بسيار مهم است.
از رفتن به مكان هاى شلوغ (نظير فروشگاه ها، 

سوپر ماركت ها و داروخانه ها) اجتناب كرده و 
يا آن را به حداقل برسانيد. 

در صــورت امــكان از دوســتان و آشــنايان 
درخواســت كنيد كــه اقالم مورد نياز شــما را 
خريــدارى كنند.2- در صورت ضرورت جهت 
خروج از منزل و تردد در مكان هاى شــلوغ، از 
ماسك اســتفاده كنيد. 3- اطمينان حاصل كنيد 
كه بــراى حداقل 90 روز داروهــاى مورد نياز 
خود را داشته باشــيد. 4- اطمينان حاصل كنيد 
كه بــه ميزان الزم مواد غذايى ســالم در اختيار 
داشــته باشــيد. 5- هر روز فعاليت بدنى داشته 
باشيد6- اقالم بهداشــتى و پاك كننده ها(نظير 
صابــون، ضدعفونــى كننــده هاى ســطوح و 
ضدعفونى كننده هاى دست) را در منزل داشته 
باشيد. 7- به منظور ســهولت دسترسى خود و 
خانواده به پزشك معالج، شماره موبايل ايشان را 
داشته باشــيد. 8- گاهى شرايط مى تواند بسيار 
استرس زا باشد. بسيارى از افراد مبتال به بيمارى 
هاى مزمن، از قبل هم درگيرى هاى ذهنى داشته 
و اضطراب زمينه اى دارنــد. بيمارى كوويد19 
مى تواند باعث تشــديد اين مشــكالت گردد ، 
بهتر است بدانيد كه شــما تنها كسى نيستيد كه 
اين نگرانى و اضطــراب را تجربه مى كنيد. 9- 
حتــى االمكان از مواجهه با اخبار كرونا ويروس 
اجتناب كنيد. اين روش به شما كمك مى كند تا 

حس بهترى داشــته باشيد. 10- از فعاليت هايى 
كه باعث آرامش شــما مى شوند، مانند مطالعه، 
پياده روى، گوش كردن به موســيقى اســتفاده 
كنيد. 11- اگر احساس اضطراب يا نگرانى شما 
خيلى زياد شد، از دوســتان، خانواده يا پزشك 
خود كمك بگيريد. دســت ها را مرتب بشوييد 
و هميشــه از لمس كردن صورت اجتناب كنيد 
12- از بيماران شــناخته شده كوويد19 دورى 
كنيد13- از دوستان و آشنايان كه بيمار هستند، 
محترمانه بخواهيد كه به ديدار شــما نيايند14- 
خارج از منزل هميشــه از افراد حداقل يك متر 

فاصله را حفظ كنيد.
 مهمترين عوامل خطر اصلى بروز 

يا تشديد  آسم عبارتند از
آلرژن هاى استنشاقى چون گرده گل ها، كپك ها 
و قارچ ها، گرد و خاك 2- عوامل حساسيت زاى 
حيوانات ( پر، مو يا پوســت ) 3- هيره (مايت) 
موجود در گرد و خاك خانه ها، سوسك و انواع 
حشــرات 4- دود سيگار و ســاير مواد دخانى 
(قليــان، پيپ و ... ) 4- دود آتش، اســپند و يا 
هرگونه ماده سوختنى 5- آالينده هاى شيميايى 
نظير شــوينده ها و حشــره كش ها 6-تغييرات 
آب و هوايى به خصوص هواى ســرد و خشك 
7- بوهاى تند (نظيــر بوى عطر و ادوكلن) 8- 
تغييرات هيجانى شــديد (گريه كردن، خنديدن، 

استرس) 9- عفونتهاى ويروسى (سرماخوردگى، 
آنفلوانزا و ....)10- مواد افزودنى غذاها و آلرژى 
هــاى غذايى به ويژه در كــودكان 11- مصرف 
غذاهاى آماده(فســت فود)  12- عدم تغذيه با 
شــير مادر 13- كمبود ويتامين D 14- چاقى و 
كم تحركى 15- آلودگى هوا 16- مواد شيميايى 
موجود در محــل كار مصــرف نامنظم داروها 
17- ناكافى بــودن داروى مصرفى 18- وجود 
بيماريهاى همزمان مانند ســينوزيت، ريفالكس 

گوارشى، آلرژى بينى و اگزما.
هــر يك از مــوارد فوق به تنهايــى و يا همراه 
با يكديگــر ميتوانند موجب عــدم كنترل كامل 

بيمارى شوند. 
توجه داشته باشيد كه ســه عامل اول به راحتى 
توسط شــما قابل رفع مى باشند لذا در صورت 
عدم كنتــرل كامل بيمارى، ابتــدا ارزيابى كنيد 
كــه آيا از عوامل محرك بيمــارى به طور كامل 
اجتناب نموده و داروهــا را به روش صحيح و 
مناسب و به طور منظم استفاده كرده ايد يا خير 
، در صورتــى كه علت عدم كنترل كامل بيمارى 
هيچ يك از اين موارد نبود، جهت ارزيابى بيشتر 
با كادر بهداشــتى درمانى تماس گرفته و يا در 
مــوارد ضرورى با رعايت اصول بهداشــتى، به 

ايشان مراجعه كنيد.
* رحمت ا... يوسفى
 كارشناس بيماريها مركز بهداشت مالير

وعده قطار غرب كشور پايان ندارد

راه آهن راه آهن 
جاده روستائيان رابستجاده روستائيان رابست

■ مسئوالن: ازراه پلى ريلى عبور كنيد!
■كشاورزان: راه جايگزين ايجاد شود
■ بيش از اين تحمل خسارت نداريم

■ مردم روستاى پرلوك: قول هاى مسؤالن عملى نمى شود

اصول خود مراقبتى آسم در زمان شيوع كوويد 19 

اصالح باورهاى نادرست 
دربـاره آسم

در ادامه ساماندهى دستفروشان شهر؛
بازار روز شماره 2 در كوچه زينبيه احداث مى شود

 شهردار نهاوند از احداث بازار روز در كوچه زينبيه به مساحت 300 متر مربع خبر داد 
و گفت:در راستاى ساماندهى دستفروشان  شهر، شهردارى و شوراى اسالمى شهر اقدام به 

احداث بازار روز شماره 2 به تعداد 32 غرفه در محل كوچه زينبيه كرد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند، محمد حسين پور يكى از معضالت شهر نهاوند 
را وجود دستفروشان بيان كرد و خاطر نشان كرد: به منظور رفاه حال شهروندان و حمايت 
از دستفروشان اين اقدام انجام شد. حسين پور در ادامه از بازگشايى بازار روز شماره 1در 
چند روز آينده خبر داد و افزود:به زودى دستفروشان ساماندهى مى شوند و در بازار روز 

استقرار خواهند يافت.
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شعبه هاى اخذ راى مالير 8 درصد 
افزايش يافت

 در راستاى شــيوع ويروس كرونا و حفظ سالمتى مردم در 
انتخابات 1400، حدود هشــت درصد به شــعب اخذ راى در 
اين شهرستان اضافه شد و از 214 به 230 شعبه افزايش يافت.

فرماندار مالير گفت : در اين راســتا 16 شــعبه جديد به تعداد 
شعب اخذ راى در انتخابات رياست جمهورى در اين شهرستان 
اضافه شــد كه از اين تعداد 11 شعبه در شهر مالير و پنج شعبه 
در سه بخش مركزى، جوكار و سامن در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايرنا،  قدرت ا... ولدى در جلســه ســتاد انتخابات 
شهرستان افزود: اين تعداد به شعبه هايى كه بيشترين تعرفه هاى 
مصرفى را در انتخابات دوره قبل رياســت جمهورى داشتند و 
بر اســاس لحاظ كردن موازين و پروتكل هاى بهداشتى اضافه 

خواهند شد.
فرماندار ويژه مالير ادامه داد: 79 شــعبه در مالير داريم كه 11 
شــعبه جديد بر اساس بيشــترين تعرفه هاى مصرفى و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در شــهر مالير، يك شــعبه در بخش 
مركزى، 2 شــعبه در بخش جوكار و 2 شعبه در بخش و شهر 

سامن اضافه مى شود.

دولت مصمم به برگزارى
 انتخابات سالم

 دولت مصمم به انجام رسالت خود براى برگزارى انتخاباتى 
پرشور، سالم، قانونمند با امنيت و آرامش مناسب است.

معاون سياســى استاندار و رئيس ستاد انتخابات استان  برنامه ها 
و گام هاى ســتاد انتخابات براى ايجاد امنيت را مطلوب ارزيابى 
و تصريح كرد: براى برگزارى انتخاباتى سالم نيازمند مجريان و 
نيروهايى بى طرف و توانمند هســتيم كــه اين موضوع مد نظر 
ستاد انتخابات همدان بوده است. مصطفى آزادبخت افزود: بايد با 

استفاده از ظرفيت شبكه هاى اجتماعى نسبت به افزايش مشاركت 
تــالش كرد كه در ايــن بين بايد از ظرفيت فضــاى مجازى با 
مديريت و نظارت دقيق و بهينه بر اساس قانون به خوبى استفاده 
كنيم. وى افزود: امروز حضــور مردم در انتخابات امر ضرورى 
و الزم است و هرچه مشــاركت بيشتر شود جايگاه انقالب در 
دنيا محكم ترمى شــود. در اين دوره از انتخابات 2 هزار و 966 
نفر به عنوان اعضاى شــوراهاى روستا و 174 نفر نيز به عنوان 
عضو شوراهاى شهر و در مجموع سه هزار و 140 نفر به عنوان 
منتخبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

در استان همدان برگزيده خواهند شد.

رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها:
نظارت ما استصوابى نيست

 رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى كشور 
همزمان با بررسى شكايات نامزدهاى انتخابات شوراهاى شهر و روستا 
اعالم كرد كه ما مثل قاضى هســتيم و مراجع قضايى مثل ضابط عمل 
مى كنند. نظارت ما اســتصوابى نيست، كيفى و قانونى است. به همين 

خاطر، نظر مراجع قانونى را مورد بررسى قرار مى دهيم.
به گزارش ايسنا، سيدحميدرضا كاظمى در نشستى مطبوعاتى همزمان 
با شروع مدت قانونى رسيدگى به شكايات افراد رد صالحيت شده در 
اســتان ها توسط هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
كشــور اظهار كرد: مالك ما براى بررســى صالحيت، مراجع قانونى 
اســت، بعضى از افراد به راحتى قانون را به نفع خود تفسير مى كنند. 
ماده 49 قانون انتخابات مى گويد كه هيأت ها موظفند به منظور احراز 
شــرايط حســب مورد از مراجع ذى ربط از قبيل قوه قضائيه، وزارت 
اطالعات، ثبت احوال، ســازمان بازرســى، ديوان محاسبات، سازمان 

تعزيرات حكومتى، پليس ناجا و بين الملل استعالم نمايد.
وى در خصوص ســازوكار اســتعالم از مراجع قضايى گفت: ما مثل 
قاضى هســتيم و مجموعه ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابى 
نيست، كيفى و قانونى اســت. به همين خاطر، نظر مراجع قانونى را 
مورد بررسى قرار مى دهيم يعنى اين امكان وجود دارد كه مرجعى در 

مورد شخصى نظرى داشته باشد و صالحيت او تأييد بشود.
رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســالمى كشور 
افزود: ما اصرار داريم كه بر اســاس مدارك و مستنداتى كه از طرف 
مراجع قانونى به ما داده شــده، تصميم بگيريــم. ما چند كارگروه در 
هيأت مركزى نظارت تأســيس كرديم تا پرونده ها را دسته بندى كرده 
و به اعتراضات رســيدگى كنند. وظيفه يكى از كارگروه ها اين بود كه 
كليه پرونده هايى كه هيچ مرجعى در خصوص آنها هيچ اظهار نظرى 
داشــته، جدا كنند. به صراحت مى گويم كه پرونده نامزدهايى كه هيچ 
مرجع قانونى در مورد آنها اظهارنظر نكرده باشد، قطعاً تأييد صالحيت 

خواهند شد.
وى از بررسى صالحيت  بعضى داوطلبان در بعضى شهرها خبر داد و 
گفت: صالحيت ها ابتدا در مراكز شهرستان ها و بعد در مراكز استان ها 
مورد بررســى قرار مى گيرد. تصميم نهايى اما با هيأت مركزى نظارت 
اســت. با توجه به قولى كه به مردم داديم، تا فردا 29 ارديبهشــت ماه 

دريافت اعتراضات ار سراسر كشور را داريم.
داوطلبان انتخابات شوراهاى اسالمى كشور چگونه بايد اعتراض كنند؟

كاظمى اظهار كرد: داوطلبان از ســه طريق مى توانند اعتراض خود را 
به ثبت برسانند. اول، فرماندارى هاى سراسر كشور و دوم، هيأت هاى 
عالى نظارت اســتان ها. پس نيازى به مســافرت به تهران در شرايط 
كرونايى نيست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهيد افراسيابى 
در مجموعه ورزشــى شهيد شيرودى را در نظر گرفتيم در اين 4 روز 

اعتراضات در اين محل دريافت خواهند شد.
وى با ارائه آمارى از ميران رد صالحيت شــده ها گفت: به طور كلى، 
51 هزار و 600 داوطلب داشــتيم كه از اين ميزان، حدود 10 درصد 
در هيــأت اجرايى و 12 درصد در هيأت عالى نظارت اســتان ها رد 
صالحيت شدند. از 10 درصد اول، 2 درصد و از 12 درصد، 4 درصد؛ 
تجديــد نظر صورت گرفت. روى هم رفته 6 درصد از 22 درصد در 

هيأت اجرايى و شهرستان ها تأييد شدند.

سخنگوى شوراى نگهبان: 
حدود 40نفر طبق مصوبه مدارك خود را 

به وزارت كشور داده اند
 سخنگوى شوراى نگهبان روزگذشــته از برگزارى جلسه بعدى 
بررســى صالحيت داوطلبان ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت 

جمهورى در روز چهارشنبه هفته جارى (فردا) خبر داد.
عباسعلى كدخدايى همچنين قبل تر در برنامه اى در مورد تعداد افرادى 
كه شرايط ثبت نام آنها با مصوبه اخير شوراى نگهبان منطبق بوده است، 
گفت: مداركى كه قبًال بود همان دو قطعه عكس و فرم ثبت نام بود اما 
اآلن با توجه به مصوبه شوراى نگهبان مدارك تحصيلى، سوابق كار و 
عدم سوءپيشينه مداركى بود كه در مصوبه ما داشتيم و افراد ملزم بودند 

كه آن را به شوراى نگهبان ارسال كنند.
به گزارش تســنيم،وى در پاسخ به اين مطلب كه "گفته بوديد نماينده 
شــوراى نگهبان در وزارت كشــور مدارك افرادى را كه طبق مصوبه 
اين شورا نباشند تحويل نمى گيرد" اظهار داشت: ما اسامى را دريافت 
كرديم و طبيعتاً آنچه براى ما اعتبار دارد همان شــرايطى است كه از 
سوى شوراى نگهبان ارسال شده است يعنى بقيه افرادى را كه مدارك 
اعالمى را تحويل ندادند اصًال بررســى نمى كنيم چون آن ثبت نام را 

به رسميت نمى شناسيم.
ســخنگوى شوراى نگهبان ابراز كرد: تالش ما اين است كه در همين 
مدت پنج روزه صالحيت كانديداها را بررســى كنيم اما اگر شــرايط 
به گونه اى باشد كه نيازمند بررسى بيشتر باشد طبق قانون ناچار هستيم 

كه  مهلت را تمديد كنيم.
كدخدايى در مورد روند اعتراض به احراز صالحيت ها توسط شوراى 
نگهبان خاطرنشــان كرد: در انتخابات رياســت جمهورى اصوالً رد 
صالحيت نداريم بلكه احراز صالحيت اســت يعنى افراد بايد شرايط 
را واجد باشــند تا اعضاى شــوراى نگهبان آنها را براى پســت مهم 
رياســت جمهورى احراز كنند. در مورد اينكــه افرادى رد صالحيت 
نداشــته باشند هيچ گونه اظهارنظرى نمى شود و قانون تكليف نكرده 
است يعنى به عبارت ديگر افرادى را كه احراز شوند به وزارت كشور 

اعالم مى كند و نسبت به بقيه افراد ساكت است.
وى ادامه داد: ردصالحيت به مفهومى كه در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى است اينجا نيســت اصًال اين واژه را ما در انتخابات رياست 

جمهورى نداريم اما در انتخابات مجلس شوراى اسالمى هست.
كدخدايى درباره ديرهنگام بودن ابالغيه شوراى نگهبان نيز گفت: بعد 
از ابالغ سياست هاى كلى انتخابات، مصوبه اى درباره انتخابات داشتيم 
كه همان زمان اعالم شد. از طرف ديگر، بنا بود مجلس هم ورود كند 
و اقدامات مؤثرى با قانون گذارى داشته باشد؛ مصوبه اى كه در مجلس 
يازدهم در دست بررسى بود، حداقلى بود ولى با اصالحاتى كه به عمل 
آمد، نظر اعضاى شــوراى نگهبان تأمين شــد اما هيأت عالى نظارت 
مجمع تشــخيص اين اقدام مجلس را مغايرت دانست و قانع نشد لذا 
تصميم بر اين شد كه شوراى نگهبان با مصوبه اى، همان مصوبه سال 

96 خود را اصالح كند.
وى اضافه كرد: خوشبختانه ديديم كه مصوبه شوراى نگهبان آثار خيلى 
خوبى هم داشت و تعداد ثبت نامى ها را هم اگر همان عدد 592 بدانيم، 
نسبت به ادوار گذشته كاهش خوبى يافته است. در زمان حاضر اسامى 
و پرونده افرادى كه پرونده شــان مدارك الزم را دارد، براى شــوراى 
نگهبان ارسال شده است. ما در بررسى صالحيت ها، فقط پرونده هايى 

را رسيدگى مى كنيم كه مدارك الزم را داشته باشند.

دبير كل جبهه نسل نو نيروهاى انقالب اسالمى استان:
هدف ما شناساندن شاكله هاى انقالبى 

به راى اولى ها است
 اولين نشست خبرى تشكل جبهه نسل نو نيروهاى انقالب اسالمى 
اســتان همدان در اوايل هفته جارى با حضــور خبرنگاران و فعالين 

رسانه اى استان در دفتر اين تشكل برگزار گرديد.
دبير كل جبهه نسل نو نيروهاى انقالب اسالمى استان با اشاره به اين 
مهم كه مشــاركت مردمى در انتخاب افراد اصلح و حضور حداكثرى 
راى اولى هاى اســتان همدان در انتخابات اولويت اين تشكل است، 
افزود : جبهه نسل نو نيروهاى انقالب اسالمى ايران با هدف آشنايى و 
شناخت جوانان شهرهمدان به خصوص راى اولى ها، (18 تا 21 سال) 
با مبانى و ويژگى هاى كانديداهاى اصلح و معرفى شاكله هاى انقالبى 
كه مهم ترين هويت كانديدا است در انتخابات سال جارى به صورت 

تخصصى و ويژه براى جوانان تشكيل شده است. 
به گزارش روابط عمومى جبهه نسل نو نيروهاى انقالب اسالمى، طاها 
بابايى در ادامه افزود: اين جبهه براى تحقق يك جامعه ى اســالمى از 
طريق كمك به نظام مردم ســاالرى دينى در ايران تالش مى كند و در 
راســتاى رسيدن به اين هدف اعضاى انقالبى و پاى كار اين جبهه كه 
اعضاى آن را جمعى از فعاالن اجتماعى، فرهنگى و سياسى جوان كه 
بازهم با هدف نهفته كادرســازى به دستور مقام معظم رهبرى تشكيل 
مى دهند ، با مشــورت و همراهى چندين از صاحب نظران و بزرگان 
شهر ، بر اساس معيار هايى مشخص كه تعدادى از آنها نيز توسط مقام 
معظم رهبرى در خصوص كانديد اصلح معرفى و بيان شــده اند ، به 
بررسى كانديداهاى شاخص در شوراى شهر همدان و كانديداى اصلح 
در انتخابات دور دوازدهم رياســت جمهورى و معرفى آنان به عنوان 

كانديداى مورد تاييد جوانان صورت مى گيرد. 
وى در ادامه گفت: اين اتفاق براى اولين بار در كشور به صورت يك 
تشكل مستقل براى جوانان و راى اولى ها هست و ماموريت نظارت 
بر اجراى امور و مديريت كادرهاى اجرايى ائتالف بر عهده ى دبيركل 
مى باشد كه عالوه بر تشريح سياست هاى شوراى مركزى به مجموعه 
وظيفه ى هماهنگى و پيشــبرد برنامه هاى از پيش تعيين شده كه هم 
سو با نظام جمهورى اسالمى ايران و منويات رهبر معظم انقالب است 
به منظور جذب حداكثرى و افزايش ســطح مشاركت، باالبردن سطح 
دانش انتخاباتى و مدريت شهرى در بحث شوراى شهر و آماده سازى 

آن براى يك تصميم درخشان به عنوان اولين راى يك جوان است.

 30 داوطلــب نمايندگى مجلس 
از حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
تاييــد صالحيــت و 32 نفــر رد 

صالحيت شدند.
دبير ستاد انتخابات استان گفت: 69

داوطلب براى تكيه زدن بر كرســى 
نمايندگى مجلس شــوراى اسالمى 
در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
نامنويســى كردند كه از اين تعداد 
هفت نفر انصراف داده و در مرحله 
رسيدگى به صالحيت داوطلبان در 
هيأت اجرايى سه تن رد صالحيت 

شدند.
ابوالقاسم الماســى گفت: همچنين 
پس از بررســى صالحيــت ها در 

هيأت نظارت و رد صالحيــت 29 داوطلب 
ديگر شــمار رد صالحيت شــده هــا به 32
نفر رســيد و هم اينك پس از اتمام بررســى 
صالحيت ها در استان، زمان 20 روزه بررسى 
صالحيت داوطلبان در شــوراى نگهبان آغاز 

شده است.
مديركل دفتر سياســى و انتخابات استاندارى 
همدان افزود: هيأت نظارت بر انتخابات ميان 
دوره اى مجلــس در حــوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنگ از 29 داوطلب رد صالحيت شده 
14 نفر را با استناد به بندهاى ماده 28 قانون و 

مابقى را به خاطر عدم احراز رد كرد.
الماســى بيان كرد: بعد از پايان مدت زمان 20
روزه بررســى صالحيت ها از سوى شوراى 
نگهبــان، 18 خرداد اســامى تاييد صالحيت 
شدگان مجلس شوراى اسالمى اطالع رسانى 
مى شود و پس از آن تبليغات كانديداها براى 

تصدى صندلى خانه ملت آغاز مى شود.
درصد  صالحيــت 97/5   تاييــد   

داوطلبان شوراى روستا
وى در گفــت و گو  با ايرنا گفت: پنج هزار و 
468 داوطلب براى حضور در ششــمين دوره 
انتخابات شــوراى اسالمى روســتا در استان 
همــدان ثبت نام كردند كــه از اين تعداد 82

نفر انصراف دادند همچنين پس از بررســى 

صالحيت ها در هيأت اجرايى با مســئوليت 
بخشــداران پنج هزار و 251 نفر معادل  97/5

درصد تاييد و 135 نفر رد صالحيت شدند.
دبير ستاد انتخابات استان همدان ادامه داد: هم 
اينك در مرحله رسيدگى به شكايات داوطلبان 
رد صالحيت شــده شوراى اسالمى روستا در 
هيأت نظارت بخش هستيم كه 30 ارديبهشت 
اين زمان به پايان مى رسد سپس شكايات به 

هيأت نظارت استان ارجاع شده و نظر قطعى 
از سوى اين هيأت داده مى شود.

الماســى اضافه كرد: در مرحله رســيدگى به 
صالحيــت داوطلبان شــوراهاى روســتايى 
هيچيــك از داوطلبان در فامنين رد نشــدند 
همچنيــن ميــزان رد صالحيت شــدگان در 
شهرستان بهار ســه دهم درصد و نهاوند پنج 
دهــم درصد بوده و بيشــترين آمار مربوط به 
شهرســتان كبودراهنگ با هشــت درصد رد 

صالحيت است.
 بررســى شــكايت 142 داوطلب 

شوراى شهر در همدان 
وى اضافه كرد: در انتخابات شــوراى اسالمى 
شــهر در اســتان همــدان نيــز داوطلبان رد 
صالحيت شده شكايت خود را تسليم هيأت 
مركزى نظارت بر انتخابات شوراها كرده و هم 
اينك در مرحله رسيدگى به شكايات در هيأت 
نظارت مركزى به مــدت 10 روز بوده كه تا 

هفتم خرداد ادامه دارد.
مديركل دفتر سياسى و انتخابات استاندارى 
همدان افزود: پس از پايان بررســى شكايت 
142 نفر از داوطلبان شوراى شهر در هيأت 
نظارت اســتان 112 نفر مجدد رد صالحيت 
و 30 تن تاييد صالحيت شدند كه بيشترين 
ميزان تاييد صالحيت شــده هــا مربوط به 

همدان با هشــت نفر و مالير هفت 
نفر است.

الماســى گفت: يكى از مولفه هاى 
اصلى و مهــم در انتخابات آموزش 
اســت كه انتظار مى رود نمايندگان 
بخشدار و فرماندار به زودى معرفى 

تا كار آموزش آنها آغاز شود.
وى بيان كرد: بــراى انتخابات پيش 
رو 15 درصــد نيرو بيش از ظرفيت 
ذخيره پيــش بينى مى شــود تا در 
صورت بروز مشكل و حضور نيافتن 
مجريان انتخابات از نيروهاى ذخيره 

استفاده شود.
به گزارش ايرنا، «عيســى جعفرى» 
نماينــده مردم شهرســتان هاى بهار 
و كبودرآهنگ در مجلس شــوراى اســالمى 
تيرماه سال 99 به دليل ابتال به ويروس كرونا 
درگذشــت و انتخابات ميــان دوراى مجلس 
بــراى انتخــاب نماينده مــردم دراين حوزه 

انتخابيه 28 خرداد برگزار مى شود.
اســتان همدان با 10 شهرســتان، هفت حوزه 
اصلى و 19 حوزه فرعى (شامل سه شهرستان 
و 16 بخشــدارى) داراى 9 كرسى در مجلس 

شوراى اسالمى است.
ششــمين دوره انتخابات شــوراى اســالمى 
روســتا در 917 روستاى اســتان همدان و 2

تيره عشــايرى «جمور» و «تركاشوند» برگزار 
مى شود.

در اين دوره از انتخابــات 2 هزار و 966 نفر 
به عنوان اعضاى شوراى روستاها و 174 نفر 
به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع سه 
هزار و 140 نفر به عنوان منتخبان ششــمين 
دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

در استان همدان برگزيده خواهند شد.
رياست جمهورى،  انتخابات  دوره  سيزدهمين 
ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شهر و روســتا، انتخابات ميان دوره اى مجلس 
يازدهم شــوراى اســالمى و ششــمين دوره 
مجلس خبــرگان رهبرى 28 خرداد امســال 

برگزار مى شود.

در انتخابــات شــوراى 
استان  در  شهر  اسالمى 
همــدان نيــز داوطلبان 
شــده  صالحيــت  رد 
شــكايت خود را تسليم 
بر  نظارت  مركزى  هيأت 
انتخابات شــوراها كرده 
و هــم اينــك در مرحله 
در  شكايات  به  رسيدگى 
به  مركزى  نظارت  هيأت 
تا  كه  بوده  روز  مدت 10 

هفتم خرداد ادامه دارد

 مشــاركت مردم در اداره امور 
كشور از دستاوردهاى مهم انقالب 
اسالمى است و بى شك انتخابات 
و مراجعــه به آراى مــردم يكى 
از مهمترين پايه هــاى تحكيم و 
ارتقاى اقتدار و عزت ملى بوده و 
مى تواند به مثابه راهبردى اصولى، 
به منظور تحقق آرمان هاى انقالب 

اسالمى و سير تكامل آن باشد.
ايران  اســالمى  جمهــورى  نظام 
از نخســتين ســالهاى تاسيس به 

نهادينه نمودن ارزشها و اصول مردم ساالرى همت 
گماشــت كه  انتخابــات در رأس اين ارزش ها و 
اصول قرار داشــته است. صندوق هاى رأى را بعد 
از سقوط نمادهاى استبداد مى توان به عنوان اولين 
ارمغان خجسته نهضت حضرت امام(ره) به شمار 
آورد كــه رايحه آزادى را به فضاى اجتماعى ايران 

ارزانى داشت.
از ابتداى پيروزى انقالب، شكل گيرى نظام جديد 
در جهتــى پيش رفت كه همه اركان تصميم ســاز 

حكومت بر رأى و انتخاب مردم استوار شدند.
به اين ترتيب نظام اســالمى برآمده از بطن انقالب 
نخستين تمايز خود را با سيستم هاى انقالبى ديگر 
با اولويت بخشــيدن به امر انتخابات و رأى مردم 
آشكار ســاخت. در اين راســتا اولين فرمان هاى 
تاريخى امام راحل به برگزارى انتخابات اختصاص 

يافت.
به يقين مى توان گفــت كه نقش زنان در پيروزى 
انقالب اســالمى بى بديل و منحصــر به فرد بوده 
است. حضرت امام خمينى(ره) در تعبيرى رسا در 
باب نقش زنــان در نهضت مى فرمايند:«ما نهضت 
خودمان را مديون زنان مى دانيم». چنين نگاهى به 

زن ريشه در باورها و جهان بينى امام 
در خصوص هويت زن مســلمان 
دارد. ايشــان بر آن بود كه زنان در 
تفاوتى  هيچ  انسانيت،  گوهر  اصل 
بــا مردان ندارند. ايشــان با آزادى 
سياسى اجتماعى زنان و مشاركت 
سياسى و اجتماعى آنان در جامعه 
مخالف نبودند. امام تاكيد و تصريح 
داشــتند كه«زن ها آزاد هستند، در 
تحصيل آزاد هســتند، در كارهاى 
ديگر هم آزاد هستند، همانطور كه 
مرد هــا آزادند». امام اين آزادى را به بســيارى از 
فعاليت هاى اجتماعى ســالم زنان و از جمله حق 
رأى هــم تعميم مى دادند. ايشــان پس از پيروزى 
انقالب اســالمى از آنجايى كه زمينه مناسبى براى 
رشد و حضور ســازنده زنان در عرصه مشاركت 
سياسى انتخاباتى فراهم شده بود، خواستار حضور 
جدى و فعال آنها در عرصه هاى مختلف بودند و 
به همين دليل فرمودند «شــما هم بايد رأى بدهيد. 
شما هم با ســايرين  فرق نداريد؛ بلكه شما مقدم 

ايد بر مردها».
با نگاهى به حضور زنان به ويژه در ســال هاى پس 
از انقالب و درعرصه جامعه سازى از طريق شركت 
گســترده در انتخابات هاى گوناگون، مى توان به 
نقش عظيم زنان در عرصه مشــاركت سياسى پس 

از انقالب پى برد.
حضور زنان در عرصه انتخابات و به عنوان كانديدا 
شاهد رشد بوده است. بر اساس آمار به دست آمده، 
حضور نمايندگان زن در مجلس شــوراى اسالمى 
هم در طول 40 ســال گذشته رشد داشته است. در 
مجلــس اول تنها چهار نماينده زنان به مجلس راه 
يافتند كه اين تعداد در مجلس دوم و ســوم تكرار 

شــد . در مجلس چهارم تعداد نمايندگان زن رشد 
بيش از دو برابر داشت و به عدد 9 رسيد و مجلس 
پنجم كه ركورددار حضور زنان بود 14 نماينده زن 
حضور داشــتند كه اين تعداد در مجلس ششم و 
هفتم به عدد 13 تنزل پيدا كرد. در مجلس هشــتم 
هم  8 نماينده زن در مجلس حضور داشتند كه در 
مجلس نهم به 9 نفر رسيد. حضور 17 زن به عنوان 
نماينــده در مجلس دهم بيشــترين ميزان حضور 
نمايندگان زن در مجلس در جمهورى اسالمى بوده 
است كه سهم استان همدان هم در طول يازده دوره 
گذشــته دو نماينده زن يكى از مالير و ديگرى از 

همدان بوده است.
حضــور زنان در انتخابات از دو وجه قابل توجه و 
بررسى است. اول از منظر حضور در عرصه رقابت 
به عنوان داوطلب اســت كه در اين نوشته تالش 
مى شــود ميزان آمادگى و مشاركت زنان استان در 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در  پنج 
دوره گذشته بررسى شــود و دوم حضور زنان به 
عنوان رأى دهنده و شــهروندانى كه امكان استفاده 
از حــق خود براى انتخاب متصديان پســت هاى 
حاكميتى، ملــى و محلى را دارند، كه بررســى و 
تحليل اين بُعد از حضور زنان مقوله ديگرى است 

كه بايد جداگانه به آن پرداخت.
در اين نوشــته، ميزان استقبال زنان از شرايط ايجاد 
شده براى ايفاى نقش خود در صحنه مديريت امور 
شــهر و روستاى خويش با ارائه آمار و ارقام نشان 
داده ميشــود كه خود گوياى وجود همت و توان 
قابل قبول در بين زنان استان براى مشاركت جدى 

در تحقق خواسته ها و مطالبات آنهاست. 
هر چند فاصله آن با وضعيت ايده آل و تاثير گذار 
هنوز بســيار اســت و انتظار از زنان استان كه در 
تحصيل و حضور در عرصه هايى عمومى از مردان 

هم پيشى گرفته اند، بسيار بيشتر از اين است و مى 
بايست نيمى از داوطلبان را زنان و جوانان تحصيل 
كرده تشكيل بدهند. وضعيت حضور زنان در دوره 
هاى مختلف شوراهاى اسالمى در استان را ميتوان 

اينگونه به تصوير كشيد:
اولين دوره: 

در اين دوره 143 نفر از بانوان از سراسر استان براى 
عضويت در شوراهاى شهر و روستا ثبت نام كردند 
كه 110 نفر از آنها در مناطق شــهرى و 33 نفر در 
مناطق روستايى بوده است. در اين دوره 19 نفر در 
مناطق شهرى و 12 نفر در مناطق روستايى به عنوان 
اعضاى شوراى اسالمى توسط مردم انتخاب شدند.

دوره دوم:
در ايــن دوره 144 نفر از زنان در اســتان اقدام به 
ثبت نام كردند كه 100 نفر از آنان در مناطق شهرى 
و 44 نفر در مناطق روســتايى بوده است در دوره 
دوم 9 نفر در مناطق شهرى به عضويت شوراهاى 
شهر و 15 نفر هم به عضويت شوراهاى روستايى 

درآمدند.
دوره سوم:

در دوره ســوم 112 نفر در مناطق شهرى و 51 نفر 
در مناطق روســتايى براى عضويت در شوراهاى 
شهر و روســتا ثبت نام كردند كه 8 نفر در مناطق 
شــهرى و 18 نفر در مناطق روستايى به عضويت 

شوراها در آمدند.
دوره چهارم:

در چهارميــن دوره انتخابات شــوراها 164 نفر از 
بانوان در سطح استان براى عضويت در شوراهاى 
اسالمى ثبت نام كردند كه 82 نفر در مناطق شهرى 
و 82 نفر در مناطق روســتايى بودند از اين تعداد 
بيســت نفر در مناطق شــهرى و 12 نفر در مناطق 

روستايى به عنوان عضو شورا انتخاب شدند.

دوره پنجم:
 در ايــن دوره از انتخابات شــوراها  140 نفر در 
مناطق شــهرى و 115 نفر در مناطق روســتايى از 
بانوان ثبت نام كردند كه 16 نفر در مناطق شــهرى 
و 41 نفر در مناطق روســتايى به عضويت شوراى 

اسالمى در آمدند.
 ششمين دوره:

در اين دوره 342 نفر براى عضويت در شــوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا از بين بانوان در استان اعالم 
آمادگــى كردند كه از اين تعــداد 135 نفر در مناطق 
شهرى و 207 نفر در مناطق روستايى ثبت نام نمودند.

آمار فوق وضعيت زنــان را به لحاظ آمادگى براى 
حضــور در  فعاليت هــاى فرهنگى و اجتماعى و 
همچنين اعتماد  مردم شهرســتان ها به توانمندى  

و كارآمدى آنان را نيز به وضوح نشان مى دهد.
نگاهى به ارقام فوق نشان مى دهد، حضور زنان در 
دوره هاى مختلف شوراها حضورى قابل تحسين 
بــوده و روند كلى آن حكايت از حضور تاثيرگذار 
آنان در اثر مديريت امور شــهرى و روســتايى و 
تصميم گيرى اســت. نكته قابــل توجه، اعتماد به 
نفس زنان براى رقابت با مردان اســت كه رشــد 
فكرى و فرهنگى جامعه زنان به ويژه در روســتاها 
را نشــان مى دهد. البته انتخاب آنان توســط مردم 
به تعداد قابل توجه در روســتاها به عنوان اعضاى 
اصلى و يا على البدل ، از نتايج ارزشمند دموكراسى 

دينى در كشور عزيز ماست.
به طور مثال زنان در شهرستانهاى همدان، مالير و 
بهار حضور پررنگ ترى در ميدان رقابت داشته اند. 
مردمان اين شهرها نيز اعتماد بيشترى به زنان نموده 
و عضويت زنان در شــوراها نســبت به شهرستان 
هايى مثل فامنين،كبودرآهنگ و حتى تويســركان 

حضورى معنادار است.

شوراها عرصه حضور زنان 

فاطمه حبيبى
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 

فرماندارى همدان 

دبير ستاد انتخابات استان خبر داد

بررسى شكايت 142 داوطلب
 شوراى شهر همدان

■ صالحيت 30 داوطلب نمايندگى مجلس در بهار و كبودراهنگ تأييد شد
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نيش و نـوش

خبـر

براى نوبت دهى واكسن كرونا نيازى 
به مراجعه حضورى يا ثبت نام اينترنتى نيست

 مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت در اطالعيه اى تاكيد كرد كه براى 
نوبت دهى تزريق واكسن كوويد 19، نيازى به مراجعه حضورى به مراكز بهداشتى يا ثبت نام 
اينترنتى نيست. به گزارش ايسنا، در اين اطالعيه آمده است:« نظر به تسريع فرآيند واكسيناسيون 
كرونا و آغاز واكسيناســيون هموطنان گروه ســنى باالى 75 سال در سراسر كشور و انتشار 
شايعات و اطالعات نادرست درخصوص نحوه اطالع يابى و مراجعه افراد واجد شرايط براى 
واكسيناسيون، تنها مرجع ارائه اطالعات در مورد واكسن كرونا و فرآيند واكسيناسيون عليه 
بيمارى كوويد19، اطالعيه هاى رسمى مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكى است كه خبرگزارى هاى رسمى كشور، منتشر خواهد شد

اعالم افزايش كمك معيشت بازنشستگان تأمين اجتماعى 
 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با صدور بخشنامه اى به واحدهاى اجرايى اين 
سازمان درسراسر كشور نحوه اجراى دومين مرحله از متناسب سازى حقوق مستمرى 
بگيران را ابالغ كرد. به گزارش ايســنا، تمامى مستمرى بگيران بازنشسته، از كار افتاده 
كلى و بازماندگان كه در تاريخ اجراى متناسب سازى پرونده آنها فعال بوده و يا افرادى 
كه حداكثر تا پايان دوره برنامه ششم توسعه مستمرى آنها برقرار شده و يا مجددا فعال 
مى شود، مشمول اين بخشنامه هستند. تاريخ اجراى متناسب سازى مرحله دوم از ابتداى 
ســال جارى است و درخصوص احكام برقرارى بازنشســتگى و بازماندگان در سال 
جارى، تاريخ اجراى متناسب ســازى از تاريخ برقرارى و در خصوص احكام برقرارى 

ازكارافتادگى كلى، از تاريخ پرداخت مستمرى خواهد بود.

ثبت نام 635 هزار نفر در كنكور كارشناسى ارشد 1400
 سخنگوى ســازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرد كه با توجه به تمديد مهلت 
ثبت نام در آزمون كارشناســى ارشد ســال 1400 تعداد 635 هزار و 112 نفر در اين 

آزمون ثبت نام كردند.
فاطمــه زرين آميزى در گفتگو با مهر اظهار كرد: به دنبال تعويق آزمون كارشناســى 
ارشد سال 1400 از خردادماه به مردادماه مقرر شد با توجه به تعويق صورت گرفته، 
متقاضيان مى توانســتند در مهلت تعيين شــده در سايت ســازمان سنجش آموزش 
كشور به نشانى نشانى www.sanjesh.org نسبت نسبت به ويرايش اطالعات 
ثبت نامى خود اقدام كنند و فرصت جديد براى افرادى كه موفق به ثبت نام نشده اند، 

ايجاد شود.

 پايان تراژدى فرزندكشى والدين

 پس از آنكه تاريخ تكرار شد و تعصب كور، داس به دست پدر داد 
تا سر دخترك 13 ساله را از بدن جدا كند آن هم با اين فراغت خاطر 
كه بعنوان ولى دم، قانون براى او مجازات ســختى در نظر نمى گيرد، 
اصالح قانون در اولويت قرار گرفت و سرانجام چكش قانون حكم به 

تشديد مجازات پدر درصورت قتل فرزند داد.
يكسال پيش در همين روزهاى بهارى بود كه به لطف وسايل ارتباط 
جمعى و رسانه هاى مجازى، تراژدى قتل روميناى 13 ساله توسط پدر 
و به جرم نانوشته دلبستگى از جغرافياى كوچك يك روستا به بيرون 
راه پيدا كرد و به ســرعت در جهان انتشار يافت به گونه اى كه حتى 
صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) را به واكنش واداشت.

 حادثه قتل يك كارگردان به دست پدرومادرش
همچنين در روز يكشنبه نيز جسد مثله شده «بابك خرم دين» كارگردان 
ســينما در داخل يك ســطل زباله در شــهرك اكباتان پيدا شده و در 
تحقيقات به عمل آمده پدر و مادر اين كارگردان به قتل اعتراف كردند.

والديــن مقتــول در بازجويى اوليه به جنايت معترف شــده و اعالم 
مى كنند كه با مســموم كردن فرزند خــود وى را بيهوش كرده و پدر 
پس از چند ضربه چاقو، جسد را به حمام منتقل كرده و مثله مى كند.

در بررســى هاى اوليه والدين مقتول علت كار خود را رفتار نامناسب 
فرزند و اذيت و آزار وى اعالم كردند.

از جمله اين دادخواهى ها، ريشه يابى علل اين اتفاق بود كه كوروش 
محمدى رئيس انجمن آسيب شناســى اجتماعى ايران در گفت و گو 
با ايرنا بر آن صحه گذاشــت و با اشــاره به بروز فاجعه قتل فرزند به 
عنوان مذموم ترين جنايت غيرقابل بخشش گفت: با اين وجود نبايد 
هيجانى وارد عمل شــد و بدون ريشه يابى اين ماجرا و در نظر گرفتن 
ساختارهاى غلط جامعه تصميم گرفت چرا كه ما سالهاست كه با اين 
گونه قتل ها روبرو هســتيم ولى هرگز براى بررسى و ريشه يابى اين 

آسيب ها وارد عمل نشده ايم.
به گفته وى به هر حال قاتل در اين قضيه مجازات مى شود ولى نبايد 
همانند جنايات دهه هاى قبل مانند خفاش شــب، فاجعه خمينى شهر 
و ســعادت آباد، بدون تحليل و واكاوى دقيق علت ها به ســرعت به 
مجازات مجرم پرداخته و در نهايت پس از مدتى به فراموشــى سپرده 

شود.
از ديگر دادخواهى هاى صورت گرفته از ســوى مردم، اصالح قانون 
و اجراى اشد مجازات براى متهم اصلى پرونده بود تا ديگران در پناه 
قانون و بــا فراغت خاطر از اينكه به عنوان ولى دم، قانون براى آن ها 
مجازات ســختى در نظر نمى گيرد، به خود اجازه ندهند پشت نقاب 

ناموس و غيرت جان جگرگوشه خود را بستانند.
قانونى كه به گفته ســارا باقرى وكيل پايه يك دادگسترى در آن هيچ 
تناســبى بين جرم و ميزان مجازاتى كــه براى پدر فرزند كش در نظر 
گرفته شده، وجود ندارد. براى مثال پدر رومينا اشرفى از قبل اطالعاتى 
هم نســبت به قوانين داشــته كه در صورت كشتن فرزندش قصاص 

نمى شود.
باقرى ادامه داد: وقتى قاضى از پدر رومينا پرسيده بود كه چرا شما به 
سراغ بهمن خاورى نرفتيد تا او را بكشيد، گفته بود دليلم اين بود كه 
اگر بهمن خاورى را مى كشتم من را قصاص مى كردند و من به اعدام 
محكوم مى شدم؛ اما در مورد دخترم اين اتفاق نمى افتاد و دقيقا بحث 
زن كشــى و مظلوميت و عدم تناسب قوانين ما در بحث فرزندكشى 
هست كه پدر در اين قضيه مجازات نمى شود و به چند سال حبس كه 
قابل پيش بينى بود، محكوم مى شود بدون اينكه حتى مجازات تكميلى 

و بازدارنده براى پدر رومينا در نظر گرفته شود.
وى افزود: صدور حكم هايى بدون مجازات تكميلى و بازدارنده سبب 
مى شــود مادر و ديگر اعضاى خانواده اين فرزندان با ترسى در وجود 
خود زندگى كنند. چه بســا در بسيارى از موارد مادر و ديگر اعضاى 
خانواده چاره اى ندارند و با قاتل زندگى مى كنند و به اتفاق پيش آمده 
نيز رضايت مى دهند. بنابراين براى حفظ امنيت اين خانواده بايد قوانين 

حمايتى و تكميلى در نظر گرفته شود.
موضوعى كه باعث شد در همان روزها، معصومه ابتكار معاون رئيس 
جمهورى در امور زنان و خانواده در واكنش به اين اتفاق هولناك، از 
پيشنهاد اين معاونت براى اصالح قانون خبر داد و گفت: جريحه دار 
شدن افكار عمومى از قتل رومينا، واكنش جدى معاونت را برانگيخت 
تا اليحه تشــديد مجازات پدر در صورت قتــل فرزند را تنظيم و به 

كميسيون لوايح بفرستد.
وى افزود: اين اليحه پس از بررسى در كميسيون به قوه قضاييه ارسال 
شــد كه با تكميل حقوقى و قضايى اين اليحه پيشنهادى به كميسيون 

بازگشته تا با رفع ايرادات، سريع تر به مجلس ارسال شود.
 پايان تراژدى قتل فرزندان توسط پدران

با گذشــت يكســال از واقعه تلخ رومينا و با پيگيــرى هاى مكرر 
معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهورى، ســرانجام اليحه 
پيشــنهادى اين معاونت در مورد اصالح مــاده 612 قانون مجازات 
اســالمى در دولت تصويب شــد؛ خبرى كه ابتكار به آن اشاره كرد: 
اين اليحه كه مورد تاييد قوه قضاييه نيز هســت، حداكثر مجازات، 
ايجاد محدوديت در سرپرســتى اطفال ديگر و عدم شمول ارفاق را 

در بر مى گيرد.
اليحــه اى كه در صــورت تصويب نهايى مجازات قتــل فرزند را از 
حداكثر 10 ســال به حداقل 25 سال افزايش خواهد داد تا ديگر ذهن 

محاسبه گر جنايتكاران فراغ بال از تكرار جنايت نداشته باشند.

هاى جديد كرونايى باشيد اقتصاد پويا: در انتظار پيك
 ديگه عضوى از خانوادمون شده؛ نباشه دلتنگش ميشيم!!

بهار: توزيع مرغ در هاله اى از ابهام
 اون ردپاى مرغ تو آسموناس!!

جام جم: آرايش انتخابات با چهار احتمال
 هرسال يك احتمال؟!!

اقتصاد ملى: خروج از چاله كمبود، سقوط در چاه گرانى
 اومدن اَبروش رو درست كنن زدن چشمش رو كور كردن!!

كسب وكار: دالالن در كمين دالر سهميه اى
 گويا دالل ها هم يارانه اى دارن پيش ميرن!!

مهدتمدن: گره هاى برجامى در حال بازشدن
 گره اى كه با دست باز نميشه نبايد با دندون باز كرد!!

نقش اقتصاد: پاى چين در كفش ايرانى
 آسياب به نوبت!! اينهمه مدت ما پا تو كفش چينى كرديم!!

هفت صبح: ركورد تزريق واكسن در يك روز
 با اين فرمون برن جلو كرونا يه روزه بار سفر مى بنده!!

ابتكار: نبض بازار ارز در دست سياست
 همونه پس االن داره ُكرنومترى پيش ميره!!

اقتصادآينده: نان و شكر گران شد
 اينم يه ترفند براى كوچيك كردن سبد خانوار!!

ايده روز: ماليات خودرو ندهيد، چه مى شود؟
 آمار شناسايى خودرو هاى لوكس هم باال ميره!!

دنياى جوانان: صداى كسرى بودجه مى آيد
 بدون شرح!!

ابتكار: سقف كوتاه طرح هاى مسكن
 يه جورى طرح سازى كنيد كه سرمون نشكنه!!
فراز اقتصاد: اقتصاد كشور مانند بيمار اورژانسى است

 احتماالً از نوع بيمارى  كه همه ازش قطع اميد كردن ديگه!!

بازديد ميدانى بخشدار
 از روستاهاى اسدآباد

 بخشدار مركزى اسدآباد  از پروژه هاى دهيارى روستاهاى؛ حسن 
آباد، چنارعليا، محمدآباد، مالولى وآهو تپه بازديد كرد.

 ســليمان نظرى دوســت در اين بازديد اظهار كرد: از مجموعه 53
دهيارى بخش مركزى بيــش از 80 درصد دهياريها ، برنامه فعاليت 

هاى عمرانى خود را به بخشدارى اعالم كرده اند .
به گزارش همدان پيام، نظرى دوســت با بيان اينكه عمليات جدول 
گذارى و بهســازى معابر روســتاهاى ولى آباد ، حسن آباد ، محمد 
آباد ، چنار عليا ، آهو تپه و باد خوره  آغاز شــده و اين پروژه ها در 
ساير روستاها نيز به زودى شروع مى شود افزود: معابر و خيابانهاى  
شــمس آباد ، دهنوش ، گذركجين ، ولى آبــاد ، چنار عليا ، كمك 

سفلى  آماده زيرسازى بوده است. 
وى ياد آور شد: ضمن اينكه براساس اعتبارات موجود دهياريها پيش 
بينى مى شود در ســال جارى حدود 20 هزار متر جدول گذارى و 
اصالح معابر در روســتاهاى بخش  انجام و به بهره بردارى برســد. 
نظرى دوســت در پايان خاطرنشــان كرد: ادارات به ويژه  ادارات 
خدمات رســان درخواســت داريم پروژه هاى عمرانــى خودرا در 
روســتاهاى اين  بخش آغاز و مصوبات دهگردشــى ها را اجرايى 

كنند.

 دهمين نشســت از مجموعه 
دربــاره  درس گفتارهايــى 
بوعلى ســينا به «بررسى تحليلى 
و تطبيقى رســاله الطيرنويســى 
از ابن ســينا تا عطار» اختصاص 
15 تاريــخ   در  كــه  داشــت 

مهدى  ســخنرانى  با  ارديبهشت 
محبتــى از مركز فرهنگى شــهر 
پخش  مجازى  صورت  به  كتاب 

شد.
محبتــى ســخنانش را با شــيخ 
ابوالحسن خرقانى آغاز كرد و با 
اشاره به نقل قول عطار در تذكره 
االوليا گفــت: آنكه نماز و روزه 
مى كند به خلــق نزديك و آنكه 
فكرت مى كند به خدا. اين جمله 
بســيار پُر مغز است. پيامبر(ص) 
نيز پيامى در همين زمينه دارد كه 
يك ساعت فكر بهتر از 60 سال 

عبادت است.
وى همچنين به رسايل ســه گانه ابن سينا نيز 
كه در جلســه گذشــته پرداخته بود اشــاره 
كرد و افزود: آيا ابن ســينا اين ســه گانه را با 
اهداف سياســى اجتماعــى فرهنگى گفته و 
يا براى خوش باش دلش؟ شــواهد و قراين 
نشان مى دهد كه ابن سينا فقط براى دلش اين 
ســه گانه را نگفته و در مقدمه رساله الطير به 
صــورت غريبى نگران اســت و خواننده را 
قســم مى دهد كه اين حرف ها را به كســى 
نگــو و مثل الك پشــت اين ها را يواشــكى 
حمل كن و خواهش مى كند كه اين  حرف ها 
را بــا نامحرمــان در ميان نگــذار زيرا براى 
كسى نوشــتم كه اهل عقل و اهل دل است. 
برخى مى گويند ابن ســينا ديوانه شده وگرنه 
پرنده چطــور مى تواند حرف بزند و در آخر 
رساله الطير با بيان آيه قرآن آن را تمام مى كند. 
همه اين ها نشــان مى دهد كه جابرى اين را 
درســت فهميده كه هدف ابن ســينا اهداف 
فرهنگى سياسى خاصى بوده كه اجل مهلت 

نداد و زمانه نيز با وى همگام نبود.
رســاله الطير  در  رمزآلود  معانــى   

ابن سينا
در رساله الطير ابن سينا پرنده هايى در آسمان 
پرواز مى كنند، دانه اى مى بينند و فرود مى آيند 
كه دانه را بچينند، مى بينند كه بند بر پايشــان 
است و وقتى مى خواهند بلند شوند نمى  توانند 
پرواز كنند، سرهايشان را از تور بيرون مى آيند 
و مى گويند براى رهايى از اين وضعيت بايد 
به كوه بلندى كه حضرت ملك در آنجاست 
برويــم و به راهنمايــى پرنده هوشــيار به 
ســمت حضرت ملك مى روند، از هفت كوه 
مى گذرند و به كوه هشتم مى رسند و در كوه 
نهم ملك را مى بينند. در مسير چه رنج هايى را 
مشــاهده مى كنند و با سختى فراوان از كوه و 
بيابان ها مى گذرند و به قلعه ملك مى رسند، از 
راهنماى ملك مى خواهند كه نزد ملك بروند 
و مى گويند ما گرفتار شــديم و پايمان در بند 
شــد، گفتند شما مى توانى ما را نجات بدهى. 
ملك مى گويد حرف دلتان را بزنيد و نترسيد 
و اين را با لحنى صميمى و دلنشين مى گويد 
درست است كه من مى توانم شما را راهنمايى 
كنم كه بند از پايتان باز كنيد اما حاال كه اصول 
را يــاد گرفتيد بايد به همــان نقطه كه بند بر 

پايتان شده برويد و با حسن تدبير بند از پاى 
هم باز كنيد.

حال بايد بدانيم كه اين مرغان كى هســتند؟ 
دام ها چيســت؟ هفت كوه چيســت؟ و كوه 
هشتم و نهم چيســت؟ نحوه عبور مرغان از 
كوه و راهنما كيست؟ ملك چه كسى است؟ 

و بندها را از پاى هم گشودن چيست؟
همه اين ها معانى رمزآلودى دارد كه جوينده 
دانا دنبــال مى كند تا به دريافت درســتى از 
آن ها برسد. در رساله الطير ابن سينا راه نجات 
بشر در ســه چيز اســت. پرندگان ابن سينا 
نمى خواهند بروند كه شاه را ببينند مى خواهند 
به آزادى برســند و نهايت ســعى مرغان در 
رســاله الطير ابن سينا بند برداشتن از پا است، 
راه نجات بند است و شيوه رسيدن به آزادى 
تعاون و عمل اجتماعى اســت. ابن سينا براى 
رهايى انسان پيش از آن  كه فنا و خودگرايى 
را توصيه كند مى گويد نخســت بايد به متن 
جامعه برويد و به كمك هم همديگر را آزاد 
كنيد. اين نكته مهم در تفكر ابن ســينا است. 
ركن دوم اين كه شما در عالم خيال نمى توانيد 
به آزادى برســيد و در پهنــه عمل اجتماعى 
از طريق تعقل مى توانيد نجات يابيد. مســاله 
سوم اينكه وقتى شــيوه رهايى را پيدا كرديد 
برگرديد به جماعت و متن جامعه و با تعقل 
و تعاون و مسئوليت پذيرى راه نجات را پيدا 

كنيد. 
 محمد غزالى از اعجوبه هاى روزگار 
پادشــاهى كه مرغان به حضورش رسيدند نه 
جبار و نه ستمگر است و نه دوست دارد كه 
مرغــان در برابرش له شــوند و نه به مرغان 
از بــاال نگاه مى كند. پادشــاه مى آيد و رو در 
رو با آن ها ديالوگ مى كند. مثل دو دوست و 
برادر است. مى گويد نمى خواهم امر كنم شما 
اطاعت كنيــد. اين را با مرغان برادران غزالى 
مقايسه كنيد. در داســتان رساله الطير برادران 
غزالــى بين محققان اختالف اســت كه اين 
رساله الطير را محمد نوشته و احمد به فارسى 
برگردانده و يا برعكــس. اين روح متحرك 
بايد به اســماعيليه جواب مى داد و مخالفان 
حكومــت را مجــاب مى كرد. ايــن موجود 
متحرِك عجيب و باهوش اما سرگرداِن غزالى 
نمونه خوبى براى اين مســاله است. محمد 
غزالى در 38 ســالگى پنهان مى شود كه بايد 

بدانيم آيا از ترس بوده است؟ چون ملكشاه و 
نظام الدين را ترور كرده بودند يا از مسايل دنيا 
سير شــده و فرار كرده است. وى از تدريس 
در مدرســه نظاميه كناره گيــرى مى كند و در 
كوه هاى لبنان و شام 10سالى خلوت مى كند 
و «احيا علوم الدين» را مى نويسد. همين باليى 
كه غزالى ســر مخالفان خود آورد آخر ســر 
خــودش آمد زيرا جامعــه اى كه با عقالنيت 
بزرگ نشود آخر گريبان كسى را مى گيرد كه 

عقالنيت گويى كرده است. 
 منطق الطيــر عطــار تركيبــى از 
رساله الطير ابن سينا و برادران غزالى

علت سفر مرغان در رساله الطير دو چيز است: 
ديدار ملك و منعى كــه همديگر را مى كنند 
نه طلب آزادى و رهايــى از بند. آن هايى كه 
گرمســيرى بودند در شهرهاى سردسير جان 
مى دهند و دشتى ها در كوه از دست مى روند 
و... عده اى از مرغان موفق مى شوند به درگاه 
ملك و عنقا برســند. وقتى بــه درگاه ملك 
مى رسند، مى گويند به عشــق پادشاه آمديم 
كه چاووش مى گويد بودن يا نبودن شما هيچ 
فرقى نخواهد داشــت و هيچ مشكلى با شما 

حل نمى شود. 
منطق الطير عطار تركيبى اســت از رساله الطير 
ابن سينا و رســاله الطير برادران غزالى. مرغان 
جمع مى شود در يك محل فرضى و مى گويند 
ما پادشاه مى خواهيم و پادشاه ما سيمرغ است. 
سيمرغ در كوه قاف است و كوه قاف بسيار 
دور اســت و بايد راهنما انتخاب كنيم. اين 
شــبيه درس ابن سيناست و پرنده طوق دار 
راهنما اســت، در رســاله بــرداران غزالى 
راهنما ندارند و هر كســى اول خودش را 
معرفى مى كند و هدهد مى گويد من راهنما 
باشــم، قرعه مى زنند و به نام هدهد مى افتد 
و به ســوى ســيمرغ راه مى افتنــد. مرغان 
مشــكالت خود را مطرح مى كنند و هدهد 
به آن ها پاســخ مى دهد. هدهد شوق ديدار 
سيمرغ را در آن ها زنده مى كند راه مى افتند 
و از هفت مرحله مى گذرند. عطار هفت كوه 
را به هفت وادى تبديل كرده اســت: طلب، 
عشــق، معرفت، استغنا، توحيد، غيرت، فقر 

و فنا. 
ديالوگ محورى داســتان عطار از همه چيز 
قشنگ تر است. رســاله الطير ابن سينا بر پايه 

ديالوگ مى چرخد اما رســاله 
ديالوگ  خيلــى  غزالى  الطير 
ندارد جز ابتــداى متن. عطار 
ذوق نشان مى دهد و با توجه 
به جايــگاه عدد 7 در فرهنگ 
ايرانى اســالمى به همين عدد 

بسنده مى كند. 
باشــكوه ترين   
پرنده نامه هاى تاريخ بشر 
را عطار پى ريزى مى كند

و  باشــكوه ترين  از  يكــى 
تاريخ  پرنده نامه هاى  زيباترين 
بشر را عطار پى ريزى مى كند. 
اجمالى  مقايسه  بخواهيم  اگر 
كنيم. هدف مرغان ابن ســينا 
رســيدن بــه آزادى و رهايى 
از بند اســت و هدف مرغان 
و  ملك  بــه  رســيدن  غزالى 
عبوديــت و خدمت و هدف 
مرغان عطار رســيدن بــه يگانگى و وحدت 
است. بنيان فكرى اين سه چيست؟ ابن سينا 
در پى همبستگى اجتماعى و رهايى انسان به 
دست خودش است كه نجات از طريق خود 
امكان پذير است و ملك ما را نجات نمى دهد. 
عمل نجــات از درون صورت مى گيرد و به 
بيــرون مى آيد. نجات از تعــاون عقالنيت و 

مسئوليت پذيرى صورت مى گيرد. 
 نجات از طريق تعقل 

مرغان غزالى هدفشــان عبوديت مطلق است 
و در كنار تخت سلطان عنقا به خاك مى افتند 
همان طــور كه بايد در مقابــل خليفه بغداد 
به خــاك بيفتد چون غزالى متفكر دســتگاه 
خالفت و تئورسين دســتگاه خالقت است 
بايد طرح نامه بريزد كه مردم در برابر سلطان 
به خاك بيفتند و مرغانى كه راه مى افتند و به 
اوج كمال مى رسند خاكسارى در برابر سلطان 
و عبوديت در مقابل مطلق اســت. نمى گويد 
برويد و به آزادى و رهايى برســيد زيرا بايد 
پايه هــاى قدرت خالفت از طريق تفكر ادبى 
محكم باشــد. تفكر و ســلطه اشعرى  تار و 
پــود فرهنگ ما را دربرگرفته اســت. غزالى 

مى خواهد همين را تأكيد كند. 
رساله الطير ابن ســينا را سهروردى به فارسى 
برگرداند و خدمت بســيارى بــه ما كرد. تا 
چندى پيش فكر مى كردند اين رســاله براى 
شيخ اشراق اســت اما هانرى كربن با توجه 
به نسخه هايى كه پيدا كرد مى گويد اين رساله 
براى ابن سيناست كه سهروردى ترجمه كرده 
است. در رســاله ابن سينا هدف اين است كه 
انســان به نجات از طريق تعقل برســد و در 
رســاله الطير غزالى اين است كه انسان پاى 
تخت بيفتــد و عبد بشــود و در منطق الطير 
عطار هدف نهايى اين است كه من و او يگانه 
شويم. اين يگانه شــدن باعث تحكيم سلطه 

جباريان مى شود يا فروپاشى. 
انديشه عطار اين است كه دنبال همان هدف 
ابن ســينا اســت رهايى آدمى اما نه از طريق 
تفرد بلكه از طريق وحدت آيا اين امكان پذير 
است؟ آرمان شهر عطار در منطق الطير چيست 
آيا سعادت از طريق تفرد امكان پذير است و 
يــا از طريق فنا و اتحاد امكان پذير اســت يا 
انســان بايد برگردد به متن اجتماع و ســفر 

بالحق من الحق.

بنيان فكرى ابن سينا، غزالى و عطار 
در رسايل الطيور چيست؟

حاجى بابايى:
اليحه دولت رتبه بندى نيست، بيراهه است

 رئيس فراكسيون فرهنگيان از برگزارى 
جلسه فراكسيون فرهنگيان با وزير آموزش 
و پرورش ومعاونيــن اين وزارتخانه خبر 

داد.
حميدرضــا حاجى بابايى گفــت: در اين 
جلســه، موضوع نظام رتبه بندى معلمان  
مورد بحث و بررسى قرار گرفت و تاكيد 
شــد، نظام رتبه بندى ويژه معلمان است 
و بايد از قانون مديريت خدمات كشورى 
كامــال مجزا مطرح و به صورت يك نظام 

مورد تاكيد قرار گيرد.
وى با اشــاره بر اين كه اين نظام همسان  
آنچه در دانشــگاهها اجرا مى شود،مورد 

تاكيــد قرار گيرد، افزود: مبناى اليحه رتبه 
بندى براساس مربى معلم، استاد يار معلم، 
دانشــيار معلم واســتاد معلم خواهد بود، 
كــه مبناى حقوق ومزايــا در اين رويكرد 
حداقــل 80 درصد،  اعضاى هيأت علمى 
دانشگاهها كه هم رتبه و هم سابقه هستند، 

خواهد بود .
حاجى بابايى مهندســى نيروى انسانى را 
مهم ترين ركن نظام رتبه بندى برشــمرد 
و گفــت: مبناى اجراى نظــام رتبه بندى، 
طرح مصوب سال 1392 وزارت آموزش 

وپرورش خواهد بود.
وى تاكيد كرد، دولت مكلف اســت، آيين 

نامــه اجرايى نظام رتبه بنــدى را تدوين  
نمايــد و در كوتاهتريــن فاصلــه زمانى 

اجرايى نمايد.
ــى خاطــر نشــان كرد،نظــام  حاجــى باباي
رتبــه بنــدى معلمــان يكــى از مهــم 
تريــن اولويــت هــاى مجلــس اســت، كــه 
موضــوع ارتقــاى شــان وجايــگاه معلمــان 
را بــه صــورت ويــژه در  اســناد فرادســتى 
ــام  ــه، سياســت هــاى ابالغــى مق از جمل
معظــم رهبــرى،  نقشــه مهندســى علمــى 
ــه  ــن ، برنام ــول بنيادي ــند تح ــور، س كش
ششــم توســعه مــورد تاكيــد قــرار گرفتــه 

اســت، اجرايــى مــى كنــد.

عامل تيراندازى روز گذشته همدان 
تحت تعقيب پليس قرار دارد

 معاون اجتماعى پليس استان همدان با اعالم اينكه صبح روز گذشته 
دو نفر موتور ســيكلت سوار كه برابر اطالع اوليه با مالك مشاور امالك 
اختالف داشته اند اقدام به تيراندازى با سالح شكارى به سمت وى نموده 

و از محل متوارى ميشوند .
به گزارش پايگاه خبرى پليس، حسين بشرى افزود: بالفاصله مأمورين 
در محل حاضر و تحقيقات اوليه براى شناســايى فرد تيرانداز انجام و با 
هماهنگى با مقام محترم قضايى تعقيب و دستگيرى وى در دستور كار 

پليس قرار گرفت .
بشرى افزود تحقيقات اوليه نشان دهنده اختالف شخصى چند ساله بين 
اين افراد بوده اما علت و انگيزه بعد از دستگيرى فرد ضارب مشخص و 

اطالع رسانى  خواهد شد .
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 بــه گفته معاون هماهنگــى امور عمرانى 
اســتاندار همدان به منظــور كاهش آلودگى 
هوا ســوخت پاك از فروردين امسال تحويل 

نيروگاه شهيد مفتح شد.
فرهاد فرزانه در كارگروه كاهش آلودگى هوا 
بيان كرد: آلودگى هواى نيروگاه شــهيد مفتح 
شــهرهاى  ســاكنان  نارضايتى  بروز  موجب 
اطراف اين نيروگاه شــده بــود كه با پيگيرى 
هاى صورت گرفته و تحويل سوخت پاك از 
فروردين امســال به اين نيروگاه دغدغه مردم 

رفع شد.
به گــزارش ايرنا، وى اضافه كرد: بر اســاس 
مصوبات شــوراى تاميــن و كارگروه كاهش 
آلودگى هوا نيروگاه شــهيد مفتح بايد مصرف 
ســوخت پاك را ادامه دهد تا مشكالت سال 

گذشته مجدد تكرار نشود.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار همدان، 
برگزارى كارگــروه كاهش آلودگــى هوا را 
فرصت مناسبى براى شناخت وضعيت موجود 
با جزئيات بيشتر دانســت تا بتوان اين موانع 
و مشكالت را با همكارى نهادهاى مسئول و 

دبيرخانه محيط زيست رفع كرد.
فرزانه تأكيد كرد: ايجاد فرصت هاى شــغلى 
يكى از مهمتريــن اولويت ها، ضرورت ها و 
دغدغه هاى مسئوالن است اما بايد بدانيم كه 
انســان در هوا و سرزمين پاك زندگى كرده و 

مشغول به فعاليت شــود كه همدان شرايط و 
اين جايگاه را دارد.

وى اظهار داشت: سال گذشته وضعيت كيفى 
هــواى همدان بــه گونه اى بود كه شــرايط 
اضطــرار را تجربه نكرديم و اين توفيق نتيجه 

همكارى افراد و نهادهاى مسئول است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار همدان 
خواســتار تسريع در اجراى طرح كانال انتقال 

فاضالب محور ورودى جاده تهران به سمت 
تصفيه خانه شهر همدان با هدف كاهش بوى 

نامطبوع در اين مسير شد.
فرزانه ادامه داد: چهار واحد مستقر در شهرك 
صنعتى بوعلى همدان بيشــترين نقش را در 
آاليندگــى دارند هر چند دنبــال تعطيلى اين 
واحدها نيســتيم اما در صــورت بى توجهى 
به هشــدارها و تذكرها برخــورد قانونى بايد 

صورت گيرد.
وى گفت: بــا توجه به بحران آب در ســال 
جارى، كميته اضطرارى در اين باره تشــكيل 
شده اســت و منبع جايگزين براى تامين آب 
شــرب همــدان و ابالغ به دســتگاه ها براى 
اســتفاده نكردن از آب آشاميدنى براى آبيارى 
فضاى سبز و ديگر تمهيدات براى عبور از اين 

بحران پيش بينى شده است.

خبـر نگاه

ارزانى مصنوعى دالر با اقتصاد ايران 
چه مى كند؟

 نرخ ارز كه قبل از انقالب اســالمى وابسته به دالر امريكا بود،بعد 
از انقالب شناور شد، ولى دولت به علت شرايط انقالب و سپس پيش 

آمدن مسئله جنگ، قيمت ارز را ثابت اعالم مى كرد .
اين در حالى بود كه بازار قيمت هاى بســيار باالترى را براى خريد و 
فروش اعمال مى نمود. بعد از روى كار آمدن دولت اقاى رفسنجانى 
شرايط اندكى تغيير كرد و ايشان با دادن شعار اقتصاد آزاد و برشمردن 
مفاسد و مضار اقتصاد دولتى، در مصاحبه ها و خطبه هاى نماز جمعه، 
قيمت ارز را و پيرو آن حتى خروج ارز از كشــور را به هر مقدار آزاد 

اعالم كرد.
در اين زمان بانك مركزى گاه گاهى با فرستادن عوامل خود به بازار و 
تحت عنوان مبارزه با گرانى در بازار دخالت مى نمود. شايد همكارانى 
كه هم ســن و سال من هستند به خاطر داشته باشند، آقائى بنام نجفى 
را .... مرحله بعد پشــيمان شدن آقاى رفسنجانى از سياست بازار آزاد  

در خردادماه سال 1373 بود.
در آن زمان ايشــان با سياست تثبيت نرخ ارز و ممنوعيت معامله ارز 
توســط مردم و احياى مجدد ســازمان تعزيرات و دستور قلع وقمع 
صرافان به ميدان آمد و درست 180 درجه از سياست هاى اعالمى قبلى 
عقب نشينى كرد، و تندترين شعار ها را عليه بازار آزاد مطرح كرد، و 
البته اعضاى دولت ايشان هم كه موسوم به كارگزاران بودند، در هر دو 
مرحله در تبليغ مواضع متناقض ايشان با او همراه بودند ، و البته به جز 
يك نفر كه مردانه و جوانمردانه بعد از تغيير موضع آقاى رفســنجانى 
از دولت ايشــان اســتعفا داد و كناره گيرى نمود ، كه انشاا... هر كجا 
هست، خدايش به سالمت دارد.او مسعود روغنى زنجانى بود، به هر 
حال آقاى رفسنجانى در موضع گيرى جديد خود سنگ تمام گذاشت.

يادم هست يك نوبت در نماز جمعه دالر فروشى را با ترياك فروشى 
مساوى دانسته و صرافان را نصيحت نمودند به يافتن شغلى آبرو مند 
! اين زمان نيز بگذشــت . دوران اقاى خاتمى رسيد بار ديگر خريد و 
فروش ارز آزاد شــد و قيمت آن هم كه در بــازار آزاد تا 950 تومان 
در تابستان 1378 رسيده بود با سياست هاى تك نرخى شدن ارز و با 

شيب ماليم رو به افول نهاد. 
بعد از اينكه به حدود 800 تومان رســيد بار ديگر ولى با شــيبى كم 
شروع به افزايش نمود. و اين سياست تا شهريور ماه سال 1389 ادامه 
داشت تا اين كه قيمت دالر به حدود يك هزار تومان رسيد، ولى نرخ 
متوسط تورم طى اين حدود ده سال حداقل 20 در صد بوده كه اگر با 
دالر 950 تومان محاسبه كنيم قيمت دالر در آن زمان مى بايست حدود 

4000 تومان را نشان مى داد.
حال اگر مبنا را 800 تومان در سال 1380 در نظر بگيريم و نرخ تورم 
را هم متوســط 20 درصد كه تقريبا مساوى نرخ سود بانكى بود، باز 
هم نرخ دالر بايد چيزى درحدود 3000 تومان مى بود. پس نرخ هزار 
تومانى در آن زمان نشــانه فشرده بودن فنر قيمت هاست و ديديم كه 
همين مســئله باعث فرار فنر در اواخر سال 91 شد ، بعد از آن هم در 
دولت آقاى روحانى، ســعى در نگه داشتن قيمت ارز به ضرب و زور 
تزريق بيش از تقاضا داشتند و در حالى كه متوسط نرخ تورم در چهار 
سال نخست دولت ايشان بيش از 30 در صد بود ، نرخ ارز تا اول سال 

97 كمتر از 15 درصد رشد كرد.
البته طبق انتظار اين وضعيت نمى توانســت دوام آورد و ديديم كه در 
سال هاى 98 و 99 چه اتفاقاتى در بازار افتاد و با در رفتن فنر قيمت ها 
، دالر تا 34000 تومان نيز در مهر ماه ســال 99 پيشروى كرد. تصور 
حقير اين اســت كه بار ديگر همين اتفاق در حال رخ دادن اســت، و 
متاسفانه با سياست هاى فشار بر روى فنر قيمت، مى بايد منتظر فاجعه 
اى ديگر در بازار ارز باشــيم. البته همه مى دانند كه هر چه پول ملى 
قوى تر باشــد رفاه براى مردم بيشتر اســت . ولى پائين بودن نرخ ارز 
به تنهائى در حالى كه نرخ تورم و ســود بانكى باالست و انواع كاالها 
هر روز گرانتر مى شــود ، نه تنها باعث رفاه مردم نمى شود بلكه منجر 
به افزايش واردات، كاهش صادرات، بسته شدن كارخانه ها و افزايش 

بيكارى و .... شده و مى شود.
* على اصغر سميعى
رئيس اسبق كانون صرافان

تكذيب افزايش قيمت بنزين 
توسط دولت و مجلس

 طى روز ها گذشــته اخبار و شايعاتى مبنى بر افزايش قيمت بنزين 
در ميان عامه مردم انتشار يافته كه همين مسئله واكنش دولت و مجلس 

را به همراه داشت.
 هيچ برنامه اى براى افزايش قيمت فراورده هاى نفتى 

نداريم
وزير نفت با تكذيب گرانى بنزين گفت: هيچ برنامه اى براى افزايش 
قيمت فراورده هاى نفتى نداريم و شايعات گرانى بنزين دروغ و جنگ 

روانى پيش از انتخابات است.
بيژن زنگنه روزگذشــته در جمع خبرنگاران تاكيــد كرد: نزديك به 
انتخابات برخى با شايعه گرانى بنزين مى خواهند در مردم عكس العمل 
بدى ايجاد كنند، اما اطمينان مى دهم نه بنزين و نه هيچ فرآورده نفتى 

ديگرى گران نخواهد شد.  
 مجلس اجازه افزايش قيمت را نخواهد داد

نايب رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايســنا تاكيد كرد: بحث افزايش قيمت هيچ يك از فرآورده هاى نفتى 

تاكنون مطرح نشده و مردم به شايعات توجه نكنند.
احمد مرادى ضمن رد اخبار منتشــر شده در خصوص افزايش قيمت 
بنزين، بيان كرد: بنده به عنوان نايب رئيس كميسيون انرژى تاكيد مى 
كنم كه تا به امــروز هيچ مبحثى در خصوص افزايش قيمت فراورده 
هاى نفتى در كميسيون مطرح نشده است. مردم به اين شايعات توجه 

نكنند.
وى در ادامه اظهار كرد: واقعا جامعه امروز كشش افزايش قيمت هيچ 
كاال يا خدماتى را ندارد. ســطح درآمد مردم پايين آمده و شيوع كرونا 

نيز مردم را آسيب پذير كرده است.
نايب رئيس كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: 
مردم نگران نباشــند. مجلس اجازه افزايش قيمت نه تنها بنزين بلكه 
هيــچ يك از فرآورده هاى نفتى را نخواهد داد. دولت نيز در چند ماه 

پايانى وارد اين عرصه نخواهد شد.

روند نزولى قيمت تخم مرغ ادامه دارد
 با شــرايط فعلى توليد تخم مرغ، حداكثر تا دوماه آينده دچار چالش شديد در 

اين حوزه خواهيم شد.
رئيــس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار كشــور گفــت: در دو ماه اخير قيمت 
تخم مرغ روند نزولى شديد داشــته و هم اكنون به 4 هزار تومان زير نرخ مصوب 

رسيده است.
ناصر نبى پور در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه شركت پشتيبانى امور دام در چنين 
شرايطى بايد به بازار ورود و تخم مرغ مازاد را جمع آورى كند، افزود: پيگيرى هاى 

ما در اين زمينه منجر به نتيجه نشده است.

اين فعال بخش خصوصى با اشاره به اينكه وقتى شرايط بازار بحرانى شود، مسئوالن 
توليدكنندگان را مقصر قلمداد مى كنند، گفت: توليدكننده اگر در تعيين قيمت نقش 

داشت در حال حاضر تخم مرغ را كيلويى 10 هزار تومان نمى فروخت.
نبى پور اضافه كرد: ما به مسئوالن پيشنهاد داديم كه به تشكل ها اجازه ذخيره سازى 
10 هزار تن تخم مرغ را بدهند تا در زمان كمبود بتوانيم از اين ذخاير استفاده كنيم 

و دولت در ازاى اين ذخيره سازى به مرغداران نهاده بدهد.
وى با بيان اينكه قيمت تمام شــده توليد تخم مرغ در شــرايط كنونى حدود 17 تا 
18 هزار تومان اســت، افزود: اين زيان منجر مى شود مرغداران مرغ هاى خود را به 
كشتارگاه بفرستند و حداكثر تا دوماه آينده با بحران شديد در بازار تخم مرغ مواجه 

خواهيم شد.

مصوبه افزايش كمك هزينه مسكن كارگران ابالغ شد
ــه مســكن كارگــران  ــه موضــوع افزايــش كمــك هزين  معــاون اول رئيــس جمهــور مصوب
را بــراى اجــرا بــه وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى و ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور 

ابــالغ كــرد.
به گزارش خبرآنالين، هيأت وزيران در جلســه 22 ارديبهشت 1400 به پيشنهاد شوراى  عالى كار، 
با هدف ارتقاى ســطح معيشت كارگران مشــمول قانون كار و به استناد ماده (2) اصالحى قانون 
راجع به طبقه بندى مشاغل و برقرارى كمك هزينه مسكن كارگرى، با افزايش كمك هزينه مسكن 
كارگران مشــمول قانون كار به مبلغ ماهانه مبلغ چهار ميليون و500 هزار ريال از ابتداى فروردين 

ماه سال 1400 موافقت كردند.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

آگهي مزايده (مرحله اول)  واحد هاى ادارى و مسكونى عرصه و اعيان وقف (مجتمع ايران زمين)

اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان مالير

ليست واحدهاى مسكونى و تجارى
قيمت پايه مزايده  اجاره بهاء  ماهيانه آدرسپاركينگكاربرى واحدطبقهمساحت تقريبيرديف

به نرخ عادله روز به تومان
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى-مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى42 148,47
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى - مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى249,9744
3/500/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى354,8745
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى449,8946
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى52 548,47
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى645,0553
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى749,9754
3/500/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى854,8755
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى949,8956
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى1048,4762
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى1145,0563
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى1249,9764
3/500/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى1354,8765
3/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردادارى1449,8966
1/000/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زميننداردادارى-خرپشته 1520
3/500/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردمسكونى 16113,7311
3/500/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردمسكونى 17113,7321
3/500/000همدان – خيابان طالقانى – نبش چهارراه حبيبى- مجتمع تجارى مسكونى ايران زمينداردمسكونى 18113,9922

با توجه به اينكه اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان مالير در نظر دارد تعدادى از واحدهاى ادارى و مسكونى (عرصه و اعيان وقف از رقبات موقوفه شادروان ميرزامحمد سيف الدوله به آدرس:همدان- خيابان طالقانى-نبش چهارراه حبيبى-مجتمع 
تجارى مسكونى ايران زمين را از طريق آگهى مزايده به اجاره واگذار نمايد. بدينوسيله  ليست واحدهاى موردنظر با قيمت كارشناسى شده بشرح ذيل اعالم مى گردد.لذا واجدين شرايط مى توانند از روز دوشنبه  مورخ 1400/02/27 لغايت پايان 
وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 به غير از ايام تعطيل جهت شركت در مزايده به واحد دبيرخانه اداره كل اوقاف و امورخيريه استان همدان واقع در ميدان بعثت-ابتداى كوچه مشكى مراجعه و يا جهت كسب اطالعات  بيشتر،اخذ اطالعيه 

و آگاهى از ساير شرايط مزايده با شماره تلفن هاى 33345560 و 33345510 و  تماس حاصل فرمايند .

(م الف 51)

 معاون آموزشــى جهاددانشگاهى واحد 
همــدان از برگــزارى دوره هــاى آموزش 
مهارتى طرح ملى توســعه مشاغل خانگى 
در همــدان خبر داد و گفت: در راســتاى 
اجراى طرح ملى توســعه مشاغل خانگى، 
دوره هاى آموزش مهارتى رشــته قالى بافى 
و تابلوفرش، خياطى و ســفال آغاز شده و 
در محــل جهاددانشــگاهى همدان درحال 

برگزارى است.
 عبــدا... ميرزابيگى در گفت وگو با ايســنا، 
با 928 خياطى  آموزشــى  دوره  اظهاركرد: 
متقاضى در ســطح استان در حال برگزارى 
است كه متقاضيان به مدت 16 ساعت اين 

دوره را طى خواهند كرد.
وى با تأكيد بر اينكه قالى بافى و تابلو فرش 
با 405 ثبت نامى، دومين رشــته پرمتقاضى 

در اســتان همدان اســت، خاطرنشان كرد: 
دوره آموزشــى قالى بافــى و تابلوفرش با 
405 نفر متقاضى توســط مدرس و پيشران 
رشــته قالى بافى و تابلوفــرش به مدت 16
ســاعت در دو نوبــت صبــح و بعدازظهر 

برگزار مى شود.
ميرزابيگــى با بيــان اينكــه در اين دوره 
آموزشــى، مشــاوره هاى فردى و گروهى 

افراد  بــه  مدرس(مشــاور)  توســط  نيــز 
متقاضى ارائه شــد، گفت: طرح مشــاغل 
خانگــى با همــكارى دو مجموعه وزارت 
كار(كارفرمــاى طرح) و جهاددانشــگاهى 
(مجــرى طرح) با هدف اشــتغال براى 54

هزار نفر در 31 اســتان در حــال انجام و 
پيگيرى است كه سهم استان همدان 2100

نفر است.

تشكيل 348 فقره پرونده
 براى اصناف متخلف همدان در طرح ضيافت

 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از تشكيل 348 فقره پرونده 
بــراى اصناف متخلف در طرح ضيافت خبــر داد و گفت: متخلفان به 

پرداخت بيش از دو ميليارد ريال جريمه محكوم شدند.
روابط عمومى تعزيرات حكومتى اســتان همدان، داريوش جودكس از 
تشــكيل 348 فقره پرونده براى اصناف متخلف در طرح ضيافت خبر 
داد و گفت: متخلفان به پرداخت بيش از دو ميلياردريال جريمه محكوم 

شدند.
وى گفت: اين طرح با آغاز ماه رمضان شــروع شد و تا پايان تعطيالت 
عيد ســعيد فطر ادامه داشت و 98 اكيپ در استان همدان كار نظارت را 

برعهده داشتند.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان گفت: براســاس سياســت 
هاى ســازمان تعزيرات حكومتى طرح ضيافت ويژه ماه رمضان تاپايان 
تعطيالت عيد سعيد فطر با همكارى مراجع ذيربط ادامه داشت و در اين 

طرح 98 اكيپ تعداد 683 واحد صنفى را بازرسى كردند.
جودكى گفت: در اين بازرسى ها 348 متخلف به اتهام گرانفروشى، عدم 
درج قيمت، عدم رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى،تقلب و مواردى 
از اين دســت به پرداخت مبلغ دو ميليارد و 258 ميليون و 443 هزار و 
200 ريال جريمه شــدند. وى گفت: همچنين دو واحد مرغ فروشى و 
دو رستوران به علت گرانفروشى و عدم رعايت موازين بهداشتى پلمب 
شدند. جودكى با يادآورى اينكه مقدار يك تن آاليش دامى منجمد و سه 
تن كتف و بال تاريخ مصرف گذشــته نيز كشف و معدوم شد، گفت: 9
تن مرغ قطعه بندى شده و 8تن مرغ نيز در حال خروج از استان كشف 

و درشبكه رسمى توزيع شد.

معاون استاندار همدان: 

سوخت پاك تحويل نيروگاه شهيد مفتح شد

برگزارى دوره هاى آموزش مهارتى طرح ملى توسعه مشاغل خانگى در همدان
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بازيكن همدانى گل گهر سيرجان:
بازى سختى با پرسپوليس و استقالل داريم

 هافبك همدانى تيم فوتبال گل گهر ســيرجان بــا ابراز رضايت از 
نزديك شدن به كسب سهميه ليگ قهرمانان آسيا مدعى شد براى رسيدن 

به اين آرزو بازى هاى سختى با پرسپوليس و استقالل در پيش داريم.
على اصغر عاشورى كه به همراه مرتضى تبريزى اين روزها در تركيب 
گل گهر سيرجان با هدايت امير قلعه نويى خوش مى درخشد وبازى هاى 
خوبى را به نمايــش مى گذارد در مورد پيروزى هفته گذشــته مقابل 
ذوب آهن اظهار داشت: ذوب آهن بازيكنان خوب و كادر فنى قوى دارد. 
در نيمه  اول نتوانستيم خيلى خوب كار كنيم اما در نيمه دوم بازى را در 
دســت گرفتيم، موقعيت هايى خلق كرديم و خدا را شكر به سه امتياز 

رسيديم. اين برد كه حق ما بود رسيديم.
هافبك همدانى تيم فوتبال گل گهركه در اين بازى موفق به گلزنى شد 
گفت: تالش كل تيم بود و قرعه به نام من افتاد. مهم برد تيم است. اين 

گل روى كار تركيبى به ثمر رسيد. 
وى در مــورد كار كردن بــا امير قلعه نويى، عنوان كــرد: او بهترين و 
پرافتخارترين مربى ايران اســت. كار كردن با او سخت اما لذت بخش 

است.
عاشورى در خصوص اينكه اكنون گل گهر در رتبه سوم و كورس سهميه 
ليگ قهرمانان قرار گرفته، گفت: همه چيز به خودمان بســتگى دارد اما 
بازى به بازى پيش مى رويم. مطمئناً اگر امسال به سهميه ليگ قهرمانان 
برســيم كار بزرگى انجام داده ايم و اميدوارم بتوانيم جايگاه مان را حفظ 
كنيــم. وى تصريح كرد: تيم خوبى داريم اما نبايد توقعات را باال ببريم. 
مهره هاى خيلى خوب، كادر فنى و مديريت قوى داريم ولى بازى هاى 
سختى مثل بازى با پرسپوليس و استقالل را پيش رو داريم و بايد همه 

جوانب را بسنجيم.

ديدار سيفى با رئيس فدراسيون سه گانه
 مديركل ورزش و جوانان اســتان استان با با مهدى گودرزى رئيس 
فدراسيون ورزش سه گانه جمهورى اسالمى ايران ديدار وگفت وگو كرد.

حميد سيفى در خصوص اين مالقات گفت: خوشبختانه در اين ديدار 
قول هاى مســاعدى در خصوص توجه ويژه به استان همدان داده شد 
و مقرر شــد در هفته هاى آتى ضمن حضور رئيس فدراسيون در استان 
همدان انتخابات هيأت ورزش هاى سه گانه در استان همدان به صورت 

رسمى برگزار و فعاليت اين رشته در استان آغاز شود.
وى گفت: هيأت ورزش هاى سه گانه بسيار گسترده است و رشته هاى 
ورزشــى فراوانــى را در دو بخش همگانى و قهرمانــى در بردارد كه 

ورزشكاران مى توانند از بركات آن بهره مند شوند.

مسابقات طناب زنى در فامنين 
 نفرات برترمسابقات طناب زنى جام رمضان شهرستان فامنين كه به 

صورت مجازى برگزار شد مشخص شدند.
 به مناســبت عيد سعيد فطر مراســم اختتاميه و تقدير از نفرات برتر 
مســابقات طناب زنى مجازى جام رمضان شهرستان فامنين، با حضور 
رئيس اداره ورزش و جوانان، رئيس هيأت ورزش هاى همگانى و نفرات 

برتر اين مسابقات برگزار شد.
حســن ترابى رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين در اين 
مراسم ضمن تشكر از هيأت ورزش هاى همگانى در اجراى مسابقات 
طناب زنى جام رمضان گفت: شــيوع ويروس كرونا در ماه هاى اخير و 
سياست قرنطينه شــدن زندگى روزمره و در پى آن تعطيلى باشگاه ها 
و اماكن ورزشــى فضايى براى برجسته شــدن ايده هاى جديد ايجاد 
كرده اســت. رئيس هيأت ورزش هاى همگانى شهرستان فامنين گفت: 
خوشبختانه استقبال خوبى از اين طرح صورت گرفته و در مجموع 65

نونهال و نوجوان دختر و پســر از شهرستان فامنين با ارسال ويدئو در 
اين طرح شركت كردند كه به قيد قرعه به 3 نفر از اين شركت كنندگان 

هدايايى به رسم ياد بود اهدا گرديد.
ميثم صفرى تبار هدف از برگزارى اين مســابقات را تعالى ابعاد انسانى 
بيان كردو اظهار داشــت: اينكه چه كسى جزء نفرات برتر قرار مى گيرد 
موضــوع بحث ما نيســت. مهمترين موضوع در اين رابطه، ســالمتى 
فرزندان در ابعاد جســمى و ســالمتى روح، روان و سالمت اجتماعى 
اســت و ما هر چقدر در اين بعد هزينه كنيم در واقع هزينه نيســت و 

سرمايه گذارى محسوب مى شود.
اسامى برگزيدگان:

1- اول فاطمه حدادى 8 ساله
2-امير على نقوى 8 ساله
3- فاطمه نقوى 7 ساله

بانوى پومسه تكواندو استان 
در مسابقات آسيايى

 سيده معصومه حسينى با حضور در مسابقات انتخابى تيم ملى پومسه 
توانست مجوز ورود به مسابقات آسيايى بيروت را كسب كند.

ســيده معصومه حســينى بانوى پرافتخار تكواندو كه عنوان برترين 
بانوى ورزشــكار اســتان را يدك مى كشــد، 22 ارديبهشت ماه در 
مســابقات انتخابى تيــم ملى كه در فدراســيون تكواندو جمهورى 
اسالمى ايران برگزار گرديد، توانست تمام رقباى صاحب نام خويش 

را پشت سر بگذارد و راهى مسابقات آسيايى بيروت شود.
احســان قنبرى رئيس هيأت اســتان همدان تالش هــاى اين بانوى 
پرافتخار را ستود و افزود: در بحران كرونا اين بانوى مقاوم توانست 
در ســال گذشته مدال برنز را به دســت بياورد و اميدواريم در سال 

1400 بتواند مدال طالى مسابقات آسيايى بيروت را كسب كند.

بانوى تيرانداز همدانى عازم كشور 
مجارستان شد

 بانوى تيرانداز همدانى براى حضور در اردوى تيم ملى كشــور، 
راهى مجارستان شد.

مه لقا جام بزرگ نماينده اســتان همدان در تيم ملى براى حضور در 
اردوى آماده سازى رشته تفنگ به مجارستان سفر كرد.

اردوى آماده ســازى تيم ملى تيراندازى ايران تــا 13 خرداد ماه در 
كشور مجارســتان برگزار مى شود و پس از آن ملى پوشان كشورمان 
در مســابقات قهرمانى اروپا در كرواسى شركت مى كنند. ملى پوش 

همدانى در ماده تفنگ در اين اردو شركت دارد.
جام بزرگ بانوى ورزشــكار همدانى دارنــده مدال هاى نقره و برنز 

بازى هاى آسيايى است.

مربى و كشتى گير همدانى 
در اردوى تيم ملى 

 مربــى و كشــتى گير برگزيده اســتان براى حضــور در اردوى 
آماده ســازى تيم ملى كشــتى آزاد نوجوانان كشــور به اردو دعوت 

شدند.
دوميــن مرحله از اردوى تيم كشــتى آزاد نوجوانــان روزهاى 27

ارديبهشــت تا 7 خردادماه امسال در شــهر كرمان برگزار مى شود. 
برهمين اســاس «عباس زنديه» آزادكار مســتعد استان همدان براى 

حضور در اين اردو دعوت شده است.
همچنين جالل لطيفى از مربيان ارزنده و سازنده كشتى استان نيز به 

عنوان عضو كادر فنى تيم ملى در اين اردو حضور دارد.

سرپرست هيأت  هاكى شهرستان همدان 
معرفى شد

 ميثم مشــهدى به عنوان سرپرست هيأت  هاكى شهرستان همدان 
معرفى شد.

ميثم مشــهدى كه از بازيكنان با سابقه و مربيان هيأت  هاكى همدان 
مى باشد با ابالغى از سوى حســين ترابى رئيس هيأت   هاكى استان 
به عنوان سرپرســت شهرســتان همدان معرفى شــد. اميد است با 
بهره گيــرى از همه ظرفيت هاى موجود اســتان وى بتواند در تحقق 

اهداف و ارتقاء جايگاه ورزش مهيج  هاكى موفق باشد.

مسابقه آنالين شطرنج در اسدآباد
 به مناســبت هفته معلم مسابقه شطرنج آنالين ويژه فرهنگيان در 

اسدآباد برگزار شد.
اين مســابقه آنالين با همكارى اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
اســدآباد و به همت هيأت  شــطرنج شهرســتان ويژه فرهنگيان و 
خانواده هــاى فرهنگيان با حضور جمعى از عالقمندان اين رشــته 

مفرح برگزار گرديد.
گفتنى اســت؛ در اين مسابقات نيما مراديان به عنوان نخست دست 

يافت و سونا مراديان و صادق سرخوش نيز دوم و سوم شدند.

قهرمانى شطرنج باز همدانى در سيرجان
 مسابقات شطرنج برخط جام رمضان با رقابت 622 شطرنج باز از 

سراسر كشور به ميزبانى سيرجان برگزار شد.
در اين مســابقات كه با حمايت مالى مجتمع جهان فوالد سيرجان به 
مدت 2 ساعت به صورت بليتز و به روش آرنا در بستر وبگاه ليچس 
برگزار شــد، عناوين برترين بازيكنان زير 16، 14، 12 و 10 سال به 
ترتيب به ســيد اميررضا رضوى از نيشابور، اميرحسين مجيدزاده از 
اردبيل، اميرحســام جاللوند از همدان و آرمين صميمى از شــيراز 

رسيد.

احسان هنرى مسئول نمايندگى 
 ورزش مريانج شد

 احســان هنرى از سوى رئيس ورزش وجوانان شهرستان همدان 
به عنوان مسئول نمايندگى ورزش شهر مريانج منصوب شد.

مرادى رفعت معاون پشتيبانى اداره كل ورزش و رئيس اداره ورزش 
شهرســتان همدان بــا حضور در اداره ورزش مريانج در مراســمى 

مسئول نمايندگى ورزش اين شهر را معرفى كرد.
در اين مراســم على رشيدى رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
همدان ضمن قدردانى از زحمات شش ساله سيدحسين حسينى در 
حكمى احســان هنرى را به عنوان مسئول نمايندگى ورزش مريانج 

معرفى كرد.

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

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

اول موضوع قانون  هيأت  رأي شــماره 139960326006002063 - 1399/12/28  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبــت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مســعود ونائى 
فرزند عليرضا به شــماره شناسنامه 584 صادره از مالير ششــدانگ اعيانى يك باب 
ساختمان مســكونى به مساحت 106/78مترمربع پالك شماره 709 فرعى از 9 فرعى از 
2143 اصلى واقع در بخش يك مالير برابر قرارداد 607414 - 99/07/02 مالك رســمى 
اداره اوقاف و امورخيريه مالير و محمود ســليمانى گلوشجردى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

شد.  خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
(م الف 47)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/12

حسن ابراهيم قاجاريان- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326001000088 مورخه 1400/02/05 هيأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيدمجتبى 
حسينى فرزند سيدمصطفى به شــماره شناسنامه 4040255951 صادره از صالح آباد در سه 
دانگ مشــاع از  ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 198/73 مترمربع قسمتي از پالك 
باقيمانده 7 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى: شهرك الوند، 18 مترى آزادگان، 
روبروى 18 مترى الله، خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدعلى حسينى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 164)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/28

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326001000089 مورخه 1400/02/05 هيأت اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملــك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيدرضا 
حســينى رحمانيان فرزند سيدمعصوم به شماره شناســنامه 3048 صادره از صالح آباد در 
ســه دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198/73 مترمربع قسمتي از پالك 
باقيمانده 7 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى: شهرك الوند، 18 مترى آزادگان، 
روبروى 18 مترى الله، خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدعلى حسينى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 161)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/28

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

ورزش همگانى از هيأت  هاى موفق همدان 
است

 ورزش همگانى از هيأت هاى ورزشــى موفق استان همدان 
است كه جمعيت پرشمارى را تحت حمايت دارد.

فرمانــدار همدان در مراســم تجليل از مــدال آوران طناب زنى 
قهرمانى كشــور اظهار داشت: هيأت همگانى با وجود جمعيت 
پرشــمار ورزشكار توانسته برنامه ريزى منسجم را در حوزه هاى 
مختلف ورزش صورت بدهد و موفق عمل كرده اســت. كسب 

مــدال و موفقيــت در عرصه قهرمانى در كنار توســعه ورزش 
همگانى كارنامه اى مطلوبى را براى اين هيأت رقم زده است و به 

طور قطع بايد مورد حمايت همه جانبه قرار بگيرد.
محمدعلى محمدى با تأكيد بر اينكه بايد از مدال آوران در تمامى 
عرصه ها حمايت همه جانبه شــود، افزود: هيأت همگانى افزون 
بر توسعه اين حوزه ورزشى، در قهرمانى نيز حايز موفقيت شده 
اســت. مشاور عالى فدراســيون ورزش هاى همگانى كشور نيز 
دراين مراسم گفت: همدان در رشته طناب زنى جزو بهترين هاى 

كشور است و همه ساله حايز مدال هاى رنگارنگ مى شوند.

هادى سبزوارى افزود: هيأت همگانى همدان در سال هاى گذشته 
عالوه بر توســعه ورزش در بين آحاد مردم، در مدال آورى نيز 

عملكردى موفق را به ثبت رسانده است.
وى اضافه كرد: هيأت ورزش همگانى همدان جزو ســه استان 
برتر كشور اســت و اين موفقيت حاصل همدلى و تالش وافر 

اعضاى اين هيأت و حمايت هاى صورت گرفته است.
در اين مراســم از قهرمانان طناب زنى بخش پسران كشور كه در 
رقابت هاى طناب زنى قهرمانى كشــور موفق به كســب 9 مدال 

رنگارنگ شده بودند تجليل به عمل آمد.

سليمان رحيمى »
 با آنكه ويــروس كوويد 19 فعاليت هاى 
ورزشــى در كشــور را مختل كرده است و 
اكثر رشته ها در خواب بهارى به سر مى برند. 
كشتى جنب وجوش خاصى دارد و با آنكه از 
ورزش هاى سنگين و پرخطر به شمار مى رود 
اما با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى راه خود 

را مى رود.
كشــتى در اســتان همدان از ديرباز جايگاه 
خاصى داشــته و جوانان و نوجوانان اين مرز 
و بوم گرايش زيادى به ورزش پهلوانى كشتى 

دارند.
اســتان همدان كه در سال هاى نه چندان دور 
از اميدهاى كســب مدال در آوردگاه جهانى 
و المپيك بود و همــواره در تركيب تيم هاى 
ملى نام كشتى گيرانى از استان همدان به چشم 
مى خورد چند سالى بود كه به قهقرا رفته بود و 
با غروب ستاره هاى كشتى استان، افول كشتى 

آغاز شد.
امــا اين روزها كشــتى در اســتان همدان از 
جنب وجوش بااليى برخوردار است و كشتى 
استان در آستانه تحول و شكوفايى قرار دارد. 
حضور حميدرضا يارى در رأس هرم هيأت 
كشتى اســتان و تالش مربيان و ساير اركان 
كشتى باعث شده تا اين رشته از ركود خارج 
شود و بارقه هاى اميد در دل دوستاران كشتى 

جوانه بزند.
در هفته هاى گذشــته على رغم شرايط شديد 
كرونايى در اســتان، اردوى آمادگى تيم ملى 
جوانان كشــور بــه ميزبانى همــدان برگزار 
شــد و اين اردو فوايد زيادى براى كشتى به 
همراه داشت. حضور جوانان كشتى استان در 
كنار تيم ملى و تمرين با ملى پوشــان تجربه 

گرانبهايى بود كه نصيب كشتى استان شد.
اواخر هفته  جارى رقابت هاى كشــتى جهان 
پهلوان تختى در تهران برگزار مى شــود و با 
همت هيأت اســتان 9 كشــتى گير از استان  

همدان در اين رقابت ها شركت دارند.
چهل و يكميــن دوره رقابت هاى بين المللى 
كشــتى آزاد و فرنگــى جام جهانــى پهلوان 
غالمرضا تختى روزهاى 29 و 30 ارديبهشت 
در ســالن 12 هزار نفرى آزادى تهران برگزار 

مى شود و تمام مدعيان دو بنده تيم ملى در اين 
رقابت ها حضور دارند.

فدراسيون كشــتى و مربيان تيم ملى اعالم 
كرده اند كــه اين رقابت ها يكى از فيلترهاى 
مســابقات  بــراى  ملى پوشــان  انتخــاب 
جهانى نروژ اســت و همين باعث شــده تا 
كشتى گيران با انگيزه بااليى در اين رقابت ها 

شركت كنند.
كشــتى استان در اين رقابت ها 9 نماينده دارد 
8 كشتى گير در آزاد و يك كشتى گير در رشته 
فرنگى روى تشــك خواهند رفت و با رقباى 

خود سرشاخ مى شوند.
در كشــتى آزاد داريــوش ولى زاده در وزن 
61 كيلوگــرم، ســجاد چهاردولى در وزن 
70 كيلوگــرم، جمال خدابنده لو در وزن 74
كيلوگرم، حميدرضا على بخشــى در وزن 
حاجيلوئيان و هادى  86 كيلوگرم، محمــد 
وفائى پــور در وزن 92 كيلوگــرم، دانيــال 
شريعتى نيا در وزن 97 كيلوگرم و در رشته 

فرنگى ســروش رنجبــر در 125 كيلوگرم 
نمايندگان اســتان در رقابت هاى جام تختى 
خواهند بود كه با ديگر مدعيان دو بنده تيم 

ملى مسابقه خواهند داشت.
همچنيــن در اين رقابت ها اميد يوســفى از 
مربيان جوان همدانى و مسعود چوبين داور 

درجه 3 بين المللى استان حضور دارند.
اميد مى رود كه كشــتى گيران اســتان در اين 
رقابت ها خوش بدرخشــند و بتوانند خود را 

به دو بنده تيم ملى نزديك كنند.
رئيس هيأت كشتى استان كه با عالقه به دنبال 
رتق و فتق مشــكالت كشتى استان است در 
ايــن خصوص به خبرنگار ما گفت: كشــتى 
اســتان به پويائى خود نزديك مى شــود با 
تالش مربيان سازنده كشتى گيران خوبى را به 

رقابت هاى جام تختى خواهيم فرستاد.
اين  از  برخــى  افــزود:  يارى  حميدرضــا 
كشــتى گيران با رايزنى  هيأت و فدراسيون 
ســهميه گرفتند و اميدواريم كه نتايج خوبى 

را رقم بزنند.
وى حركــت كشــتى اســتان را رو به جلو 
توصيــف كرد و اظهار داشــت: چندى پيش 
اردوى تيم ملى جوانان را  در همدان برگزار 
كرديم كه فوايد و نتايج خوبى را براى استان 
داشت و كشــتى گيران جوان استان با حضور 
در كنار ملى پوشان تجربيات بااليى را كسب 

كردند.
يارى از همدلى اهالى كشتى خبر داد و گفت: 
مربيان، داوران و گوش شكســته هاى كشتى 
يك دل و يك صدا براى پويايى كشتى استان 
خيز برداشته اند و تالش مى شود كه اين وفاق 
و همدلى تداوم داشته باشد و بتوانيم بار ديگر 
كشتى استان را به جايگاه واقعى خود برسانيم.

كشتى استان در جاده پيشرفت حركت مى كند 
و در ماه هــاى آينده اميد مــى رود كه حاصل 
اين زحمات به بار بنشيند و نتايج خوبى رقم 

بخورد.

 خيران روســتاى آبشــينه در مراسمى از 
قهرمانان كشتى اين روستا تجليل كردند.

ورزش كشــتى در روستاى آبشينه در بخش 
مركزى همدان جايگاه بااليى دارد و همواره 
كشــتى گيران خوبى را پرورش داده اســت. 
حسن يوسفى از مربيان سازنده و عالقه مند 
در اين روســتا مى باشــد و همواره كشتى 
گيران اين روستا در تركيب تيم هاى استان به 
چشم مى خورد. حسن يوسفى كه به دوران 
بازنشســتگى رسيده است، ســكان هدايت 
كشــتى گيران اين خطه را به فرزند خود اميد 
يوســفى از مربيان جوان سپرده و اين مربى 
با عملكرد خوب خود توانسته كشتى گيران 
خوبى را پرورش دهــد و اين مربى در جام 
تختى كشتى گيران استان را كوچ خواهد كرد.
هفته گذشته تعدادى از خيرين و عالقه مندان 
به كشتى اين روستا در اقدامى پسنديده براى 
حمايت از كشــتى وارد گود شدند و پاداش 
12 ميليون تومانى براى كشتى گيران شاخص 

اين روستا در نظر گرفتند.
اين خيريــن به پاس افتخارآفرينى ملى پوش 
اســتان مهدى حاجيلوئيان قهرمان مسابقات 
انتخابى جوانان و اميرحسين عظيمى جم نفر 
سوم مســابقات انتخابى تيم ملى نوجوانان، 

امين رحمانى و سياوش گمار قهرمان استان 
و همچنين اميد يوســفى مربى ســازنده و 
زحمت كش در مراســمى از اين قهرمانان با 
اهداى هداياى نقدى تقدير و تجليل به عمل 
آوردند. اميد يوسفى مربى سازنده اين روستا 
با تقدير از خيرين ورزش دوست روستا آنها 
را بركت ورش كشــتى روستا معرفى كرد و 
اظهار داشت: كه با اين دلگرمى جوانان روستا 
مى توانند با انگيزه اى باال به فكر فتح قله هاى 
افتخار باشند. وى افزود: انشا ءا... در آينده اى 
نزديك با كســب مدال طالى آســيا توسط 
مهدى حاجيلوئيان ملى پوش اين خطه بتوانيم 

پاسخ زحمات اين خيرين را بدهيم.
خيرين روستاى آبشينه به اتفاق قول حمايت 
چندين برابــرى را به مهدى حاجيلوئيان در 
صورت كســب مدال در مسابقات جهانى و 
آســيايى دارند. هيأت كشتى استان نيز اقدام 
خيرخواهانه خيرين روستاى آبشينه را ستود 

و خواهان تداوم اين حركت شد.
خيرين ورزش روســتاى آبشينه حاج حسن 
يوسفى، حاج مسعود توانائى، امير زردستى، 
امير غيائــى، مهدى عبادى، مهــدى بابايى، 
مهدى يوســفى، مرتضى ورمزيــار و اصغر 

نجفى مى باشند.

كشتى استان در آستانه شكوفايى

مبنــاى  بــر  مديــران  انتصــاب    
افــراد  تعهــد  و  توانمنــدى  تخصــص، 
ــوان  ــدى از ت ــه بهره من ــود ك ــام مى ش انج
و ظرفيــت جوانــان مســتعد از محورهــاى 

اصلــى انتخــاب مديــران اســت.
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مديــركل 
در  شــده  ايجــاد  حواشــى  پيرامــون 
ورزش وجوانــان  اداره  مديــر  انتصــاب 
شــهر مريانــج، اظهــار كــرد: در مديريــت 
كارهــا هــر تغييــرى طبيعــى اســت و 
مــا بايــد از ظرفيت هايــى كــه داريــم، 
از  هنــرى  احســان  كنيــم.  اســتفاده 
از  و  تربيت بدنــى  دانش آموختــگان 
نيروهــاى جــوان و بااســتعداد حــوزه 
ورزش اســتان اســت بنابرايــن الزم اســت 
ــاد  ــم و اعتق ــره ببري ــش به از توانايى هاي
ــوان  ــت و ت ــه ظرفي ــه ب ــا توج ــم ب داري
ــير پيشــرفت و  ــان، مس و تخصــص جوان

توســعه هموارتــر خواهــد شــد.
حميد سيفى خاطرنشان كرد: اگر شعارمان 
جوانگرايى اســت بايد عمــل كنيم چراكه 
جوانان چشــم و چراغ اين استان هستند و 
با تمام احترامى كه براى پيشكسوتان قائل 
هســتم اما جوانان انگيزه بيشترى براى كار 

دارند.
وى با بيان اينكه بــه جوانان اعتقاد دارم و 
بايد آنها سيســتم ورزش ما را حفظ كنند، 
من دانشــگاهى هستم و هنرم اين است كه 
هركسى سر جاى خود باشد، ادامه داد: بايد 
وظايف مان را نسبت به كشور انجام دهيم 
و جوابگوى بزرگان باشــيم. نبايد ساختار 
ســليقه اى باشد و هر كسى بايد متناسب با 

توانايى خود كار كند.
ســيفى افزود: متأســفانه در گذشته افراد 
از  نبودند،  خــود  مناســب  جايــگاه  در 
قهرمان ورزشــى مــا به عنــوان نگهبان 
يكى  و  مى كردند  اســتفاده  اسكى  پيست 
از مديــران فعلى مــا كه خيلى انســان 
توانمندى اســت، نگهبان بــوده بنابراين 
نمى شــود بگوييم يك فــرد چون راننده 
اداره ورزش وجوانــان مريانج بوده ديگر 

باشد. مدير  نمى تواند 
وى بــا بيان اينكــه تغييــر در حوزه هاى 
مديريتــى در هر جايگاهــى باعث تزريق 
انرژى مثبت و توســعه مى شــود، گفت: 
بــر همين اســاس از تمامــى تغييرات و 
انتصاب هاى انجام شــده در حوزه ورزش 

استان همدان حمايت مى كنيم.

واكنش حميد سيفى 
پيرامون حواشى يك انتصاب

حمايت خيران روستاى آبشينه 
از كشتى 
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گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

سدها 2 برابر كربنى را كه محصور مى كنند 
آزاد مى كنند!

 يك مطالعه جديد شــهرت و محبوبيت سازگارى سدها با محيط 
زيســت را زير ســوال برده است. به گزارش ايســنا ، سدها يكى از 
چشــمگيرترين شاهكارهاى مهندسى جهان هســتند و از روش هاى 
متفاوتى در سراسر جهان براى توليد انرژى استفاده مى كنند. اين سازه ها 
مى توانند عالوه بر توليد انرژى از ما در برابر ســيل محافظت كنند، اما 
متأسفانه يك مطالعه جديد محبوبيت آنها را زير سوال برده است. اكنون 
به نظر مى رســد كه اين عجايب مهندسى، سازه هاى سازگار با محيط 
زيستى نيســتند كه ما تاكنون به آن باور داشتيم. "ماتياس كوشورك" 
زيست شيميدان و نويسنده اصلى اين مطالعه مى گويد: انتشار كربن از 

سدها به طور قابل توجهى دست كم گرفته شده است.

احتمال گير افتادن گازهاى نجيب بادهاى 
خورشيدى در هسته زمين!

ــاى  ــت گازه ــن اس ــن ممك ــته زمي ــد هس ــان مى گوين  محقق
ــه  ــاد خورشــيدى را درون خــود ب خــاص ناشــى از انفجارهــاى ب

ــد. ــه باش دام انداخت
به گزارش مهر ، 4.5 ميليارد ســال پيش، هنگامى كه منظومه شمسى 
هنوز در حال شــكل گيرى بــود، ذرات باد خورشــيدى از جانب 
خورشيد هنگام تشكيل شــدن زمين از آوارهاى فضايى احتماالً در 

هسته زمين گير كرده اند.
ايــن نتيجه اى اســت كه دانشــمندان پس از تجزيــه و تحليل يك 
شهاب سنگ آهنى و يافتن بيش از حد گازهاى با نسبت هاى ايزوتوپ 

سازگار با باد خورشيدى در آن به دست آورده اند.

ستاره هاى پير از آنچه تصور مى كرديم 
سريع ترند!

 سرعت چرخش ســتاره هاى پير بايد كم شود اما مشاهدات جديد 
نشان مى دهد كه آن ها سرعتى مشابه همتايان جوان خود دارند.به گزارش 
يونيورس، ستاره شناســان تصور مى كنند كه فعل و انفعاالت پيچيده در 
ميدان مغناطيسى ستاره ها باعث بروز چنين اتفاقى مى شود. همه ى ستاره ها 
مى چرخند و همه ى آن ها داراى ميدان مغناطيسى هستند. با افزايش سن 
طى روندى سرعت چرخش ســتاره ها كم مى شود. گاهى اوقات ميدان 
مغناطيسى باعث خروج موادى از ســتاره به سمت بيرون مى شود. اين 
اتفاق باعث ضعيف شــدن حركت زاويه اى ستاره و كاهش سرعت آن 
مى شود. براى بررسى اين نظريه ستاره شناسان به لكه هاى روى ستاره ها 

پرداختند تا سرعت گردش اين ستاره هاى دور از دسترس را بيابند.

كاهش سطح ترى گليسريد 
با كمك يك داروى آزمايشى

 پژوهشــگران آمريكايى در پروژه جديد خود، نقش يك داروى 
آزمايشى را در كاهش ترى گليسريد بيماران مورد بررسى قرار دادند.

 "Evinacumab" به گزارش ساينس ، داروى آزمايشى موسوم به
 Mount)"طى پژوهشى كه به سرپرســتى "بيمارستان مانت سايناى
Sinai Hospital) انجام شــد، توانست سطح ترى گليسريد را در 
Hypertriglyceride)"بيماران مبتــال به "هيپرترى گليســريدمى
mia) حاد و افرادى كه ســابقه بسترى شدن در بيمارستان به خاطر 
پانكراتيت حاد را داشتند، كاهش دهد. اين پژوهش نشان داد كه پادتن 
مونوكلونال انسانى، براساس ژنوتيپ بيمار، سطح ترى گليسريد را تا 82 

درصد كاهش مى دهد و همچنين، خطر پانكراتيت حاد را كم مى كند.

نخستين ربات پاكبان بدون سرنشين جهان 
در هلسينكى

 "ترومبيــا فــرى"(Trombia Free) نام ربــات پاكبان بدون 
سرنشينى است كه هدف از توسعه آن تميز كردن خيابان ها به بهترين 
وجه ممكن اســت. اين ربات كامًال برقى و خودران براى اولين بار در 
هلسينكى فنالند كار خود را آغاز كرد. به گزارش آى او، اين ربات اولين 
ســفر خود را در جاده هاى منطقه جاتكاسارى، محله اى در هلسينكى 
 ،"Trombia Technologies" انجام داده است.طبق گفته شركت
اين ربات اولين پاكبان خيابانى كامًال برقى در جهان است. اين دستگاه 
فقط 15 درصد انرژى مورد نياز دستگاه هاى تميز كننده و جاروبرقى ها 
را مصرف مى كند. اين ربات همچنين به لطف "سيستم درايو انتخابى" 

خود هيچ گونه آلودگى در هنگام تميز كردن مكان ها ايجاد نمى كند.

بزرگداشت حكيم عمر خيام 
كالم خيام تابلوى نقاشى است

براى ما ايرانيان جاى افتخار اســت كه ردپاى خيام 
در خراســان ايران است ؛ هزار سال پيش شخصيتى 
ارزشــمند و بزرگ كه خيلى هــا او را همه چيزدان 
مى دانند زندگى مى كرد. او در فلسفه و فقه و ادب و 
جبر و هندسه و كالم و فقه سرآمد روزگار خود بود 

و جهان اين شخصيت را مى شناسد.
جهان با شخصيت هاى بزرگ ما آشناست؛ شمس و 
ســعدى و موالنا بلند آوازه هستند و تصوير ايران را 

زيبا كرده اند اما خيام جايگاه ويژه اى دارد.
اولين اشــاره اى كه به شعر خيام شده، صدسال پس 
از مرگ اوســت. نوشــته اند، كه خيام را به تدريس 
و نوشــتن كتاب رغبت چندانى نبود. شايد به دليل 
آنكه شاگردان هوشــمند برگزيده اى پيرامون خود 
نمى يافت و چه بسا از آن جهت كه اوضاع روزگار 
خود را، كه مقارن حكومت ســلجوقيان و مخالفت 
شــديد با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل 
هاى فقيهان و ظاهربينان بود، شايســته ابراز انديشه 
هــاى آزاد و بلند نمى ديد.با اين همه، از او نوشــته 
هاى بسيار برجاى مانده كه در قرون وسطى به التين 

ترجمه شد و مورد توجه اروپائيان قرار گرفت.
حكيم عمر خيام سفرهاى طوالنى به سمرقند و بلخ 
و هرات و اصفهان كرد و همه جا با روشنى تمام در 
باب حيرت و سرگشتگى فلسفى خويش سخن مى 
گفت. رساله اى در كيفيت معراج، رساله ديگر درباره 
علوم طبيعى و كتاب هاى بسيار به زبان هاى فارسى 

و عربى حاصل زندگى نسبتاً طوالنى اوست.
در روســيه بيش از 140 ترجمــه از رباعيات خيام 
وجود دارد كه اين مهم باعث مباهات است؛ همسر 
رئيس جمهورى اين كشور خيام  شناس است و مردم 
روســيه خيام مى خوانند. مجريان راديو و تلويزيون 
كشورهاى اروپايى از عمر خيام جمله ها نقل مى كنند 
و رباعيات خيــام به همه زبان هــاى مختلف دنيا، 

ترجمه شده است.
گراميداشــت بزرگان بدان معنا نيســت كه ما صرفا 
از تاريخ و گذشــته حــرف مى زنيم؛ ايــن بزرگان 
شــخصيت هايى براى امروز هستند و رباعيات خيام 
يك تابلوى نقاشى زيباست و اشعار زيباى اين شاعر 
پرآوازه، گويى اســتاد فرشچيان و محجوب را صدا 

مى زنند كه آنها تصوير كنند.
اين كوزه چو من عاشق زارى بوده  است

در بنِد سِر زلِف نگارى بوده است
اين دسته كه بر گردن او مى بينى

دستى است كه بر گردن يارى بوده است
كالم خيام تابلوى نقاشــى اســت. ما گذشــته ها را 
مــرور نمى كنيم و خيام، مثنوى و موالنا و شــمس، 
راه حل امروز بشريت هستند. امين معلوف نويسنده 
فرانسوى لبنانى تبار، كتاب سمرقند را نوشته و خيام 
را در اواخر قرن پنجم روزگار ترسيم مى كند. اين اثر 
روايت فردى اســت كه از آمريكا مى آيد و در طلب 
گنج در ايران اســت و اين گنج چيزى جز شــعر و 
ادب پارسى نيست. او به رباعيات خيام مى رسد و در 
قرن پنجم و ششم با آثار خيام وارد كشتى تايتانيك 

مى شود و اين گنجينه در تايتانيك غرق مى شود.

نمايش تاريخ و معمارى 
همدان در جشنواره 
ميراث فرهنگى يادگار

  فيلم مســتند «خاِن بى بان» به كارگردانى «ناصر 
شــعبانى» از همدان در جشــنواره ميراث فرهنگى 
يادگار به نمايش در مى آيد و زمان پخش اين مستند 
دوشنبه 27 ارديبهشت ساعت 8 الى 24 خواهد بود.

هفته گذشــته اســامى فيلم هاى راه يافته به بخش 

سينماى ايران جشنواره ميراث فرهنگى يادگار اعالم 
شد.

هيأت انتخاب جشنواره پس از بازبينى 510 مستند 
ارســالى به دبيرخانه در ســه گروه ســينماى ايران 
(بلند، نيمه بلند، كوتاه)، ميراث معنوى (ناملموس) 
و ميــراث فرهنگى قزوين در مجموع 86 فيلم را به 
عنوان فيلم هاى راه يافته به جشنواره انتخاب كردند.

در ايــن ميان فيلــم مســتند «خاِن بى بــان» به 
كارگردانــى «ناصر شــعبانى» از همــدان در اين 

جشنواره حضور دارد.
اين مســتند به تاريخ و معمارى همــدان از دوران 
باستان تا به امروز مى پردازد. اين مستند در بيست و 
دومين جشنواره توليدات مراكز صدا و سيما توانست 
عناوينــى مانند كانديداى بهتريــن كارگردانى فيلم 
مســتند، كانديداى بهترين پژوهش و نگارش فيلم 
مســتند، كانديداى بهترين تهيه كنندگى فيلم مستند 
و برنده ديپلم افتخار بهترين پژوهش و نگارش فيلم 

مستند را كسب كند.

جشنواره فيلم هاى ميراث فرهنگى يادگار به ميزبانى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان قزوين و 
با همكارى معاونت امور ســينمايى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى، وزارت ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى، مركز گسترش سينماى مستند 
و تجربى، شبكه مســتند، انجمن صنفى كارگردانان 
سينماى مســتند، در تاريخ 26 تا 30 ارديبهشت ماه 

1400 برگزار خواهد شد.
نمايش آثار به صــورت آنالين(برخط) و از طريق 

پلتفرم هاشور در چهار روز، 26 تا 30 ارديبهشت ماه 
خواهد بود.ناصر شعبانى، متولد همدان، كارشناسى 
ارشــد ســينما، كارشناســى كارگردانى ســينما و 
تلويزيون، مدرس رشته هاى كارگردانى، فيلمبردارى، 
عكاسى و نورپردازى است. حضور در جشنواره هاى 
داخلى و خارجى و كسب عنوان در بسيارى از آن ها 
و ســاخت چندين فيلم مستند، داستانى و مجموعه 
تلويزيونى بخشى از كارنامه كارى شعبانى محسوب 

مى شود.

تاج آباد با يك دنيا محروميت و 
كاروانسرايش در يك قدمى جهانى شدن 

 روستاى رســول آباد(تاج آباد سفلى) در شهرستان بهار استان همدان 
قرار دارد و از جهات مختلفى داراى ويژگى هاى خاصى است. فرهنگ 
دوســت بودن و كتابخوانى اهالى، آوازه تاج آباد را تا آن ســوى مرزها 
رسانده و كاروانسراى منحصربفرد آن هم در آستانه جهانى شدن است.

فرهنگ دوســتى و كتابخوان بودن تاج آبادى ها مجالى ديگر مى طلبد تا 
عزم راســخ اين مردمان محروم اما با اراده درسى باشد براى آنان كه َدم 
از فرهنگ و فرهيختگى و كتابخوانى مى زنند و حرف هايشــان در حد 
شــعار باقى مى ماند. در اينجا اما به روستايى كه شاهكار معمارى اش در 
يك قدمى جهانى شــدن است سرى مى زنيم تا با فضايى كه قرار است 
نخستين ثبت جهانى اســتان همدان را در خود داشته باشد، بيشتر آشنا 

شويم.
دهيار روســتاى تاج آباد در معرفى اين روستا مى گويد: تاج آباد به علت 
وجود كاروانسرا، نامگذارى منحصربفرد كوچه ها، فرهنگ دوست بودن 
اهالى و همت مثال زدنى شــان با روستاهاى ديگر تفاوت دارد. با وجود 
موقعيت و ويژگى هاى خاصى كه تاج آباد دارد، مردم روستا با مشكالت 
زيادى دســت و پنجه نرم مى كنند و با اينكه شــورا و دهيارى روســتا 

درصدد رفع آنها هستند اما برخى مشكالت هنوز وجود دارد.
هاجر عزيزى به مشكل حريم كاروانسراى تاج آباد اشاره و اضافه مى كند: 
در ســال هاى اخير ساخت وســازهايى در اطراف كاروانسرا انجام شده 

است كه درصدد رفع آنها هستيم و در آينده نزديك حل خواهد شد.
وى تأمين اعتبار را اصلى ترين مشكل روستا مى داند و اظهار مى كند: به 
عنوان مثال براى اجرايى كردن فاز اول نامگذارى روستا اعتبار نداشتيم 
و اين كار فرهنگى به همت مردم انجام شد همچنين مشاوران اين طرح 

چندين ايده دارند كه به علت كمبود اعتبار به سرانجام نرسيده است.
عزيزى با بيان اينكه زيرســاخت هاى روستا از پايه مشكل دارد، مطرح 
مى كنــد: تاج آباد سيســتم دفع فاضــالب ندارد و اين مســئله يكى از 
اساسى ترين مشكالت مردم است، اگر كاروانسرا جهانى شود گردشگران 
زيادى براى بازديد به روســتا مى آيند و با افزايش جمعيت اين مشكل 

دوچندان مى شود.
وى با  بيان اينكه خيابان هاى روســتا اغلب بدون آســفالت هســتند و 
درخواســت داده ايم به علت وجود كاروانسرا آنها را سنگفرش كنند كه 
در اين مورد هم با مشــكل اعتبار مواجه هســتيم، اضافه مى كند: سال 
گذشته پروژه سنگ چينى ديوار رودخانه روستا انجام شد، اما ناتمام ماند 
كه اگر در سال جارى با ســيالب بهارى مواجه مى شديم به زمين هاى 

پايين دست خسارت زيادى وارد مى شد.
دهيار روستاى تاج آباد در ادامه به سيستم نامناسب دفع زباله، جايگاه و 
جمع آورى آن اشــاره مى كند و مى گويد: متأسفانه براى دفع زباله روستا 
مشــكل داريم و مسئوالن هم در اين زمينه همكارى نمى كنند و هر روز 

دردسر جديدى درست مى شود.
وى درباره اينترنت ضعيف روســتا هم مطــرح مى كند: در حال حاضر 
بيشتر شــغل ها به اينترنت نياز دارند؛ مثًال بانك، دفتر پيشخوان و مركز 
خدمات كامپيوترى روســتا هر روز با قطعى اينترنت مواجه  هستند و با 
وجود اينكه بارها از مخابرات شهرستان پيگيرى كرده ايم، فعًال به نتيجه 

نرسيده است.
عزيزى تصريح مى كند: در تاج آباد به جزء دو مدرسه ابتدايى و راهنمايى 
و يك خانه بهداشــت امكانات ديگرى نداريــم كه بخواهيم درباره اش 
صحبت كنيم؛ به عنوان نمونه روســتا به درمانگاه و ورزشگاه نياز دارد، 
اما فاقد اين مكان ها است  بنابراين اگر اعتبار خوبى براى روستا بگيريم 

مشكالت كم كم برطرف مى شود.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر بيشترين مانور روى كاروانسرا و 
ثبت جهانى آن اســت، اضافه مى كند: فعاليت هاى شوراى دوره قبل و 
حال حاضر روســتا در راستاى هدف گردشگرى شدن تاج آباد است و 
اگرچه كارها با سرعت كمى پيش مى رود اما اقدامات موفقى انجام شده 

كه پيش زمينه شدن گردشگرپذير شدن روستا است.
دهيار روستاى تاج آباد در پايان با بيان اينكه در سال 94 چند نفر از اهالى 
روســتا براى احداث خانه بومگردى اقدام كردند كه به نتيجه نرســيد، 
مى گويــد: با توجه به شــرايط خاص تاج آباد در ســال جارى به دنبال 

تأسيس خانه بومگردى در تاج آباد هستيم.
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■ حديث:
امام سجاد (ع):

 حــّق زبــان ، ايــن اســت كــه آن را بــا پرهيــز از ناســزاگويى ، بــزرگ بــدارى و بــه ســخِن خوب 
عادتــش دهــى و آن را بــه ادب وا دارى. 

تحف العقول: ص 256 ح 3

مريم مقدم  »
 هر چيزى كه از گذشتگان به جاى مانده، حامل 
پيامى است، پيامى از چگونگى زندگى، تالش و نبرد 
انسان براى زنده ماندن و غلبه بر طبيعت، براى رفع 
نياز خود و اســتفاده درســت از آن چه در دسترس 
بوده اســت. اين تــالش ها به صــورت تجربيات 
راهگشا در تكوين و تكامل تمدن هاى بشرى نقش 

اساسى داشته است.
 تصويرى كه بر ســفال هاى هزاره پنجم و ششــم 
بيش از ميالد نقش بســته، بيان كننده درك مفاهيم 
و شناخت از طبيعت توســط مردم فالت ايران در 
آن روزگار اســت. يك قطعه سفال منقوش به جاى 
مانده از هزاران سال پيش، برگى مستند از تاريخ اين 
ســرزمين است. به كمك همين نقوش مى توان راز 
پيدايش خط را دريافت. از اين رو حتى يك ســفال 
ارزش بســيار مى يابدو حفظ آن بــه عنوان ميراث 
بشــرى ضرورت مى يابد. همين طور يك مكان يا 
محوطه تاريخى، ارزشى گسترده مى يابد كه بايد در 
حفظ و نگهدارى آن كوشيد. روز 17 ماه مِى ميالدى 
مطابق با 28 ارديبهشت از ســوى سازمان علمى ـ 
فرهنگى ملل متحد «يونسكو» به عنوان روز جهانى 
ميراث فرهنگى ناميده شده است. نام گذارى چنين 
روزى از ســوى سازمان يونســكو، اهميت ميراث 
فرهنگى و لزوم توجه بيشتر به اين ثروت هاى بزرگ 

مّلى را گوشزد مى كند.
حاال با از راه رســيدن اين مناســبت ادارات ميراث 
فرهنگى در كشــور تالش ميكنند بــا هزينه كردن 
بخشى از اعتباراتشان در حوزه حفظ ميراث سراغى 
از داشــته هايى بگيرند كه شايد مدتهاست از خاطر 

رفته است . 
متوليان امــور ميراثى در همدان هــم از اين غافله 
جانمانده اند و اينگونه مطرح  ميشــود كه در هفته 
ميراث فرهنگى 5 بناى تاريخى مرمت و بازسازى و 

يك محوطه تاريخى كاوش ميشود .
بناهاى دردســت مرمت در اســتان شــامل يخدان 
ميرفتــاح مالير، خانه آيت اله مدنى، مرمت زورخانه 
همه كســى، مسجد حاج احمد و كاروانسراى نو در 
شهرســتان همدان است . مرمت اين بناها از ابتداى 
هفته آينده با اعتبار 7ميليارد ريال، آغاز خواهد شد. 
عمليات مرمت  بناى تاريخى مسجد حاج احمد با 
اعتبار 600 ميليون ريال، مرمت زورخانه همه كسى 
با اعتبار 350 ميليون ريال و مرمت كاروانســراى نو 
600 ميليون ريال به وســيله مرمتگران بومى استان 

همدان انجام مى شود.
 يخدان ميرفتاح در انتظار مرمت 

بناى تاريخى «يخدان ميرفتاح» كه فروردين سال 98 
بر اثر ريزش برف و باران ســنگين تخريب شد، در 
حال مرمت و بازسازى بوده و تكميل هر چه سريعتر 

اين بنا نيازمند تخصيص اعتبارات است.
يخدان ميرفتاح داراى چند قســمت اســت كه در 
ســال هاى 80 و 82 در چندين مرحله بازســازى و 
مرمت شد و تقريبا آماده راه اندازى شده بود كه گنبد 
آن در بارندگى هاى فروردين 98 فرو ريخت. يخدان 
اين اثر تاريخى كه بــا بيش از 6 متر در عمق زمين 

قرار گرفته، به طور كامل ســالم است و ديواره بين 
يخدان و گنبد نيز بر اثر ريزش برف و باران آسيبى 

نديده است.
در اين اتفاق گنبد سايه انداز اين اثر براى جلوگيرى 
از تابش مســتقيم آفتاب به يخ داخــل يخدان فرو 
ريخت و حوزه هاى آب و ديوار ســايه انداز كه در 
حال حاضر اثرى از آنها نيســت، فرو ريخته و قابل 
احيا و بازسازى است.  در نخستين اقدام حصاركشى 
بنا به طول 130 متر و 130 ميليون تومان اعتبار انجام 
شــد.  «يخچال ميرفتاح» از آثــار دوره قاجاريه در 
شهر مالير است كه توسط شخصى به نام «ميرفتاح» 
احداث  و به شكل گنبد و از آجر ساخته شده  است 
و در تاريخ 25 اسفند 1379 با شماره ثبت 3242 به  

عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيد.
  خانه آيت اهللا شهيد مدنى 

خانه آيت اهللا شهيد مدنى، از جمله آثار دوره معاصر، 
در خيابان شهدا شهرستان همدان، نزديك حوزه علميه 
اين شهر قرار دارد اين خانه با 432 متر مربع زيربنا در 2 
طبقه ساخته شده است و طبقه اول اين بنا داراى سقف 

طاق ضربى است و داراى 3 اتاق است.
سقف زيرزمين اين خانه نيز طاق ضربى و قوس هاى 
اجرا شــده بر طاق نماى آن از نوع هفت و هشــت 

هاللى مى باشد.
اين خانــه فاقد قدمت تاريخــى و ارزش معمارى 
مى باشــد و چون در گذشــته محل سكونت آيت 
اهللا شهيد مدنى بوده اســت، داراى ارزش فرهنگى 
مى باشــد. خانه شــهيد مدنى در سال 1377 توسط 
سازمان ميراث فرهنگى با شماره 2090 در فهرست 

اثار ملى ايران به ثبت رسيد.
 زورخانه همه كسي

زورخانه همه كسي بيش از يك قرن قدمت دارد و از 
قديمي ترين زورخانه هاي كشور است كه اين ميراث 
معنوي ارزشمند به همت مالك آن احيا و بازسازي شده 
و هم اكنون به عنوان موزه شهيد همه كسي به فعاليت 

خود ادامه مي دهد. زورخانه همه كسى در خرداد سال 
1394 به فهرست آثار ملى وارد شد . 

 مسجد حاج احمد
قدمت و دوره تاريخى مســجد حاج احمد در شهر 
همــدان به دوران قاجار بازميگردد اين مســجد در 
ضلع شــرقى ميدان مركزى شهر در خيابان شريعتى 
قرار گرفته اســت و در 16 فروردين سال 1377 با 
شماره 1979 به ثبت ملى رسيده و  در مجموعه آثار 
تاريخى ثبت شــده ايران در ليست ملى قرار گرفته 

است .
 كاروانسراى نو 

كاروانسراى نو در شهر همدان با تاريخى مربوط به 
دوره قاجار - پهلوى است .

اين بنــاى تاريخى در همدان، ميــدان امام، خيابان 
باباطاهر واقع شــده و اين اثر در تاريخ 18 اســفند 
1387 با شــماره ثبت 25125 به عنوان يكى از آثار 

ملى ايران به ثبت رسيده است
  قبرستان قديمى «فامنين» 

كاوش مى شود
عمليات كاوش در محوطه قبرســتان قديمى شــهر 
فامنين نيز از ديگر اتفاقات هفته گراميداشت ميراث 
فرهنگــى در همدان خواهد بود .  بر اســاس اخبار 
منتشــر شــده از ميراث فرهنگى  طبق بررسى هاى 
كارشناسان باستان شناسى آثارى از دوره ايلخانى در 
محوطه مشــاهده شد است ،  اين محوطه از حدود 
150 سال قبل قبرستان بوده و به تپه قبرستان معروف 
است، قبرستان جديد شهر فامنين هم با فاصله اى از 

همين قبرستان قديمى قرار دارد.
طبق شــواهد و بررسى هاى انجام شده تا اين زمان، 
قبرســتان متعلق به دوره اسالمى است، در قسمتى 
از قبرســتان كه در هفته هاى قبل تخريب شد، آثار 
قبرهاى حدود 100 يا 150 سال پيش ديده شد كه بر 
اليه ها و ديواره هاى آن آثار مربوط به دوره ايلخانى 

شامل كه يك اجاق و رد ديوار وجود دارد.

انجام عمليات كاوش، قدمت و اليه نگارى محوطه 
را مشــخص مى كند همچنين براساس گمانه زنى ها 
معلوم مى شــود تپه مربوط به چه دوره هاى ديگرى 

است و سپس وضعيت آثار بررسى مى شود.
در قبرستان نســبتاً قديمى قبرهايى تا عمق 1.5 متر 
وجود دارد، سفال هاى سطحى از دوره هاى مختلف 
در اين محوطه مشــاهده مى شود كه ممكن است بر 
اثــر جابه جايى خاك از مناطق ديگر به اينجا منتقل 
شده باشد همچنين يكى دو نمونه سفال تاريخى هم 
در سطح مشاهده شــده است، اما در باستان شناسى 
آنچه در اليه پيدا مى شــود تاريخ نگارى دقيق ترى 
دارد. البتــه كمتر از يك ماه قبــل به دنبال عمليات 
عمرانى توسط شهردارى بخشى از قبرستان قديمى 

شهر فامنين به وسيله لودرها تخريب شد.
گفتنى است ،  در روز 28 ارديبهشت به عنوان اولين 
روز هفته از ميراث فرهنگى، گزارشــى از اقدامات 
يكساله واحد موزه هاى اســتان، در فضاى مجازى 

پخش خواهد شد.
ناگفته هاى  عكــس  نمايشــگاه  برپايى  همچنيــن 
هگمتانه در باغ نظرى به مــدت يك هفته از ديگر 
برنامه هاى اين روز اســت.برگزارى نشست خبرى 
در كاروانســراى تاج آباد با محوريت ثبت جهانى و 
پخش قســمت دوم معرفى موزه هاى استان خواهد 
بود.با حضور جمعى از اصحاب رســانه در روز 29 

ارديبهشت خواهد بود . 
بازديد مجازى از موزه هاى استان در بستر اينستاگرام 
و توييتر نيز پخش خواهد شد. يكم خرداد، با عنوان 
ميراث فرهنگــى و كاوش، گــزارش تصويــرى از 
اقدامات يكساله كاوشگران استان در فضاى مجازى 

رقم مى خورد 
اختتاميه جشــنواره عكس آمــاداى ميراث  آيندگان 
با معرفى عكس هاى برتــر و پخش بازديد مجازى 
اينســتاگرام و توييتر پايان بخــش برنامه هاى هفته 

ميراث  فرهنگى خواهد بود.

سرانجام بودجه مصوب شد

مرمت يخچال ميرفتاح پس از2 سال
■ آغاز مرمت 5 بنا و كاوش يك محوطه تاريخى در همدان


