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 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
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agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
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litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا قسمتى ابرى - بعداز ظهر وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

پنجشنبه  29 ارديبهشت ماه1401  17 شوال 1443  19 مى 2022  شماره 4314

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:33   
خورشيد         06:10                   طلوع 
اذان ظهر                      13:12
غروب خورشيد              20:15

اذان مغرب                   20:35 
نيمه شب شرعي           00:23

■ حديث:
امام على (ع):

بــه خاطــر عشــق بــه دنياســت كــه گــوش هــا، از شــنيدن حكمــت، َكــر گشــته اند 
و دل هــا، از نــور بصيــرت، كــور .

غرر الحكم : ح 7363

■ دوبيتى بابـاطاهـر
بروى ماهت اى ماه ده و چار                                            به سرو قدت اى زيبنده رخسار
كه جز عشقت خيالى در دلم نى                                              بديارى ندارم مو سر و كار

فرهنگ

 تمام پروژه هاى عمرانى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
اســتان همدان به بهره بردارى كامل رسيده و به دنبال آغاز پروژه هاى 

جديد و ايجاد رويدادهاى نوين هستيم.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان با 
بيان اين مطلب از اجراى سرودِ همگانى 2 هزار نفرى توسط اعضاى 

كانون با ترانه و آهنگسازى جديد در روز دانش آموز خبر داد.
بهنــاز ضرابى زاده با بيان اينكه تمام اقدامات اجراى اين ســرود از 
ســوى كانون صورت مى گيرد ، افزود: آمــوزش خواندن و اجراى 

حركات نمايشى آن از تابستان آغاز خواهد شد.
وى با اشــاره به اين كه اميدبخشى و ايجاد شور و انگيزه در كودكان 
يكى از اولويت هــاى اصلى و مهم كانون در تغيير روحيات كودكان 
است، اظهار كرد: رنگ دكوراسيون و نوع چيدمان كتاب و تجهيزات 
كودكان و نوجوانان در اين موارد موثر اســت و پيك هاى اميد كانون 

در 90 روستا فعاليت دارد.
ضرابــى زاده با بيان اينكه در زمان كرونا اتفاقات ناگوارى براى مردم 
پيش آمد و جهانيان درگير اين موضوع شدند؛ اظهار كرد: خوشحاليم 
كه كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همراه با اصحاب رسانه 
در خط مقدم مقابله با كرونا قرار داشــتيم و حتى كانون يك روز هم 

در كار ادارى و خدمات رسانى اش تعطيلى نداشت.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان يكى 
از مشــكالت بزرگ كانون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان را 
مســائل مالى عنوان كرد و گفت: به دليل تعطيلى فروشــگاه، سينما، 
كتاب خانه ها و توليدات كانون دچار زيان هاى مالى بااليى شــديم و 
در حوزه تئاتر عروســكى و كانون زبان مان نتوانســتيم آن فعاليت و 

روال سابق را داشته باشيم.
وى تاكيــد كرد: هيچ پروژه ى تكميل نشــده اى كــه منوط به كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان باشد، وجود ندارد و 
كانون در طول دوره سخت و نفس گير ويروس كرونا تمام پروژه هاى 
باقى مانده منوط به كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان 

را به اتمام رساند و براى آغاز پروژه هاى جديد آماده هستيم.
مديركل پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان بيان كرد: 
كتابخانه كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان در شــهرهاى 
اللجين، قهاوند و ديگر شــهرها پس از دوره زمانى طوالنى و حتى 
11 ساله كه در انتظار ساخت بود، در ايام كرونا توسط كانون تكميل 

و تجهيز شد.
وى اشاره كرد: تعداد كتابخانه هاى كانون از 41 به 44 كتابخانه ارتقا 
يافت و بودجه هاى اختصاص يافته به كانون در 3 سال اخير با رشد 

چشم گيرى مواجه شد.
ضرابى زاده با بيان اين كه نخســتين استان پيش رو كشور در برداشت 
نقشه هاى ســاختمان و ابنيه هاى كانون (شامل نقشه هاى معمارى و 
پلن هاى ساختمانى) هســتيم، گفت: انگيزه بخشى به مربيان و تبيين 
هدف و ايده بــزرگ و تخصصى كردن اعمال كانون پرورش فكرى 
كــودكان و نوجوانــان از اقدامات مهم و فرهنگى كانون به شــمار 
مى رود؛ در همين حين از عملكرد زير مجموعه هاى كانون نظارت و 

بازرسى صورت مى گيرد.
وى ادامــه داد: تشــكيل 46 صفحه مجازى و توليــد 1200 كليپ 

آموزشــى، فرهنگى، هنــرى و ادبــى و در پى آن 
بازديد باال از ســوى مردم موجب استقبال و استفاده 
چشــم گير آنان شــد؛ از توليدات محتوايى كانون 5 
ميليون و 37 هــزار بار بازديد صورت گرفت؛ مردم 
در خيابان و پياده راه ها شــاهد جشنواره ها، رژه ها و 
رويدادهاى عروســكى كانون نيز بودند و اســتقبال 

بى نظيرى داشتند.

ضرابــى زاده تاكيد كرد: توزيــع عادالنه كتابخانه ها 
و اهــداى كتاب و توليدات فرهنگى در ســطِح كل 
اســتان از دستورالعمل هاى كانون است و مى بايست 
مناطق كم برخوردار و روســتاهاى دورافتاده از اين 
موضوعات فرهنگى و موثر، دور و مستثنى نباشند و 
بتواننــد از اين اتفاقات مبارك و واال بهره ورى كامل 

را داشته باشند.

وى خاطرنشان كرد: 66 برگزيده ملى و 34 برگزيده 
بين المللى در رويدادهاى مختلف مان داشتيم كه اين 
موضوع نشــان مى دهد كودكان و نوجوانان اســتان 
همدان  از پتانسيل بااليى برخوردار هستند؛ بسيارى 
از اوقات به صورت كامال رايگان كتاب هاى مختلف 
را براى كودكان اســتان ارســال كرديم تــا بتوانيم 
فرهنگ كتاب خوانــى را در جامعه و آحاد كودكان 

افزايش دهيم.
مديركل كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
اســتان در پايان بيان كرد: تعــداد 333 هزار و 354 
كتاب در كانون وجود دارد كــه تعداد 241 هزار و 
423 نفر دانش آموز كانون اســتان از آن بهره مى برند 
و ميزان ســرانه مطالعه فيزيكى در اســتان براى هر 

دانش آموز به ميزان 0/3 درصد است.

 مديــركل دفتــر حمايــت از توليــد صنايع دســتى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى از ثبت 266 رشته 
صنايع دســتى خانگى در سامانه دبيرخانه هيأت مقررات زدايى و 

پايش كسب و كار خبر داد.
فرهاد فــالح در گفت و گو با ميراث آريا، با اعالم اين خبر افزود: 
«با توجه به دستور هيأت مقررات زدايى و پايش كسب وكار، 266 
رشته  صنايع دستى كه قابليت اجرا در منازل را دارند به صورت 
اعالنى همراه كاربرگ هاى اطالعات مرتبط به دبيرخانه مشــاغل 

خانگى ارسال و درسامانه آن دبيرخانه بارگزارى شد.»
وزارت  صنايع دســتى  توليــد  از  حمايــت  دفتــر  مديــركل   
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، در مورد اعالن محور 
بودن اين 266 رشــته افزود: «متقاضيان اين رشته ها مى توانند به 
محض ثبت نام در ســامانه مربوطــه كارگاه خود را راه اندازى و 

فعاليت كنند.»
او اضافــه كرد: «بعد از ثبت نام كارشناســان از كارگاه ها  بازديد 

كرده و در صورت تاييد يا اصالح روش و مواد اوليه نســبت به 
صدور مجوز توليد اقدام مى شود.»

 g۴b.ir  فالح خاطرنشــان كرد: «متقاضيان مى توانند به سامانه 
يــا mojavez.ir مراجعه كرده و از لينك صنعت و معدن وارد 
مجوزهاى صنايع دستى خانگى شده و پس از مطالعه شرايط ثبت 

نام كرده و فعاليت كنند.»

خبرخبرصنايع دستىصنايع دستى
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وزير ارشاد: 
همه بايد به مجوز برگزارى 
كنسرت ها، احترام بگذارند

 وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمى تاكيد كرد 
برنامه هايى براى جلوگيرى از دزدى فيلم از روى 
پرده ســينماها و قاچــاق آن دارد. او همچنين از 
صدور مجوزهاى برگزارى كنســرت در استان ها 
دفاع كرد و از پيگيرى حل مشــكل لغو اجراهاى 

زنده موسيقى در شهرستان ها خبر داد.
به گــزارش خبرآنالين، محمدمهدى اســماعيلى، 
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالم گفــت: مطالبه ما 
اين اســت كه همه بايد به مجــوزى كه وزارت 
فرهنــگ صادر مى كند، احترام بگذارند. يك آقا يا 
مجموعه اى مى گويد اگر برگزار شود، فالن اتفاق 
مى افتد؛ قرار نيســت قضــاوت زودهنگام بكنيد. 
مــا نمى توانيم از قبل به خاطــر اتفاقى در آينده، 
مجوزى را صادر نكنيم بلكه وظيفه ما اين اســت 
اجازه ندهيم كه اتفاق ناخوشــايندى بيفتد. حتما 

اين مشكل را پيگيرى خواهم كرد
ســينمايى،  فيلم هاى  قاچاق  معضــل  درباره  وى 
توضيح داد و گفت: «كامال مطمئن هستيم در اين 
فرآيند، ســرقت فيزيكى يا لو رفتن نسخه اصلى 
فيلم، رخ نداده اســت. براى يكى دو فيلم كه اين 
اتفاق رخ داد، ســريعًا از سازمان سينمايى توضيح 
خواســتيم. به نظر مى رســد كه ظاهــرا دزدى به 
روش فيلم بردارى از روى پرده رخ داده اســت. 
به نظــرم بايد اين قضيه را جمــع كنيم. در حال 
بررسى طرحى هستيم كه با استفاده از شركت هاى 
دانش بنيــان و فناورى هاى نويــن، امكان اين نوع 

دزدى، كامال از بين برود.

پاى «دِالو» 
به نوفل لوشاتو باز شد 

 نمايــش «دِالو» به نويســندگى و كارگردانى 
جعفــر مهيــارى و مجــرى طرحــى داود نامور 
خردادماه، در عمارت نوفل لوشــاتو روى صحنه 

خواهد رفت.
به گزارش فرارو، نمايش «دِالو» در ســال 2014 
توليد شــده و در كشــور آلمان در سال 2016 و 
در كشــور فرانسه در سال 2019 اجرا شده است. 
 Theater am» اين اثــر تقدير شــده  ســال
كشور  وولســبورگ  شــهر   «  Neunerplatz

آلمان است.
در خالصــه  داســتان ايــن اثر به نويســندگى و 
كارگردانى جعفر مهيــارى و مجرى طرحى داود 
نامــور كه از خردادماه، در عمارت نوفل لوشــاتو 
در تهــران روى صحنه خواهــد رفت چنين آمده 
اســت: «او به زندگى روزمره  خود مشغول است 

اما تحولى رخ مى دهد.»
ــى  ــود كارگردان ــه  كارى خ ــارى در كارنام مهي
ــر نمايشــى را داشــته  و طراحــى بيــش از 20 اث
نمايشــى  اثــر   10 از  بيــش  در  همچنيــن  و 
هم چنيــن  او  اســت.  كــرده  نقــش  ايفــاى 
ســطح  در  و  ايــران  در  ورك شــاپ هايى 
فرانســه،  آلمــان،  كشــورهاى  در  بين المللــى 

كانــادا و... برگــزار كــرده اســت.
سعيد اتابك تنها بازيگر اين اثر نمايشى است و از 
ديگر عوامل آن مى توان به عرفان مبرقع (آهنگساز 
و موســيقى زنده)، جعفر مهيارى (طراح صحنه)، 
داورى  بهروز  گرافيــك)،  رايگانى (طراح  مهدى 
(ساخت تيزر و موشن گرافيك)، معصومه آرواز، 
اعظم شــكوفه پور (دســتياران كارگــردان)، بهار 
حيدرى، پاشــا اســمعيل زاده (امور بين الملل) و 
سارا حدادى (مدير روابطعمومى، مشاور رسانه اى 

و تبليغات) اشاره كرد.
نمايــش «دِالو» بــا طراحــى و كارگردانى جعفر 
مهيارى و مجرى طرحى داود نامور توليد عمارت 
نوفل لوشــاتو و شــركت تئاتر و فيلم زندگى از 
18 خرداد در عمارت نوفل لوشــاتو روى صحنه 

خواهد رفت.

ضرورت اهداى بن كتاب به مردم
 نويسنده و شاعر كشورمان با بيان اينكه دولت بايد تمهيداتى 
براى ارائه يارانه فرهنگى در قالب بن كتاب در نظر بگيرد، گفت: 

معتقدم در سال بايد به هر ايرانى بن كتاب اهدا شود.
محمود پوروهاب گفت: برگزارى نمايشــگاه بين المللى كتاب 
تهران فى نفســه كار خوبى است. اين نمايشگاه كمك بزرگى به 

ناشران، نويسندگان، شاعران و اهالى قلم است.
وى در مورد اســتقبال از سى و سومين نمايشــگاه بين المليى 
كتاب تهران خاطرنشــان كرد: من پيش بينى مى كردم اســتقبال 
خوبى از نمايشگاه كتاب امســال به عمل آيد زيرا در برگزارى 
نمايشگاه دو سال وقفه وجود داشته است و تمامى دوستان ناشر 
و نويسنده منتظر برگزارى نمايشگاه كتاب تهران بودند.با وجود 
اينكه نمايشــگاه در دو بخش حضــورى و مجازى برگزار مى 
شود، استقبال خوب است زيرا عده اى به صورت غير حضورى 
و از ســايت خريدهاى خود را از نمايشــگاه كتاب تهران انجام 

مى دهند.
وى در مورد محل برگزارى نمايشگاه كتاب تهران تصريح كرد: 
بــراى افرادى كه از شهرســتان به تهران مى آيند، شــهر آفتاب 
فضاى بهترى اســت زيرا فضا بازتر اســت و مشكل ترافيك و 
جاى پارك وجود ندارد اما براى خود شهروندان تهرانى مصلى 
بهتر اســت چون در دسترس تر اســت. مصلى برخالف شهر 

آفتاب مشكالت ترافيك و معضل پاركينگ دارد.
پوروهاب در مورد نمايشــگاه كتاب حضورى و مجازى اظهار 
كرد: در نمايشــگاه حضورى كتاب، كتاب هــا در معرض ديد 
هستند و همين باعث مى شــود كه مخاطبان آشنايى بيشترى با 

كتاب پيدا كنند. 
افراد از كنار غرفه ها رد مى شــوند و ممكن است كتابى توجه 

آنها را جلب كند، آنرا تورق و خريدارى كنند.
اين نويسنده و شاعر با تاكير بر لزوم ضرورت حمايت از اهالى 
قلم عنوان كرد: امسال بنده بنى براى خريد كتاب دريافت نكردم. 
بهتر اســت از طرف نمايشــگاه كتاب به اهالى قلم در قالب بن 
كتاب، كمكى شود. در واقع بايد از اهالى فرهنگ حمايت شود. 
در سال هاى قبل بنى به اهالى قلم از جمله نويسندگان و شاعران 
مى دادند و اين به نوعى حمايت از قشــرى اســت كه با كتاب 

پيوند دارند.
وى خاطرنشــان كرد: معتقدم در سال بايد به هر ايرانى بايد بن 
كتاب بدهند به گونه اى كه فقط آن را صرف خريد كتاب كنند. 
خوب اســت كه ما يارانه فرهنگى داشــته باشيم و به تمام افراد 

اين يارانه تعلق گيرد.
گفتنى است، سى و سومين نمايشــگاه بين المللى كتاب تهران 
تا 31 ارديبهشت با شــعار با كتاب سالمتيم در بخش حضورى 
در مصلــى امام خمينــى (ره) و در بخش مجازى در ســايت

 Ketab.ir برگزار مى شود.

كتاب

مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان:

سرانه مطالعه فيزيكى 
براى هر دانش آموز0/3 درصد است

نما
سي

 برنامــه تلويزيونــى ماه عاشــقى ويژه 
ســحر هاى ماه مبارك رمضان كه هر سحر 
به مــدت 50 دقيقــه به صــورت زنده از 
شبكه اســتانى همدان تهيه وپخش مى شد 
در ارزيابى ســيماى اســتانها در بين تمامى 

مراكزحائز امتياز 80 شد. 
در گــزارش روابط عمومى صداوســيماى 
مركز همــدان يكى از ابتــكارات منحصر 
به فرد اين مركز در ايــن برنامه تلويزيونى 
حضور مداحان اهل بيت عصمت و طهارت 
(ع) و دعــا خوانان، همچنين نماز جماعت 
صبح هر روز در يك مسجد بصورت پخش 

زنده در اين برنامه بود.
گفتنى است ارتباط زنده با كارشناس احكام 
و پاسخگوئى به سواالت بينندگان، تغذيه در 
اخالق  درس  البالغه،  ماه مبارك،تفسيرنهج 

قرائت دعاى سحر در استوديو از بخش هاى 
برنامه ماه عاشقى بود.

صداوســيماى  سرپرســت  الوندى  كيوان 
مركز همدان گفت : اســتان همدان داراى 
ظرفيتهاى مذهبى بسيار بااليى است و يكى 
از رسالتهاى رسانه ملى و استانى انعكاس 
و معرفى مساجد و فعاليت هاى معنوى و 
فرهنگى آن در برنامه هاى مختلف راديوئى 
تلويزيونى و خبرى اســت، كه در ايام ماه 
مبارك رمضان اين ظرفيت مى باشــد تا در 
برنامه هاى مختلف به خصوص در ســحر 
هاى معنوى بصورت حضور مداحان آل اهللا 
و دعا خوانان در اســتوديو پخش خواندن 
مناجات و دعاى ســحر پرداختند،تا لحظه 
معنوى در لحظات ســحر گاهى براى هم 
استانى هاى ارجمند ايجاد،همچنين هر روز 

نماز جماعت صبح مســاجد مختلف شهر 
بصورت زنده از شــبكه استانى پخش شد 
كه براى اولين بار در سحر هاى ماه مبارك 

اين افتخار نصيب شبكه استانى شد.
الونــدى همچنين خاطر نشــان كرد: صداو 
سيماى همدان براى انعكاس تمامى ظرفيتهاى 
بومى و محلى اســتان تمام تــالش خود را 
مى كند تا پايتخت تاريخ و تمدن و اســتان 
دارالمومنين و دارالمجاهدين در شبكه استانى 

و شبكه هاى ملى بدرخشد.

رئيس سازمان امور سينمايى كشور در جمع سينماگران همدان:
همدان بخواهد جشنواره فيلم كودك برمى گردد

 هنرمندان و فعاالن عرصه سينماى استان همدان 
در ســالن آوينى همدان با محمد خزاعى، معاون 
وزير ارشاد اسالمى و رئيس سازمان امور سينمايى 
و سمعى بصرى كشور و همچنين ديگر مسئوالن 
و مديران عرصه ســينما نشست صميمى داشتند و 
از مشكالت عرصه سينما و فيلمسازى در همدان 

صحبت كردند.
هنرمندان و پيشكســوتان عرصه ســينما در اين 
نشســت، ضمن اشــاره به خالى بودن سالن هاى 
سينما، از شرايط كنونى و وضعيت مالى هنرمندان 
بــه شــدت انتقاد كردنــد و گاليه منــد بودند و 
علت هاى آن را ضعف موضوعات و نوع نوشتار 
فيلم نامه هــا و قيمت باالى بليــت و عدم نمايش 
فيلم هاى خارجى در ســينما دانسته و ادامه روند 
فعلى را بى فايده و بى ثمر دانســتند و خواســتار 
مقابله قانونى با اپليكيشن ها و نرم افزارهاى پخش 
فيلم و فروش اشــتراك و... شــدند و هم چنين 
بــر ضرورت اجــراى قوانين و مقابلــه با اماكن 
غيرقانونــى و تغيير مجوزها و بروكراســى هاى 

زمان بر منوط به فيلم ســازى و كارگردانى تأكيد 
داشــتند. معاون وزير ارشــاد اســالمى و رئيس 
ســازمان امور سينمايى و ســمعى بصرى كشور 
اعالم كرد:  طورى برنامه ريزى شده كه40 درصد 
از بودجه فيلمســازى كشــور براى شهرستان ها 
درنظر گرفته شــود. جذب ميزان بودجه به استان 
ها مربوط است و هرچه بيشتر فيلم كوتاه بسازند 

بودجه بيشترى سهم استان آنها مى شود.
محمــد خزاعــى ادامــه داد: براى پيشــنهادها و 
مشــكالتى كه مطرح كرديد برنامه داريم اما براى 
حل مشكالت زيرساختى اســتان بايد فكر كنيم. 
در جلسه اى كه با استاندار همدان داريم همفكرى 
مى كنيم و نتيجه اين سفر را به زودى اعالم مى كنيم.
وى گفت: وزير فرهنگ اهل همدان اســت و در 
همه جلسات تأكيد مى كند كه به همدان نگاه ويژه 
داشته باشــيم، بنابراين براى حل مشكالت بخش 

فيلمسازى همدان كوتاهى نخواهيم كرد.
معاون وزير در ادامه گفت: همدان از لحاظ جذب 
مخاطب سينما در جايگاه 11 كشور قرار دارد و ما 

بايد براى همدان، به علت تفاوت هاى فرهنگى اين 
استان نسبت به ديگر اســتان هاى كشور و قدمت 
تمدن و فرهنگ آن، تفاوت قائل شــويم؛ همدان 
100 سال پيش سالن ســينما داشته است و قطعا 
نگاه ويژه اى به اســتان همدان در رابطه با مباحث 
فرهنگى و سينمايى خواهيم داشت و سعى مى كنيم 
در دولــت مردمــى و انقالبى به همه اســتان ها و 
شهرستان هاى كشور نگاه ويژه داشته باشيم و تنها 
تهران و پايتخت مالك كارى ما نباشد و هنرمندان 

همدان از اين موضوع نگرانى نداشته باشند.
خزاعى با بيان اين كه سفرهاى استانى در رابطه با 
سينما برنامه ريزى شده است بيان كرد: نمى توانم 
قول بدم كه تمامى مشــكالت هنرمندان همدان 
يا اســتان هاى ديگر تا يك ســال ديگر حل شود 
اما قــول مى دهم بخشــى از مشــكالت مانند 
بروكراسى هاى بى فايده يا مسائلى كه به صورت 
مســتقيم از ســوى ما قابل حل است را برطرف 
ســازيم و باقى مشكالت طى ســال هاى آتى به 

طور كامل مرتفع مى شود.

خزاعى گفت: ســهميه ها و مجوزهايى مجزا براى 
فيلم اولى ها صادر مى شود. ما در تالش هستيم از 
اين سهميه ها بخشى از آن، در اختيار استان همدان 

و افراد مستعد اين استان قرار بگيرد.
وى همچنين در پايان تأكيد كرد: هنوز مشــخص 
نيست جشنواره فيلم كودك و نوجوان در اصفهان 
يا همدان برگزار شــود و بــراى آن تصميم گيرى 
قطعى صورت نگرفته اما بازگشــت آن به همدان 
بستگى به درخواســت و فعاليت مسئوالن استان 

دارد.
وى بيان كرد: ســاخت فيلم از 3 شــهيد شاخص 
اســتان در ســال 1401 در دســتور كار است و 
تعدادى از عوامل در حال حاضر براى ساخت فيلم 

زندگى نامه شهيد همدانى به سوريه رفته اند.
مســعود ويژه، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان همدان هم گفت: انشــاءا... بتوانيم به تمام 

وعده هاى مطرح شده در اين جلسه عمل كنيم.
در پايان جلســه از عبداالميرعراقى و مجيد مرادى 

دو عكاس و فيلمساز جانباز، تقدير به عمل آمد.

ماه عاشقى سحرهاى رمضان درخشان شد ثبت 266 رشته صنايع دستى خانگى در سامانه 
دبيرخانه هيأت مقررات زدايى و پايش كسب و كار
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سرپرست تعزيرات حكوتى استان تأكيد كرد
برخورد با محتكران دركمترين زمان

شهردار همدان:
روابط عمومى ها  بر محوريت 

مردم محورى و اميد آفرينى بنا شده اند 
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شنيده
1- عادالنه ســازى يارانه هــا راه اندازى پنجره 
ملى خدمات دولت هوشــمند را تســريع كرده 
اســت. گويا نسخه آزمايشــى اين سامانه براى 
ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه فعال شــده 
است. گفتنى است با اين اقدام، متقاضيان براى 
ثبت نام، نيــازى به مراجعه حضــورى به هيچ 

سازمانى را ندارند.
2- وام پيشنهادى وزارت راه و شهرسازى براى 
خريد مسكن اقساط سنگينى دارد. گويا اقساط 
وام 700 ميليونى مســكن 11.6 ميليون اســت. 
گفتنى است كل بازپرداخت اين وام با احتساب 
سود آن حدود يك ميليارد و 678 ميليون تومان 

خواهد بود. 
3- طرح آزمايشى هوشمندسازى يارانه نان در 
زنجان آغاز شده است. گويا براساس اين طرح، 
نانوايى هــاى زنجان به كارت خوان هوشــمند 
مجهز شده اند. گفتنى است در اين طرح دولت 
بــه نانوايى ها آرد را به قيمــت آزاد مى دهد اما 
در ازاى فــروِش نان به نانوايــى يارانه مى دهد 
و قيمت نــان براى مردم تغيير نمى كند بلكه در 
هنگام پرداخِت پول نان توســط خريدار، بقيه 
پول همان لحظه از حســاب دولت به حساب 
نانوا واريز مى شــود. محدوديتى هم در تعداد 

خريد نان وجود ندارد.
4- محتكريــن بــازار روغن موتــور را مختل 
كرده انــد. گويا به تازگى بيــش از 5 ميليون و 
200 هزار ليتر مواد اوليه احتكار شــده روغن 
موتور در ســه انبار در اصفهان كشــف شــده 
اســت. گفتنــى اســت احتــكار از روش هاى 
سودجويان براى كاهش عرضه و افزايش قيمت 
محصول با توجه به تقاضاى كاذب ايجاد شــده 

در بازار است.
5- ايران چهلميــن واردكننده خودرو از تركيه 
شده است. گويا صنعت خودروسازى تركيه با 
12 درصد افزايش ساالنه، صادرات 25 ميليارد 
دالرى را ثبت كرده اســت. گفتنى اســت عمر 
صنعت خودرو ســازى در دو كشــور ايران و 
تركيه تقريبا مشــابه هم و حتى مى توان قدمت 

خودروسازى در ايران را طوالنى تر دانست.

يادداشت روز

 مدت هاســت بحث تضعيف جايگاه وكالت 
از طرق مختلف، مطرح مي شــود و جريان هاى 
سياســى به دنبال حذف نقش اين قشر از اجتماع 
به بهانه هاى مختلف هستند و سعى دارند با زير 
سوال بردن استقالل وكيل كاركرد و نقش اثرگذار 
اين قشــر را در صحنه هاى مختلف سياســى، 

اجتماعى و فرهنگى كمرنگ كنند.
اين در حالى اســت كه وكال از معــدود افرادى 
هســتند كه آحاد افراد جامعه در دنيا حفاظت از 
جــان، مال و ناموس خود را به دســت اين افراد 
مى سپارند و به نوعى آن ها را پناه و حامى خود در 

دعاوى حقوقى و مجامع قضايى مى دانند.
از همين رو اتحاديه سراسرى كانون هاى وكالى 
سراســر كشور بر آن است كه با آگاهى بخشى و 
اطالع رســانى به اعضاى زير مجموعه خود در 
حفظ هرچه بيشتر نهاد وكالت اين قديمى ترين 

نهاد مدنى كشور ايستادگى كند.
در همين راســتا روز گذشــته افتتاحيه چهل و 
يكميــن همايش اتحاديه سراســرى كانون هاى 
وكالى دادگسترى ايران به ميزبانى استان همدان 
برگزار شد تا در بيش از 5 پنل تخصصى موارد و 
موضوعات جدى مربوط به اين حوزه كه در راس 

آن اصالح آئين نامه است بررسى شود.
رئيــس اتحاديه سراســرى كانون هــاى وكالى 
دادگسترى ايران، نظرات غيركارشناسى در مجلس 
شوراى اسالمى و رويايى نهاد وكالت با اشخاصى 
كه درك درستى از وكال و نهاد مستقل آنان ندارند 
را برآيند انزوا مديــران اليق و نتيجه هجمه هاى 

موجود دانست.
 جعفر كوشا، با تاكيد براينكه در ايران جهل الرجال 
وجــود دارد نه قحط الرجــال، تصريح كرد: اين 
وضعيت در نهــاد وكالت نيز صدق مى كند وكال 
بايد با يكديگر مشاركت كنند، نبايد منزوى شويم 
چرا كه انزوا مســاوى اســت با آمدن افرادى كه 

لياقت مديريت ندارند.
رئيــس اتحاديه سراســرى كانون هــاى وكالى 
دادگســترى ايران،مواجه شــدن نهــاد وكالت با 
نمايندگانــى كه هيچ درك درســت و صحيحى 
از وكال ندارنــد را برآيند عدم شــركت مردم در 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى، رد صالحيت 
افراد اليق در نظــارت خاص انتخابات مذكور و 
كناره گيرى افراد مدبر از كانديد شدن در انتخابات 

دانست .
وى با اشاره به تصويب طرح تسهيل جذب وكال 
و مجوزهاى كســب و كار، ضمن طرح سوال از 
نمايندگان مجلس مبنى بر اينكه، نهاد وكالت چه 
ارتباطى با كميســيون اقتصادى، جهش توليد و 
شعار سال دارد، تصريح كرد: متاسفانه اين اتفاقات 
از قبل برنامه ريزى شــده و به هيچ يك از سخنان 
وكال گوش نمى دهند و اين درد بزرگى براى نهاد 
وكالت است؛ نمايندگان وكال درجلسات شركت 

كرده و آنچه الزم باشــد را بــدون اباء صحبت 
مى كنيم.

وى بــا تاكيــد براينكه وكالت همچــون جامعه 
مهندسى و پزشكى نهادى تخصصى است، اظهار 
كرد: انتظار ما از نمايندگان آزاده مجلس اين است 
كه آگاه باشــند كــه رأى و نظراتشــان در تاريخ 
باقى خواهد ماند، درد نهاد وكالت اين اســت كه 
غيرمتخصصين درمــورد آن تصميم گرفته و اين 
حرفه را چون بيمارى دانسته كه هركسى به خود 

اجازه نظردهى مى دهد.
رئيــس اتحاديه سراســرى كانون هــاى وكالى 
دادگسترى ايران، با تاكيد براينكه مجلس شوراى 
اسالمى بايد در چهارچوب قانون اقدام به تصويب 
قوانينى كنند كه براى مردم ضرورت داشته باشد، 
افزود: مجلس بايد قوانينى وضع كند كه با پشتوانه 
نظرات كارشناســى قابل توجيه باشد تا در دوره 
بعدى يا با گذشت 10 سال ديگر مجبور به اصالح 

يا تغيير آنان شوند.
كوشا اعتبار كانون وكال را در آزمون مربوطه دانست 
و خاطرنشــان كرد: خوشــبختانه كانون هاى وكال 
كمك كردند تا آزمون در ســال جارى برگزار شود؛ 
هرساله كانون بايد حدود 80 هزار داوطلب جوان را 
كه از نظر روحى در تنگنا هستند سازماندهى كرده و 

آنان را به بازار كار معرفى كند.
وكيل كوشــا ضمن قدردانى از قوه قضاييه به دليل 
درك صحيح مسائل مربوط به كانون وكال، بيان كرد: 
قوه قضاييه خواهان نظارت بر اين نهاد اســت، اما 
بحث اصلى تفاوت در تعريف نظارت است، چراكه 
كانون وكال براساس قانون با نظارت موافق بوده و از 

دخالت دورى كرده و اين امر را قبول ندارد.
وى ايرانى بودن را به معناى تمدن و اسالميت را 
به معناى انسانيت دانست و تصريح كرد: اين دو 
هيچ منافاتى با يكديگر ندارند؛ حضور در شــهر 
تاريخى همدان نشان از تمدن و قدمت واالى ايران 

زمين دارد.
رئيــس اتحاديه سراســرى كانون هــاى وكالى 
دادگســترى ايران، با تاكيد براينكه مبتكران طرح 
جايگزيــن كــردن نمايندگان حقوقــى به جاى 
وكال، از بيرون خط مى گيرند، يادآور شــد: مركز 
پژوهش هاى قوه قضاييه، مجلس و 187 با كانون 
وكال موافــق بوده و قوه قضاييه در برابر اظهارات 

مركز مشاوران قوه قضاييه از ما حمايت كرد.
وى اضافــه كــرد: اين درحاليســت كه معاونت 
حقوقى رياســت جمهورى اعالم كرد كه كليات 
ايــن طرح بايد مورد قبول واقع شــود؛ چراكه از 

استقالل كانون وكال ترس وجود دارد.
در  ها  پرونده  شــدن  محور  مذاكره   

دستگاه قضا نيازمند حمايت وكالست
در ادامه اين مراسم رئيس كل دادگسترى استان 
همدان عدالت ترميمى روح روانى بين شانزده 
هزار و 133 نفر در طرح معتذر را موفقيت آميز 
دانســت و گفت: اجراى طــرح معتذرين و 
مذاكره محور شدن پرونده ها در دستگاه قضا 

نيازمند حمايت وكالست
محمد رضا عدالتخواه اظهار داشــت: استان 
همدان در بحث اتقان و استحكام آرا رتبه برتر 
كشورى را به خود اختصاص داده است كه بايد 
گفت كســب رتبه هاى برتر را در اين زمينه 
مديون آموزش مســتمر و نظارت بر عملكرد 
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هجمه هاى غير كارشناسانه به كانون هاى وكالى سراسر كشور

تصميمات غير تخصصى 
بالى جان نهاد وكالت شده است

قضات،جلســات علمى و حضور مؤثر وكال براى 
اجراى عدالت خواند.  

وى با بيان اين كه امروز در استان همدان 110 قاضى 
روزانه عملكرد خود را مى توانند مشاهده كنند گفت: 
سند تحول دستگاه قضايى تدوين شده و حول دو 
محور اساســى در اســتان همدان درحال پيگيرى 

مى باشد.
وى در ادامــه خاطرنشــان كرد: اوليــن محور و 
اساســى ترين محور اين سند استحكام آرا و نقش 

وكال در تنظيم سند تحول مى باشد.
 وى دومين محور سند تحول را استفاده از شيوه هاى 
نوين جايگزين دادرســى قضايى خواند و گفت: 
اســتفاده از طرح مصلحين و معتذرين در اســتان 
همدان با موفقيت انجام شده است كه دليل آن تعامل 

و همدلى بين قضات و وكال است.
وى با بيان اينكه فرهنگ ســازى در راستاى مذاكره 
محور شــدن پرونده ها در استان نيازمند. حمايت 
وكال اســت، خاطرنشــان كرد : تا كنون در استان 
همدان 200 وكيل از طرح سازش استقبال كرده و 3 

هزار پرونده با مذاكره اصالح شده است.
مديركل دادگسترى استان از پيش روى 90 درصدى 

روند سند تحول كوتاه مدت خبر داد و گفت: سند 
تحول در ســه باره زمانى كوتاه مدت بلند مدت و 
ميان مدت در حال انجام است كه در كوتاه مدت 90 
امور انجام شده و در ميان مدت با 80 درصد پيش 

روى در استان همدان پيشگام هستيم.
 تنها راه برون رفت از مشــكالت تعامل 

سازنده دستگاه قضا با نهاد وكالت است
در ادامه نيز رييس كانون وكالى اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه به دنبال تعامل ســازنده با دستگاه 
قضا هستيم گفت: تنها راه برون رفت از مشكالت 
كه عدالت به عنوان اساس حاكميت را نشانه رفته 
است، تعامل سازنده توام با حسن نيتى دستگاه قضا 

با نهاد وكالت است.
 مهدى غالمى جالل  با بيان اينكه  اميد داريم در اين 
برهه حساس كه ضربات پى در پى و غير منصفانه به 
نهاد وكالت وارد ميشود انصاف رعايت شود افزود: 
اميدواريم اتخاذ تصميماتى تاريخى، شــجاعانه و 
مدبرانه در كهن ترين شــهر ايران براى كهن ترين 
نهاد مدنى كشور نقشه معاندين عدالت، ملت و نظام 

را خنثى نمايد.
وى بــا بيان اينكه صحبــت از عدالت صحبت از 

مقدس ترين واژه اى است كه هدف غايى زندگى 
اجتماعى است بيان كرد:عدالت در توزيع ثروت، قدرت، 
رفــاه و مهمتر از همه عدالــت قضايى كه همانا العدل 
اساس الملك است بايد رعايت شوداما سوال اينجاست 
آيــا عدالت قضايى بدون حق دفاع و آزادى آن متصور 
اســت؟ آيا به غير از آن است كه استقالل وكيل و نهاد 

وكالت الزمه عدالت قضايى است؟
وى افزود:حال آيا وكيلى كه مســتقل نباشد ميتواند بدون 
ترس از حقــوق موكل خويش دفــاع كند؟مگر نه اينكه 
برخوردارى از حق دفاع جزء حقوق ملت اســت كه مورد 
تاكيد قانون اساســى كشور اســت و آيا حاكميت وظيفه 
پاسداشت از حقوق ملت و قانون اساسى را بر عهده ندارد؟
وى عنــوان كــرد: از آنجائيكــه كانون هــاى وكالى 
دادگســترى مستقل بودن خويش و وكال را الزمه دفاع 
و مقدمــه عدالت ميدانند و هيچگاه در مقابل هجمه ها 
و اقداماتى كه اين ركن ركين عدالت را نشــانه گرفته 

باشدسرخم نخواهيم كرد.
 هجمه هابه نهاد وكالت غير كارشناسانه است
در ادامه دبير برگزارى همايش اســكودا نيز هجمه ها و 
حمالت به بهانه هاى غيركارشناسى و عوام گرايانه متعدد 
وارده به قديمى ترين نهاد مدنى ايران را آغشته با نوعى 

رنگ و بوى سياســى دانســت و گفت: از مهرماه سال 
1387 كه يازدهمين همايش اسكودا برگزارشد، تا كنون 
بيش از 13 سال زمان مى گذرد كه در اين بين شوربختانه 

مشكالت نهاد وكالت ساليانه افزون تر شده است.
ســعيد آئينه وند با بيان اينكه همچنان از منجنيق فلك 
تيغ فتنه مى بارد، تصريح كرد: كانون وكالى دادگسترى 
قديمى ترين نهاد مدنى در ايران است كه در سال هاى 
اخير به بهانه هاى غيركارشناســى و عوام گرايانه مورد 
هجمه و حمالت گرفته كه به نوعى فضيلت درآمده و 

رنگ وبوى سياسى نيز به خود گرفته است.
نائب رئيس كانون وكالى دادگســترى اســتان همدان 
با ابراز تأســف و تعجب با اشــاره به اينكه در قرن 21 
نهادهاى مدنى را مى كوبند، اظهار كرد: همزمان با كوبيدن 
قديمى ترين نهاد مدنى ايران، سازمان هاى برخواسته از 

حكومت را برمى كشند.
وى با بيــان اينكه همدان به عنــوان پايتخت تاريخ و 
تمــدن ايران زمين با بيش از 3200 ســال تاريخ اثبات 
شده ميزبان اين همايش مهم است، افزود: بنابر مصوبه 
شوراى اجرايى اسكودا، پس از جلسه افتتاحيه حاضر، 
اعضــاى هيئت ها در كارگروه هــاى 5 گانه اعالمى به 

بررسى موضوعات خواهند پرداخت.

ديه
بل

 به مناســبت27 ارديبهشــت مــاه و روز 
روابــط عمومــى از تالش هــا و خدمات 
مجموعــه روابــط عمومى هــاى مناطق و 

سازمان هاى تابعه تقدير به عمل آمد.
بــه گزارش مديريت ارتباطــات و امور بين 
الملل شــهردارى همــدان در اين مراســم 
شــهردار همدان ضمن تبريــك روز روابط 
عمومــى، هــدف اصلى روابــط عمومى ها 
را شناســاندن ســازمان به جامعه دانست و 
گفت: خــود روابط عمومى ها با اينكه كمتر 
در معــرض ديد قرار دارنــد ولى در ارتباط 
گيرى با جامعه و شهروندان وظيفه خطيرى 

بر عهده دارند.
 سيد مســعود حســينى با تاكيد بر اهميت 
آموزش در حوزه هــا و واحد هاى مختلف 
مديريت شــهرى بــه ويژه روابــط عمومى 
اظهار كرد: با آموزش هاى كاربردى و مداوم 
جايــگاه روابط عمومى ارتقا مى يابد و الزم 

است اين موضوع با جديت پيگيرى شود. 
وى با بيان اينكه روابط عمومى ها و رســانه 
هــا حلقه ارتباطى با جامعه و مخاطب هدف 

هستند گفت:  شهردارى ها به دليل ارتباطى 
كه با عموم مردم و ساير دستگاهها  دارند از 
جايگاه ويــژه اى در ابعاد اجرايى و زندگى 
شــهروندان دارند و از مهمترين و موثرترين 

دستگاه هاى كشور به شمار مى روند.
سيد مســعود حســينى با تأكيد بر معرفى و 
نماياندن خدمات گسترده و متنوع شهردارى 
همدان به شــهروندان اظهار داشــت: رسانه 
هــا در ايجاد واقعيــت و وارونه جلوه دادن 
حقايق قدرت زيادى دارنــد و بايد آنها در 

راستاى اميدآفرينى تالش كنند.
وى در ادامــه افزود: مردم محــور بودن و 
شــناخت نيازهاى شهروندان از اولويت هاى 
مهم مديريت شهرى اســت و بايد سياست 
گذارى ها بر اســاس رضايتمندى مردم قرار 

گيرد. 
شــهردار همدان يكى از آســيب ها و آفت 
هــاى روابط عمومى ها را  شــخصى گرى 
دانست و عنوان كرد: براى روابط عمومى ها 
ســازمان و مردم اصل هستند و بايد به موقع 
مشكالت مردم احصا و در راستاى حل آنها 

تالش شود.  
وى با تاكيد بر پاســخگويى و ورود به موقع 
در قبال اتفاقات و شــايعات گفت: نبايد در 
اين مقوله بى تفاوت بود و بايد از حواشــى 

ها پرهيز شود. 
سيد مســعود حسينى به پتانسيل هاى فضاى 
مجازى و گــروه هاى مختلــف فرهنگى و 
رسانه اى اشــاره كرد و افزود:  بايد پيج ها 
و شــبكه هاى مجازى  در راستاى  خدمت 
رســانى هر چه بهتر به شهروندان و جريان 
ســازى تقويت شوند. وى بيان داشت:  يكى 
از مهــم ترين نقش هــاى روابط عمومى ها 
اتــاق فكر و سياســتگذارى اســت و نبايد 
فضاى مجازى  به عنوان يك هزينه اى بلكه 
به عنوان فرصتــى مغتنم از لحاظ فرهنگى و 

اقتصادى تلقى گردد.   
سيد مســعود حســينى بر هماهنگى روابط 
عمومى هاى مناطق و ســازمان ها با روابط 
عمومــى شــهردارى ســتاد تأكيــد كرد و 
خواستار ايجاد يك ســخنگوى واحد براى 
انتقال مواضع شــهردارى بــه افكار عمومى 

شد. 
اين مقام ارشد مديريت شهرى افزود:  مقوله 
روابــط بين الملل در حــوزه روابط عمومى 
شهردارى موضوع مهمى است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد.  
شايان ذكر است در پايان مراسم از خدمات 
و زحمــات مجموعه كاركنان روابط عمومى 

شهردارى همدان تقدير به عمل آمد.

شهردارهمدان:
روابط عمومى ها بر محوريت مردم محورى واميد آفرينى بنا شده اند 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

تاكتيك خوب در برابر زياده خواهى
 1- بــا اســتقرار دولــت ســيزدهم يكــى از مــواردى كــه ابهــام 
ــرى  ــاى ظاه ــا قدرته ــرات ب ــرى مذاك داشــت، چگونگــى پيگي

ــود. ــراى رفــع تحريم هــا ب جهــان از ســوى دولــت ب
ارزيابــى  جــدى  را  دولــت  پيگيــرى  بســيارى  آنكــه  بــا 
ــده  ــده داده ش ــاس وع ــر اس ــور ب ــا رئيس جمه ــد ام نمى كردن

در پيگيــرى رفــع تحريــم بســيار جــدى نشــان داد.
ــر  ــه كار وزي ــاز ب ــس از آغ ــور و پ ــس جمه ــر رئي ــا نظ 2- ب
ــرات الزم در  ــال تغيي ــيزدهم و اعم ــت س ــه دول ــور خارج ام
تيــم مذاكــره كننــده، ايــن تيــم كار را بــه صــورت جــدى آغــاز 

كــرد.
كارى كــه در نهايــت بــه گفتــه مذاكــره كننــدگان اروپايــى بــه 
متنــى خــوب بــراى توافــق و رفــع تحريم هــا رســيده و بنــا بــر 
موضــع اعــالم شــده ايــران اگــر زيــاده خواهــى آمريــكا نباشــد، 

توافــق دور از دســترس نخواهــد بــود.
3- مدتــى اســت كــه مذاكــرات در ويــن ديگــر پيگيــرى 
ــطه  ــا واس ــكا ب ــران و آمري ــن اي ــا بي ــتر پيام ه ــود و بيش نمى ش

رد و بــدل مى شــود.
ــاده  ــن زي ــان نيافت ــود، پاي ــت مى ش ــا برداش ــن فض ــه از اي آنچ
ــق را  ــه تواف ــيدن ب ــكان نرس ــه ام ــت ك ــكا اس ــى آمري خواه

ــت. ــش داده اس افزاي
4- در چنيــن شــرايطى بى توجهــى دولــت و تمركــز بــر طــرح 
ــن  ــه اي ــخ ب ــراى پاس ــك ب ــن تاكتي ــد بهتري ــادى مى توان اقتص

زيــاده خواهــى هــا باشــد.
ــات مهمــى  ــق و مشــغول اقدام ــاز از تواف ــرا كشــور را بى ني زي
در راســتاى تقويــت اقتصــاد و معيشــت مــردم نشــان مى دهــد.

ــل ســازش  ــه آرزوى تحمي ــل ك 5- روشــن اســت طــرف مقاب
ــد  ــاكت نخواه ــك س ــن تاكتي ــر اي ــران را دارد، در براب ــه اي ب
نشســت. حــاال كــه آنهــا تحريــم هــا را بــى اثرشــده مــى بيننــد 
ــدگارى  ــراى تحميــل ســازش و مان ــه ايجــاد آشــوب  ب روى ب

ــد. ــود مى آورن خ
طــرح  در  انحــراف  ايجــاد  آنهــا  اقدامــات  از  6-يكــى 
ــى  ــعارهاى انحراف ــردادن ش ــوذ و س ــا نف ــردم ب ــات م مطالب
ــردم اســت  ــه م ــا مطالبه گران ــى ي ــات صنف در برخــى تجمع
كــه البتــه تاكنــون بــا هوشــيارى و ذكاوت مــردم و نهادهــاى 
ــل  ــمنان حاص ــراى دش ــدام ب ــن اق ــه اى از اي ــئول نتيج مس

ــده اســت. نش
ــراى شكســت  ــا ايــن حــال ضــرورت هوشــيارى بيشــتر ب ب
ــا و  ــا از زياده خواهى ه ــينى آنه ــمنان و عقب نش ــل دش كام
احتــرام بــه حقــوق قانونــى ملــت ايــران  ضــرورى اســت.

7- دولــت بــا اجــراى برنامــه ضــرورى عادالنــه ســازى 
ــع  ــه و از تضيي ــه گرفت ــاى رانت ســاز فاصل ــا، از يارانه ه يارانه ه
بيت المــال كشــور توســط قاچاقچيــان پيشــگيرى كــرده اســت. 
قطعــا ايــن اقــدام در شــرايط تحريــم بــر كشــورهايى كــه فشــار 
اقتصــادى را بــه ملــت ايــران حتــى بــا تحريــم دارو بــه منظــور 
تســليم ايــن ملــت بــه ســازش  دنبــال مى كننــد، ســنگين 
ــزود،  ــد اف ــا ملــت خواهن ــر دشــمنى خــود ب ــد و ب خواهــد آم
ــى و  ــداوم همراه ــتر و ت ــيارى بيش ــرايطى هوش ــن ش در چني
حمايــت از برنامــه  اقتصــادى مهــم دولــت، برهم زننــده تمامــى 
ــاع از  ــت در دف ــت و دول ــق مل ــر توفي ــى ب ــا و تضمين توطئه ه

ــود. ــى خواهــد ب ــع و امنيــت مل مناف
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از روابط عمومى هاى برتر ورزش استان تجليل شد

 آئيــن تجليل از روابط عمومى هاى برتر هيأت هاى ورزشــى اســتان همدان هم زمان با 
روز روابط عمومى و ارتباطات با حضور مديركل ورزش و جوانان اســتان و روابط عمومى 

هيأت هاى ورزشى و ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها برگزار شد.
مدير روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان در اين مراسم گفت: امروزه با توجه به 
پيچيدگى، ســنگين و وسيع ترشدن شرح وظايف دستگاه هاى دولتى، فعاليت آنها نيز متحول 
شــده و روابط عمومى ها در حقيقت مى توانند به عنوان پل ارتباطى ميان دولت و مردم نقش 

قابل قبولى ايفا كنند.
على صفــى زاده افــزود: روابط عمومى ها نقش مهم و تأثيرگــذارى در انعكاس موفقيت ها و 

زحمات يك دستگاه دارند.
وى با اشــاره به ارزيابى هيأت هاى ورزشــى اســتان گفت: امســال ارزيابى روابط عمومى 
هيأت هاى ورزشــى در سه بخش اطالع رسانى اخبار و گزارشــات، بخش فضاى مجازى، 

عكس، كليپ و انتشارات وتعامل با روابط عمومى اداره كل صورت گرفت.
صفى زاده ادامه داد: در بخش بارگذارى اخبار در ســايت و ارتباط با روابط عمومى اداره كل، 
هيأت هاى همگانى، شــطرنج، تكواندو، گلف و هاكى حايز رتبه هاى برتر شــدند. در بخش 
فعاليت در فضاى مجازى هيأت هاى كشتى، فوتبال، كوهنوردى و صعودهاى ورزشى، تنيس 
و تيرانــدازى با كمان به عنوان روابط عمومى هاى برتر اين بخش معرفى شــدند. ودر بخش 
عكس، كليپ و انتشارات هيأت هاى سواركارى، واليبال و اسكواش حايز رتبه هاى برتر شدند 
و هيأت هاى دو و ميدانى، ژيمناســتيك، هندبال و دوچرخه ســوارى در بخش تعامل با روابط 

عمومى اداره كل برتر شناخته شدند.
صفى زاده با اشــاره به ارزيابى ادارات ورزش و جوانان شهرستان هاى استان گفت: در بخش 
ارزيابى ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها نيز هيأت هاى مالير، تويسركان و رزن به ترتيب 
به عنوان هيأت هاى برتر معرفى شــدند و ادارات نهاوند، فامنين و همدان نيز شايسته تقدير 

معرفى شدند.
وى تصريح كرد: همچنين در اين مراسم، ياد و خاطره  امير فرنيا روابط عمومى هيأت تكواندو 
اســتان گرامى داشته شد و تنديس اين قهرمان ارزنده تكواندو به رسم يادبود از طرف روابط 

عمومى هيأت تكواندو به مديركل ورزش و جوانان استان اهدا شد.

سلیامن رحیمی »
 در روزى كه شاهين بندر عامرى به سوى 
ليگ يك پرواز كرد تيم فوتبال پاس همدان در 

مقابل فوالد سخت اهواز متوقف شد.
هفته بيست وسوم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشــور جام آزادگان در 
گروه دوم با انجام 6 بازى در شهرهاى مختلف 
دنبال شد و تيم شاهين با غلبه بر شهيد قندى 
يزد به ليگ يك صعود كرد و خليج فارس نيز 
با دو گل اسپاد تهران را شكست داد و 4 ديدار 

نيز به تساوى انجاميد.
در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال پاس همدان 
ميزبــان فوالد نوين اهواز بــود. پاس كه حاال 
خيالش از بابت بقا در ليگ آسوده شده است، 
با انگيزه اى باال مقابل حريف سرســخت خود 

قرار گرفت.
شاگردان سيامك فراهانى در اين ديدار فوتبال 
روان و جذابــى را به نمايش گذاشــتند و در 
روزهاى پايانى ليگ به تكامل تاكتيكى نزديك 
مى شوند. بازى با حمالت سبزپوشان همدانى 
آغاز شد و بازيكنان اين تيم با دوندگى و پرس 
سعى كردند تا نبض بازى را در دست بگيرند، 
هنوز دقايقى از بازى نگذشته بود و بر خالف 
جريان بازى تيم ميهمان از غفلت مدافعان پاس 
نهايت ســود را بــرد و در دقيقه 7 بازى روى 

اشتباه ميالد پورقلى به گل 
زودهنگامى دست يافت تا 
شــوك اردوى پاس را فرا 

بگيرد.
تيم پــاس كه به دســتور 
ســازمان ليــگ از حضور 
محروم  خــود  هــواداران 
بود اما بــاز تعدادى روى 
پاس  تشــويق  به  سكوها 

مشغول بودند.
گل  پــاس كه  فوتبال  تيم 
زودهنگامــى را دريافــت 
كرده بود و بــاز هم خط 
دفاعى تيم پاشنه آشيل شد 
پس از گل پاپس نكشــيد 

و حمالت پرتعــدادى را روى دروازه حريف 
تدارك ديد. خوشحالى فوالدى ها ديرى نپاييد 
و 5 دقيقه پس از گل، گل تســاوى را دريافت 

كردند.
در دقيقه 13 بازى عباس كندل هافبك خوش 
تكنيــك پاس از ميانه ميــدان يك تنه به دفاع 
حريــف زد و پس از عبــور از چند مدافع با 
شوت ســركش و زيبايى، گل تساوى پاس را 
درون دروازه فــوالد نوين كاشــت تا اميد به 

اردوى پاس بازگردد.
پس از اين گل نبض توپ و ميدان در دســت 
پاس بــود و بارها حمالتــى را روى دروازه 
حريف تــدارك ديــد اما عجله وكــم دقتى 
مهاجمان مانع از گلزنى شد. پاسى ها در دقيقه 
30 مى توانســتند صاحب ضربه پنالتى شوند 
كــه داور در ميان شــگفتى از خطاى مدافعان 
حريف در درون محوطه جريمه چشم پوشيد 
تا على رغم برترى پاس، در نيمه نخســت دو 
تيم به تســاوى يك بر يك رضايت بدهند. در 
نيمه دوم، دو تيم چنــد تعويض براى عوض 
كردن نتيجه انجام دادنــد كه اين تدابير راه به 
جايى نبرد و دو تيــم در نيمه دوم فوتبال كم 
افت و خيزى را دنبــال كردند تا در نهايت با 
تقســيم امتياز پاس از ديدار خانگى خود يك 
امتياز كســب كند و با 29 امتياز بقاى خود را 
در ليگ دســته دوم قطعى كند. هر چند روى 
كاغذ هنوز خطر سقوط پاس را تهديد مى كند 
اما بعيد است كه عقاب در 3 بازى باقى مانده 
پيروز شــود و پاس نيز بازنده شــود هر چند 
فوتبال قابل پيش بينى نيست و احتمال هر گونه 
نتيجه اى وجود دارد. شــاگردان پاس در اين 
بازى نشان دادند كه در نيم فصل واقعاً پوست 
اندازى كردند و اين تيــم هر چه به روزهاى 
پايانى نزديك مى شود با صالبت و بهتر فوتبال 

بازى مى كند.
اين ديدار در ورزشگاه شهيد 
برگزار  مريانج  بابايى  حاجى 
شــد و پاس در اين بازى با 
تركيب ميالد پورقلى، فرشاد 
امامــى، محمدرضــا اقبالى، 
عباس كندل، رضا كاشــفى، 
عادل سرشار، مهرداد عليزاده، 
وحيــد نعمتــى، احمدرضا 
نائيج، اميرعليدادى و مسعود 
رمضانــى مقابل فوالد صف 

آرايى كرد.
در ديگــر بازى هــاى اين 
هفته تيــم فوتبال شــاهين 
بندرعامــرى در خانه پرواز 
بلندى داشــت و با پيروزى 4 بــر   1مقابل 
ميهمان خود شهيد قندى يزد، جمع امتيازات 
خــود را به عدد 48 رســاند تا بــا 10 امتياز 
اختالف نســبت به ديگر مدعيان صعود خود 
را به ليگ دسته يك كشور قطعى كند. صعود 
شــاهين بندرعامرى در حالى 3 هفته به پايان 
رقابــت ها به ليگ يك قطعى شــد كه ديگر 
شاهين استان بوشهر به دسته دوم سقوط كرد 
تا فصل بعد جايگاه دو شــاهين با هم عوض 

شاگردان سيامك فراهانى 
در اين ديدار فوتبال روان 

و جذابى را به نمايش 
گذاشتند و در روزهاى 
پايانى ليگ به تكامل 

تاكتيكى نزديك مى شوند. 
بازى با حمالت سبزپوشان 

همدانى آغاز شد
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ورزش درمادستان
طال و جواهرى رحيمى 
قهرمان فوتسال درگزين 

 مراســم اختتاميه فوتسال جام رمضان شهرستان 
درگزين به مناسبت گراميداشت سردارشهيد شمسى 

پور در سالن شاهد شهرستان درگزين برگزار شد.
در مســابقات جــام رمضــان شهرســتان درگزين 
گراميداشت سردارشهيد شمسى پور 7 تيم بوجارى 
كيان نير، چاپ نقش الماس بهكندان، شهردارى قروه 
درگزبن ، شهيد رضايى وسمق، اميد نود شاهنجرين، 
لوكس اســپرت پشتجين و طال و جواهرى رحيمى 
شركت داشتند كه در ماه مبارك رمضان برگزار شد 
كــه در پايان تيم طال و جواهــرى رحيمى به مقام 
قهرمانى رسيد وتيم هاى شــهردارى قروه درگزين 
وچاپ نقش الماس بهكندان نيز مقام دوم و ســوم 
را كسب كردند ودر پايان از تيم هاى برتر،تيم داوران 
و نيروى انتظامى با اهداى لوح و جوايزى تقدير به 

عمل آمد. 

تركاشوند
 قهرمان كاراته كشورى شد

 ابوالفضل تركاشوند كاراته كاى تويسركانى در 
مسابقات قهرمانى كشور خوش درخشيد.

مسابقات قهرمانى كشور در رشته كاراته به ميزبانى 
تهران برگزار شد. ابوالفضل تركاشوند كاراته كاى 
تويسركانى در رده جوانان خوش درخشيد و موفق 
به كســب مقام قهرمانى در رشته كيوكوشين كاراته 

شد.
داريــوش الوندى مربــى و رئيس هيــأت كاراته 
تويســركان در اين خصوص گفت: در شهرستان 
تويسركان نوجوانان و جوانان با استعدادى هستند 
كه در صورت رسيدگى مسئولين شهرستان و استان 
قابليت درخشــش در ميادين ملى و بين المللى را 

دارند.
درخشش بانوان مالير 

در تكواندو 
 ورزشــكاران ماليرى بيــش از 30 عنوان برتر 
مســابقات آنالين تكواندو پومسه بانوان استان را از 

آن خود كردند. و خوش درخشيدند.
 بيش از 40 نفر از ورزشكاران ماليرى در اين دوره 

از مسابقات شركت كردند.
تيم ماليردر دور نخســت اين مســابقات در مقابل 
كبودرآهنگ با نتيجه پر گل 10 بر دو پيروز ميدان شد 
و با نتيجه 9 بر چهار از سد تيم اللجين عبور كرد و 
در مقابل تيم پر قدرت همدان با نتيجه هشت بر سه 
پيروز ميدان شــد و در دور دوم اين مسابقات مقابل 
تيم اللجين بازى برده را واگذار كرد و با شكست تيم 
جورقان با نتيجه چهار بر ســه پيروز ميدان شد و با 
افتخار بر سكوى قهرمانى اين مسابقات ايستاد، اين 
تيم در حال حاضر در حال آماده ســازى خود براى 

حضو ر در مسابقات كشورى است.

بال
فوت

 مديــركل ورزش و جوانان اســتان در 
ديدار با شهردار همدان و مسئولين سازمان 
فرهنگى ورزشى شــهردارى همدان كه با 
حضور مسئول حقوقى اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان ، كاظم اوليايى عضو كميته 
بدوى فدراسيون فوتبال، رئيس هيأت مديره 
تيم پاس و تنى چند از كارشناســان استان 
برگزار شد، اظهار كرد: امروز الزمه توسعه 
ورزش در دو بخــش همگانى و حرفه اى 
نيازمنــد جذب اسپانســر و حامــى مالى 

توانمند است.
حميــد ســيفى با بيــان اينكــه ورزش در 
بعد اقتصــادى محل ســرمايه گذارى براى 
ســرمايه گذاران و صاحبان مشــاغل بزرگ 
اســت، گفت: امروز بايد ســعى كنيم براى 
تحول هرچه بيشتر در ورزش استان تعامل 

ســازنده با اسپانسرها داشــته باشيم چراكه 
موجبات نزديك شــدن تيم هاى حرفه اى به 

قله افتخار را فراهم مى كنند.
وى با اشاره به مدل موفقيت آميز بهره گيرى 
مشترك بخش خصوصى از تيم فوتبال پاس 
و بلعكس، گفت: خوشــبختانه امروز شاهد 
رفع بســيارى از مشكالت تيم فوتبال پاس 
همدان هستيم و عالوه بر اين نيز عايدات آن 

نصيب ورزش استان مى شود.
وى بــا بيان اينكه الگوى واگذارى تيم پاس 
براى واگــذارى تيم شــهردارى همدان به 
بخــش خصوصى مى توانــد الگويى موفق 
باشــد كه بايد زير نظر كارشناسان خبره و 
توانمند اتفــاق بى افتد، خاطرنشــان كرد: 
خوشبختانه شــهردارى همدان و مجموعه 
فرهنگى ورزشى تحت امر در حوزه توسعه 

ورزش همگانى و قهرمانى اقدامات شايانى 
در سطح شهرستان همدان انجام داده اند كه 
بايد اين اقدامات در اين دوره با برنامه ريزى 
صحيح و بهره گيــرى از خرد جمعى و نظر 
شوراى اســالمى شهر به بهترين و باالترين 

سطح خود برسد.
ســيفى با اشــاره اعالم آمادگى دو اسپانسر 
براى تيم شــهردارى همدان، تصريح كرد: 
در حــال حاضــر اين موضوع با تشــكيل 
كميته اى مشــورتى متشــكل از كارشناسان 
اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
شهردارى همدان و فدراســيون فوتبال در 
حال بررسى جهت انتخاب و واگذارى است 
اميدواريم بتوانيم با تطابق شرايط، الزامات و 
چهارچوب هاى قانونى آينده اى روشن براى 

تيم فوتبال شهردارى همدان رقم بزنيم.

سيدمســعود حســينى با بيــان اينكه تيم 
شهردارى همدان يك تيم نيست بلكه داراى 
هزاران دوستدار در سطح استان است، بيان 
كرد: همه ما بــه  پاس عالقه منديم اما براى 
ايجاد شور و نشاط مضاعف حضور دو تيم 

در ليگ هاى مختلف نياز است.
وى اضافــه كرد: هر آنچه نياز باشــد براى 
تعالى آن انجام مى دهيم و درخشش اين تيم 
دستاوردهاى مهم اقتصادى و زيرساختى را 

براى استان همدان در پى خواهد داشت.
حسينى خاطرنشــان كرد: اصلى ترين برنامه 
ما در شــهردارى ســرمايه گذارى و جذب 
دولتى  اعتبارات  زيرا  اســت  ســرمايه گذار 
جوابگوى تيم دارى حرفه اى نيســت و اين 
آمادگى را داريم بر اساس ظرفيت هاى قانونى 

از توان بخش خصوصى استفاده كنيم.

تى
كش

 مراسم استقبال رســمى از دارنده مدال 
ناشنوايان  المپيك  كشــتى  مسابقات  طالى 
2021 برزيل با حضــور مديركل ورزش و 

جوانان استان در همدان برگزار شد.
كاروانى اعزامى به المپيك ناشنوايان 2021
برزيل با استقبال مسئولين وزارت ورزش و 
جوانان از طريق فرودگاه بين المللى مهرآباد 

وارد كشور شدند.
پس از بازگشت محمد سياوشى دارنده مدال 
ناشنوايان  المپيك  كشــتى  مسابقات  طالى 
2021 برزيل آئين مراســم استقبال رسمى 
مديركل ورزش و جوانان اســتان به همراه 
معاونت ورزشى سرپرست ورزش و جوانان 
نهاوند و جامعه ورزش استان از وى مقابل 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همدان 

برگزار شد.
حميد ســيفى در ايــن آئين، اظهــار كرد: 

خوشــبختانه امروز موتــور محرك ورزش 
اســتان همدان بيش از هــر زمانى در حال 
فعاليــت اســت و با تــالش و همت همه 
دســت اندركاران ورزش اســتان خصوصًا 
ورزشــكاران غيور و مربيان تواند شــاهد 

كسب توفيقات پى درپى هستيم.
وى بــا تاكيد بر اينكه كســب مدال طالى 
مســابقات المپيك ناشــنوايان برزيل برگى 
زرين بر افتخارات ورزش و جوانان اســتان 
همدان و شهرســتان نهاوند اســت، گفت: 
خوشحاليم تنها طالى اين مسابقات نصيب 
كشتى گير استان همدان شد لذا اين موفقيت 
را به اســتاندار و همه عزيزانــى كه از اين 
قهرمان حمايت كردند تبريك عرض مى كنم.

سيفى افزود: با اشاره به اينكه يكى از عوامل 
موفقيت امروز ورزش استان فعاليت اماكن 
ورزشى در دوران محدوديت هاى كرونايى 

بــود، گفــت: رويدادهاى مهم تاريخ ســاز 
ورزش منتظــر آمادگى مــا جهت حضور 
نمى شــوند لذا بايد با تمام توان نســبت به 

آمادگى هرچه بيشتر تالش كنيم.
محمد سياوشــى نيز با اشــاره به كســب 
مدال هــاى متعدد ملى و فراملى، اظهار كرد: 
بنده طى ساليان گذشــته زحمات بسيارى 

براى رســيدن به اهدافم كشــيدم تا زمينه 
حضورم در تيم ملى فراهم شود وخوشحالم 
زحماتم منجر به كسب مدال طال و كسب 
افتخار براى اســتان وكشــورم شده است 
بيش ازپيش  حمايت هــاى  بــا  اميدوارم  و 
مســئولين بتوانــم در آوردگاه هــاى ديگر 

حضور داشته باشم.

تجليل

شود. تيم خليج فارس ماهشهر نيز با دو گل موفق 
شد اسپاد تهران را شكست دهد و براى صعود به 
پلى آف اميدوار شد تيم ون  پارس نقش جهان نيز 

مقابل نود اروميه بدون گل متوقف شــد تا رقابت 
براى صعود به پلى آف جذاب شــود. ايمان سبز 
شيراز نيز مقابل اترك بجنورد يك بر يك متوقف 

شــد، تيم عقاب تهران با توقــف بدون گل مقابل 
مس نوين كرمان يك قدم به سقوط نزديك شد. در 
پايان هفته بيست وسوم ليگ در گروه دوم شاهين 

با 48 امتياز به ليگ دسته يك صعود كرد و دو تيم 
خليج فارس ماه شهر و ون پارس نقش جهان نيز 
بــا 38 امتياز اميدهاى خود را براى حضور در پلى 
آف جست وجو مى كنند. تيم هاى نود و اسپاد نيز 
با 35 امتياز و فوالد با 34 امتياز هنوز براى حضور 
در پلــى آ-ف اميدوارند و ادامه ليگ براى اين تيم 
ها از حساسيت بااليى برخوردار است. در انتهاى 
جدول نيز پس از ســقوط گل ريحــان البرز، تيم 
عقاب با 21 امتياز يك قدم ديگر به سقوط نزديك 
شــد و تيم هاى اترك بجنورد و شهردارى نوشهر 

نيز با 21 و 25 در خطر سقوط قرار دارند.
هفته بيســت وچهارم اين رقابت هــا هفته آينده 
يكشــنبه ســوم خرداد ماه دنبال خواهد شــد كه 

پاس همدان در ديدارى نزديك 
در نوشــهر ميهمان شــهردارى 
اين شهر اســت، فوالد پذيراى 
عقاب است، اســپاد به ميهمان 
نود اروميه مى رود، مس نوين 
كرمان ميزبــان خليج فارس ماه 
شــهر خواهد بود و ون پارس 
در خانه از شاهين بندر عامرى 
پذيرايى مى كند و در نهايت دو 
تيم ايمان ســبز فارس و شهيد 
قندى يزد مقابل هم صف آرايى 

مى كنند.
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امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف
2048+2314633717شاهين بندر عامرى1
1138+2310852514خليج فارس بندرماهشهر 2
938+2310852617نود اروميه3
938+2391132415ون پارس نقش جهان4
235+2310582422اسپاد تهران5
934+238105189فوالد  نوين اهواز6
334+239772721شهيد قندى يزد7
130+237982221مس نوين كرمان8
30-238681313ايمان سبز شيراز9

29-237882929پاس همدان10
428+237792420شهردارى نوشهر11
625-2374121824اترك بجنورد12
821-2349101523عقاب تهران13
545-231220559گل ريحان البرز14

پس از پاس، شهردارى هم خصوصى مى شود

استقبال از صياد طالى المپيك ناشنوايان 

مدال آوران بين المللى صاحب آپارتمان مى شوند
 ورزشكاران استان كه صاحب عنوان قهرمانى در رقابت هاى جهانى و آسيايى شوند، صاحب 

يك واحد آپارتمان مسكونى خواهند شد.
مدير كل ورزش و جوانان استان در جمع مديران روابط عمومى ادارات و هيات هاى ورزشى استان 
، اظهار داشت: در صورت قهرمانى ورزشكاران استان در ميادين مهم آسيايى و جهانى، يك واحد 
آپارتمان هديه خواهند گرفت. حميد ســيفى اضافه كرد: مراحل قانونى و موافقت هاى الزم براى 
اعطاى اين جايزه انجام شده و در آينده اى نزديك به سرانجام خواهد رسيد. ديگر زمانى نيست كه 
از قهرمانان و مدال آوران جهانى و آسيا با هداياى ناقابل تجليل كنيم و با رايزنى هاى صورت گرفته 
اين آمادگى را داريم كه به اين نشان آوران آپارتمان هديه بدهيم. وى از برگزارى مراسم تجليل از 
قهرمانان و مدال آوران استان همدان در سال هاى 1399 و 1400 خبر داد و گفت: مقدمات اجراى 

اين مراسم با حضور استاندار همدان در حال انجام است و به زودى برگزار خواهد شد.

جدول رده بندى ليگ دسته دوم گروه B هفته بيست سوم

پرواز شاهين به ليگ يك

    پاس مقابل      مقابل      فوالد متوقف شد
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ميثم ميرزايى »
 صنايع تبديلى كشــاورزى اغلب در مناطقى 
رشد و گســترش دارند كه اقتصاد آنها مبتنى بر 
كشــاورزى است. جغرافياى اســتان همدان كه 
در حاشــيه رشته كوه زاگرس است، مزيت هاى 
كشــاورزى خاصى براى اين استان فراهم كرده 
است. همدان جزو استان هاى سردسير و بادخيز 
كشور محسوب مى شــود و ناهموارى هاى آن 
باعث بوجود آمدن روان آب هاى فراوان در نقاط 
مختلف اين اســتان شده است. همه اين عوامل 
سبب شده تا اين استان بسترى براى كشت انواع 
محصوالت كشــاورزى مثل: سيب زمينى، سير، 
گردو و خيار، گياهان دارويى و غيره باشــد كه 
اين موارد را مــى توان در بخش صنايع تبديلى 
مورد اســتفاده قرار داد. همچنين صنايع تبديلى 
عاملى مؤثر در راستاى افزايش درآمد و ارتقاى 
سطح زندگى كشاورزان است كه براى ايجاد آنها 
به ســرمايه گذارى زيادى نياز نيست. از جمله 
صنايع تبديلى اى كه مى توان در روســتاها ايجاد 
كرد: صنايع ترشــيجات و شــوريجات، صنايع 
لبنيات ســازى، كارخانه  آبميوه گيرى، تهيه رب 

گوجه فرنگى و تهيه خشكبار و غيره است.
در حال حاضر د ر صنايع تبديلى اســتان 8800

نفراشتغال دارند، و اين مجموعه ها توان جذب 
4.5 هــزار تن محصول خام كشــاورزى را در 
اســتان دارند و فعال هســتند. همچنين صنايع 
تبديلى يكى از مزيت هاى نسبى استان مى باشد 
كه مى توان از طريق آن به اشتغال زايى، ارزآورى 

و رشد اقتصادى در استان پرداخت.
به عنوان مثال در شهرســتان بهار كشت سيب 
زمينى رواج دارد و بنابر گفته كارشناسان حوزه 
كشاورزى از ســيب زمينى مى توان چندين نوع 
محصول مثل: نشاســته، پوره سيب زمينى، انواع 
چيپس، خالل سيب زمينى و... توليد كرد كه اگر 
بتوانيم به آن دســت يابيــم 150 تا 200 درصد 
ارزش افزوده ايجاد مى  كند، كه به معناى توليد 
ثروت، اشتغال پايدار و در نهايت كمك به رشد 
اقتصادى در جامعه اى اســت كه تشــنه توسعه 
بدون وابستگى به نفت و مواد خام طبيعى است.

با وجود شرايط مناسب در همدان براى توسعه 
صنايع تبديلى و مطلع بودن مسئولين امر از اين 
موضــوع، 442 واحد صنايــع تبديلى و غذايى 
داراى پروانه هستند كه از بين آنها شايد كمتر از 
تعداد انگشتان دست به صورت گسترده و تعدد 
كارگران باال كار مى كنند. شايد دليل آن اين باشد 
كــه صنايع تبديلى به تازگى به اولويت اســتان 
تبديل شــده و تا پيش از آن برنامه مدونى براى 
توســعه اين بخش وجود نداشــته و يا كمرنگ 

بوده است.
اكنون با وجود شرايط بد، منابع آبى در استان و 
كشاورزى گسترده به نظر مى رسد كه حمايت 

بيشــترى در اين حــوزه بايد صــورت بگيرد 
امــا توليدكنندگان اين بخــش همچنان درباره 
وجود موانع پيش پــاى خود صحبت مى كنند. 
به طورى كه على مرتضى حمــزه لويى كه در 
شــهرك صنعتى ســامن توليدى شوريجات و 
ترشــيجات دارد و اغلب مــواد اوليه توليدات 
خود را از داخل اســتان تهيه مى كند و پس از 
فرآورى و بســته بندى كردن آنها در مجموعه 
خود به شــهرهايى چون اهواز و كرمانشــاه به 
فروش مى رســاند، مى گويد: به دليل تورم نياز 
به ســرمايه در گــردش بااليى داريــم و براى 
بســته بندى محصــوالت اقالمى مثل شيشــه، 
كارتن، پالستيك و حلب افزايش قيمت زيادى 

داشتند و نيازمند تسهيالت است.
 او مى گويد در اكثر فصول سال 17 الى 18 نيرو 
دارد اما در تابستان ها به دليل حجم باالى كار تا 

حدود 30 نفر نيرو استخدام مى كند. 
تركمن، يكى ديگــر از توليدكنندگان در زمينه 
ترشيجات، شــوريجات و مربا با 80 نفر نيروى 
كار از دارا بودن صنايع تبديلى در درون مجموعه 
و بسته بندى و فروش آنها در تهران و شهرهاى 
شــمالى مى گويد. در انتها او از همراهى نكردن 
شركت شهرك هاى صنعتى استان در اين زمينه 
گاليــه داشــت و از آنها تقاضــاى همكارى و 

همراهى بيشتر داشت.
شاهرخى، يكى ديگر از توليدكنندگان شوريجات 
و ترشــيجات در ناحيه صنعتى سامن مى گويد: 
كه محصوالت كشاورزى خود را از استان هاى 
همدان، كردستان و ايالم تهيه مى كند و دليل اين 
امر را كيفيت خوب محصوالت آنها دانســت و 
در ادامه از گفت وگو از مشكالت خود صحبت 
كرده و گفت: كمبود ســرمايه در گردش، باعث 
شــده تا در زمينه توليد كمى با مشــكل مواجه 

شويم. 
او همچنين از اداره ماليات براى دريافت ماليات 
بر ارزش افزوده گاليه داشت و گفت: اگر اين 
مســائل مرتفع شــود براى خريد دستگاه هاى 
جديد و به كارگيرى نيروى بيشتر اقدام خواهد 

كرد.
گفتنى است طبق سند آمايش سرزمين، سراسر 
استان مستعد ايجاد صنايع تبديلى براى توسعه 
اســتان اســت و حتى مى توان از اين امر براى 
توسعه روســتايى نيز بهره برد و به حل مسئله 
بيكارى در آنها پرداخت. صنايع تبديلى در استان 
همدان اغلب در 3 شهرستان استان يعنى مالير، 

بهار و همدان مستقر است.
انتظار مــى رود اين صنعت فراموش شــده كه 
مى تواند ثمرات بسيارى براى استان داشته باشد 
با سرمايه گذارى، همكارى بانك ها در اعطاى 
تسهيالت و حمايت هاى مســئولين اقتصادى 

استان به رشد و توسعه استان منجر شود.

صاد
اقت

صاد
اقت

ستان
گ ماد

رهن
 و ف
مدن

خ ،  ت
تاري

پيام 

Th
e M

es
sa
ge

 Of
 M

ad
es
ta
n's

 Hi
sto

ry
 & 

Ci
vi
liz
ati
on

 & 
Cu

ltu
re

43
14

ره 
شما

 
 1

40
1 
ماه

ت 
هش
ديب
 ار

29
 

به 
شن
نج
پ

6

زار
افزايش 80 درصدى قيمت مواد شوينده با

صحت دارد؟

 بــا توجه به اينكــه تغيير قيمت صنايع شــوينده بايد با مجوز 
سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار باشد، پيگيرى ها حكايت از اين 

دارد كه قيمت هاى جديد اعالمى مورد تأييد اين دو نهاد نيست.
ــن  ــوى انجم ــه اى از س ــازى نام ــاى مج ــروز در فض ــح دي صب
ــه  ــران منتشــر شــد ك ــع شــوينده، بهداشــتى و آرايشــى اي صناي
نشــان از افزايــش قيمــت محصــوالت مختلــف ايــن صنعــت از 

ــى داد. ــا 80 درصــد م 50 ت
به گزارش مهر، اين در حالى اســت كه تغيير قيمت صنايع شوينده 
بايد با مجوز ســازمان حمايت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان 
و ســتاد تنظيــم بازار باشــد و همچنين به دســتور معــاون اول 
رئيس جمهــورى، هرگونه تغيير قيمت همه محصوالت و كاالها با 

هماهنگى ستاد تنظيم بازار و پس از اعالم اين ستاد خواهد بود.
در همين راستا پى گيرى ها از هر دو نهاد حكايت از آن دارد كه اين 
قيمت ها مورد تأييد نيست و اين انجمن هنوز مجوزى براى تغيير 

قيمت دريافت نكرده است.
بنابرايــن، اگرچــه انجمــن صنايــع شــوينده از حــدود 2 مــاه پيش به 
دنبــال افزايــش قيمــت محصــوالت خــود اســت و حتــى در مقطعى 
ــد اعمــال  ــاه رمضــان قيمت هــاى جدي اعــالم كــرد كــه بعــد از م
ــاى  ــا نهاده ــش ب ــوز رايزنى هاي ــال هن ــن ح ــا اي ــد، ب ــد ش خواه
باالدســتى بــه نتيجــه اى نرســيده و فعــًال نبايــد تغييــرى در قيمــت 

محصــوالت ايــن صنعــت ايجــاد شــود.

 سرپرست تعزيرات حكومتى استان همدان با بيان اينكه 
اقدامات پيشــگيرانه در جلوگيرى از نابسامانى هاى بازار در 
اولويت ماســت از افزايش ميــزان جريمه براى متخلفان به 
عنوان يكى از ابزار هاى كنترل بازار خبر داد و افزود: تفويض 
اختيار ســران قوا به تعزيرات حكومتى نســبت به تسريع 
رسيدگى به تخلف ها و قاطعيت در امور اتفاقى بود كه تأثير 

بسزايى در آرامش بازار خواهد داشت.
مرضيه يونسى به فارس گفت: طبق مصوبه جديد سران قوا 
جريمه ها و مجازات تعزيــرات حكومتى در هر مرتبه پنج 
برابر مى شــود و مهمتر اينكه اختيار ويژه به روساى شعب 
داده شــده تا امكان پلمب و نصب بنر داشته باشند.وى ادامه 
داد: اين تفويض اختيار فعال پيش نويس اســت و اميدواريم 
به تاييد نهايى برســد و ابالغ شود، به محض اجرا طبق اين 
قانون جريمه هاى حداكثرى را براى متخلفان در نظر خواهيم 
گرفت و مجازات اعمال خواهد شــد.جريمه ها و مجازات 

تعزيرات در هر مرتبه پنج برابر مى شود
سرپرست تعزيرات حكومتى استان همدان با تأكيد به اينكه 
تفويــض اختيار در نصب پــرده و پلمب واحد متخلف در 
مرحله رسيدگى و زمان كشف جرم نيز به تعزيرات حكومتى 
واگذار شده است خاطرنشان كرد: با اين شرايط نصب پرده 
و پلمب واحد را قبــل از صدور راى و بعد از آن مى توانيم 
اجرا كنيم كه عامل بازدارنده مهمى اســت. وى با بيان اينكه 
هفته گذشــته دو واحد متخلف فروش نان باگت به خاطر 
گرانفروشى پلمب و نصب پرده شد گفت: طبق قانون بودجه 
امسال، جريمه عدم درج قيمت 20 ميليون ريال شده و جرايم 

كمتر از 10 ميليون تومان قطعى و غيرقابل اعتراض است.
 رسيدگى ويژه به پرونده هاى احتكارى

يونسى با اشاره به اينكه پرونده هاى احتكارى كه اين روزها 
كشــف مى شود در رســيدگى ويژه قرار گرفته است گفت: 
شعبات رســيدگى تعزيرات حكومتى به طور ويژه مشغول 

رسيدگى به پرونده هاى احتكار هستند.
وى ادامه داد: از ابتداى امســال، 52 پرونده احتكار تشكيل 
شده كه شامل آرد، روغن و ماكارونى است و در اسرع وقت 
و در فاصله زمانى كوتاه عالوه بر رسيدگى و جزاى نقدى، 

اقالم به سرعت نيز توزيع مى شود تا به دست مردم برسد.
سرپرست تعزيرات حكومتى استان همدان با اشاره به اينكه 
طى بازديد از فروشگاه ها و انبارها خوشبختانه فراوانى كاال 
مشهود است و مشكلى در خصوص تأمين كاال نداريم افزود: 
تنها مســئله ما اين است كه افرادى سودجو به دنبال احتكار 

كاالها هستند و بايد جلوى آنها را گرفت.
وى تصريح كرد: همكاران ما از چهارشــنبه هفته گذشــته 
تشــديد بازرسى ها را در دســتور كار دارند و اين در حالى 
اســت كه اخيرا تنظيم بازار شب عيد و بعد بازرسى هاى ماه 

رمضان را در برنامه داشتند.
 فعاليت روزانه چهار تيم بازرسى در بازار

يونســى از فعاليت روزانه بين ســه تا چهار تيم بازرســى 
تعزيرات حكومتى در بازار همدان خبر داد و گفت: عالوه بر 
مركز استان در شهرستان ها نيز روساى ادارات در گشت هاى 

سيار حضور دارند و حوزه هاى مختلف رصد مى شود.

وى با بيان اينكه بيشــتر بازرسى ها از مراكز و مناطقى بوده 
كه زمينه تخلف موجود اســت و احتمال دارد افراد سودجو 
دست به اقداماتى بزنند افزود: در حال حاضر آرامش منطقى 

در بازار وجود دارد و با فراوانى كاالها نيز مواجه هستيم.
سرپرســت تعزيرات حكومتى اســتان همــدان ادامه داد: 
بازرســى ها در ســطح اســتان با همراهى ســازمان جهاد 
كشاورزى و سازمان صمت و  نيز با هماهنگى فرماندارى و 
تيم اقتصادى استاندارى تشديد شده و خوشبختانه هم افزايى 

خوبى بين دستگاه هاى متولى وجود دارد.
وى بــا اشــاره به اينكه همكاران دســتگاه قضايــى نيز به 
پرونده هاى تعزيرات حكومتى رســيدگى كامل دارند گفت: 
بدون اينكه زمان رســيدگى به پرونده اى طوالنى باشد، در 

كوتاه ترين زمان ممكن رسيدگى مى شود.
 برخورد با نانوايى هاى متخلف

يونسى در پاسخ به اينكه برخى از نانوايى ها ساعت كارى را 
رعايت نمى كنند و يا فروش آرد خارج از شبكه دارند در اين 
زمينه نظارت چطور بوده است؟ بيان كرد: طبق بازديدهايى 

كه از نانوايى ها داشتيم اين موضوع را تاييد مى كنيم.
وى اظهار كرد: ممكن است يك نانوايى تعطيلى خودسرانه 
داشــته باشــد يا بخواهد ســاعت كارى خود را تغيير دهد 
و يا عرضه خارج از شــبكه آرد داشــته باشند كه همه اين 
موضوعات در بازرسى روزانه تعزيرات مورد توجه است و 

كار توسط تيم مستقلى پيگيرى مى شود.
سرپرست تعزيرات حكومتى استان همدان با اشاره به اينكه 
پرونده هايى هم در اين راستا تشكيل و رسيدگى شده است 
گفت: اميدواريم با تفويض اختيارى كه به تعزيرات حكومتى 
شــده و افزايش پنج برابرى جرايم را خواهيم داشت، جنبه 
بازدارندگى ما باال رود و بتوانيم برخوردهاى قاطع ترى داشته 
باشيم.وى بيان كرد: طى بازرسى ها، گزارش هاى مردمى و يا 
گزارشى هايى كه از دستگاه هاى ضابط مثل سازمان صمت و 
جهاد كشــاورزى مى رسد برخى واحدها همچنان تخلفاتى 
دارند و ما نيز در بازرســى ها حضور داريم تا جلوى تخلف 
را بگيريم.يونســى با تأكيد بر اينكــه عدم كيفيت نان را هم 
بايد به موارد تخلف اضافه كرد افزود: عالوه بر رسيدگى به 
اين نوع تخلفات در تعزيرات حكومتى به شــركت غله نيز 
اعالم شده براى اين دســته از نانوايى ها قطع سهميه داشته 
باشــند تا حداقل مجازات ضمانت اجرايى باشد تا دست از 

تخلف بردارند.
 تذكر به واحد توليدى نسبت به تعطيلى 

خط توليد 
وى در ادامه ســخنانش با بيان اينكــه تذكرهاى الزم را در 
بازرسى  از كارخانه ها نسبت به تعطيلى كار و عدم استفاده از 
مواد اوليه براى ادامه توليد داريم عنوان كرد: حمايت از توليد 
سرلوحه دولت است و ما نيز در حال حاضر از اين سياست 
تبعيت مى كنيم و تذكر الزم را به واحدهاى متخلف مى دهيم.

سرپرست تعزيرات حكومتى استان همدان ادامه داد: روزهاى 
اخير از يكى از كارخانه ها بازديدى شــد كه عنوان شــد به 
خاطر كمبودهايى، خط توليد آنها تعطيل شده كه طى پيگيرى 

مقرر شد مشكل براى راه اندازى خط توليد خود حل شود.

خبـر

آگهـي مزايده

تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان همدان

ــپارى  ــرون س ــه ب ــبت ب ــر دارد،نس ــى در نظ ــپ 316 زره تي
ــه  ــه اى ب ــاى رايان ــازى ه ــالن ب ــاب و س ــى آفت ــاالر پذيراي ت
ــرارداد  ــورت ق ــه ص ــا، ب ــته آج ــان بازنشس ــى از كاركن يك
ــت  ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ــد. ل ــدام نماي ــاره اق اج
بازديــد و دريافــت شــرايط مزايــده بــا ايــن يــگان هماهنگــى 

ــد.  نماين
(م الف 314)

كارت دانشجويى به نام پريا رستمى مهر، فرزند وحيد، به شماره ملى 
3861208326 و شماره دانشجويى 9812262014، رشته ادبيات 
فارسى در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سيناى همدان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

صنايع تبديلى، ضعف كشاورزى استان

 عضــو هيأت علمــى گــروه معمارى و 
شهرسازى دانشگاه بوعلى سينا با تأكيد بر اينكه 
در همدان با پل ســازى فقط انتقال ترافيك را 
شاهد هســتيم نه حل مشكل را، اذعان كرد: با 
ســاخت پل ها مراكز محالت همدان را دريده 

و پاره كرده ايم.
محمدرضا عراقچيان در گفت وگو با ايســنا، 
در تشريح كاركرد پل هاى سواره شهر همدان 
مطــرح كرد: احــداث پل ها چــه به صورت 
زيرگــذر و چــه به صورت روگــذر حاصل 
دوران شهرســازى مدرن و ســلطه خودرو بر 
شهرهاست. وقتى صحبت از پل سازى مى شود 
بايــد بدانيم در چــه دوره اى از شهرســازى 
زندگى مى كنيم، معموالً كشورهاى اروپايى 15

تا 30 ســال از ما در حوزه مكاتب شهرسازى 
جلو هســتند به طورى كه آنها اينك در دوره 

انسان گرايى به سر مى برند.
وى بــا بيان اينكــه در مجموع كشــورهاى 
توســعه يافته دوره هاى مدرن و پست مدرن 
را تمام كرده و كنار گذاشــته اند و وارد دوره 
شهرسازى انسان محور شــده اند بنابراين، هر 
تصميمى مى گيرند انسان محور است، تصريح 
كــرد: ما هنــوز وارد دوره انســان محورى و 
پياده محورى نشده ايم و در اواسط دوران مدرن 
و پست مدرن قرار داريم و طبق آن تصميمات 
گرفته مى شــود؛ به عنوان مثال ما هنوز عطش 
زيرگذر  بلوارسازى،  بزرگراهسازى،  پل سازى، 
و روگذرسازى، كنارگذر، چپ گرد، راست گرد 

و شبدرى را داريم.
عراقچيــان ادامه داد: امروز اگر در ايران حرف از 
تخريب پل و ايجاد پياده راه بزنيم به ما مى خندند 
چراكه شــهردارى هاى ما هنــوز دارند روگذر، 
زيرگــذر و خيابان دو طبقه مى زننــد و روزانه 
چندين طرح در اين زمينه در جلســات متعدد 
به تصويب مى رسد در حالى كه اين موضوع در 
كشورهاى توسعه يافته تمام شده است، به طور 
مثــال در كره جنوبى خيابان دو طبقه را تخريب 

مى كنند و به جاى آن پياده راه مى سازند.
وى با اذعان اينكه خيلى دير تركش هاى تغيير 
و گذر از دوران ها به ما مى رســد و مديريت 
ما دير اين موضوع را مى پذيرد، يادآور شــد: 
البته نمى توان پل ســازى را خيلى هم منع كرد 
اما اينكه پل كجا و چگونه ساخته شود داستان 
مفصلى دارد كه معمــوالً در ايران تصميمات 

عجوالنه، سياسى يا غيركارشناسى است.
اين استاد معمارى و شهرسازى افزود: هميشه 
وقتى در نقطه اى مشــكل ترافيكى وجود دارد 
با پل سازى حل نمى شــود بلكه ممكن است 
ترافيك بــه جاى ديگرى انتقال يابد به طورى 

كه در همدان با پل ســازى فقط انتقال ترافيك 
را شــاهد هستيم نه حل مشــكل را؛ به عنوان 
مثال دو پل چهارراه شريعتى و تختى به جاى 
روانسازى ترافيك، فقط آن را به آرامگاه بوعلى 
انتقال دادند، اگر در گذشــته خودروها در اين 
چهارراه ها و پشت چراغ قرمز معطل مى ماندند 
و با تأخير به آرامگاه مى رسيدند االن با ترافيك 

آزاد اين منطقه هميشه شلوغ است.
وى با اشاره به اينكه شايد پل سازى در رينگ 
نخست ســرعت را باال برده باشــد اما ورود 
و خــروج از بافت مركزى شــهر را باال نبرده 
است، ادامه داد: شايد مى شد بسيارى از پل هاى 
موجود در شهر همدان نظير پل رسالت، غدير 
و بهشت را نزنيم يا حداقل جهتشان معكوس 

بود.
عراقچيان با بيان اينكه بايد با مطالعه نسبت به 
جانمايى، جهت، عــرض و تعداد پل ها اقدام 
شود، خاطرنشان كرد: البته نمى خواهم بگويم 
جانمايى پل هاى همدان صددرصد غلط بوده 
اما يك مقدار شــايد مطالعــات ضعيف بوده 
اســت؛ به عنوان مثال زمان احــداث زيرگذر 
پژوهش به علت بســته بودن مسير، خودروها 
از جلوى دانشگاه بوعلى و استخر آبياران دور 

مى زدند و ترافيكى نبود.
وى ادامــه داد: همچنين ترافيــك موجود در 
جلوى چهارراه سعيديه بدون احداث پل حل 
شد و جلوى بيمارستان بعثت با دو دوربرگردان 
استاندارد و خوب مشكل را برطرف كردند، در 
واقــع با اقدامات ارزان تر و ســاده تر كار را به 
سرانجام رساندند. به گفته اين استاد معمارى و 
شهرسازى، وقتى پل مى زنيم بايد به تنهايى و 
بدون نياز به راست گرد، چپ گرد وضربدرى 
كامل باشــد و ايجاد ترافيك نكنــد اما پل ها 
عمدتاً ناقص هستند و تعداد آنهايى كه مسيرها 

را بدون ترافيك سازماندهى كند، كم است.
وى با طرح اين سوال كه پل هاى ما چند مسير 
را روانســازى كرده است؟ پاسخ داد: به عنوان 
مثال پل هاى تختى و شريعتى شايد خيلى مؤثر 
نبوده انــد و اگر عمود بر وضعيت فعلى بودند 
مؤثرتر واقع مى شــدند. بنابراين اين امر نشان 
مى دهد مطالعات خيلى دقيق نبوده و شايد بر 
اثر فشــارهاى سياســى پيچيده شده و مشاور 
بايد آن را انجام مى داده و شــايد به علت نبود 
طرح جامع ترافيك اين موضوعات رقم خورده 
اســت. عراقچيان با تأكيد بر اينكه به صورت 
موضعى براى شــهر تصميم ســازى مى شود 
در حالــى كه بايــد با مطالعه كافــى اين كار 
انجام گيرد، تصريح كرد: اصوالً در شــهرهاى 
تاريخى، فرهنگى و گردشگرى توجه به جنبه 

هاى تاريخى و ديد و منظر خيلى مهم اســت 
به طورى كه اگر در چهارراه شريعتى زيرگذر 
مى زديم ديد به منظر الوند را نمى بستيم اما در 
حال حاضر ديد به كوهســتان الوند بسته شده 
است. وى اضافه كرد: از الزمه هاى احداث پل 
براى شهرهاى تاريخى تهيه گزارش توجيحى 
تاريخى، فرهنگى است، اگر اين گزارش براى 
پل هاى همدان وجود دارد چرا منتشــر نشده؟ 
اگر وجود ندارد چرا كار به ســرانجام نرسيده 

است؟
عراقچيــان با تأييد اين موضــوع كه وقتى پل 
احداث مى شــود به منظور روانسازى ترافيك 
اســت و وجود چراغ قرمز ديگر موضوعيت 
ندارد، مطرح كرد: در چهارراه شــريعتى چراغ 
قرمز نداريم اما عمًال مشــكالت فراوانى براى 
عبور داريم چرا كه يكســرى مســيرها بسته 
شــده و مجبور هســتيم كوچه، پس كوچه ها 
را دور بزنيــم در واقع كوچه هاى محلى را به 
خيابان هاى شهرى تبديل و مسيرها را به علت 

نبود مطالعه كافى پيچيده كرده ايم.
وى در ادامه گفــت: وقتى پلى در يك منطقه 
شهرى ساخته مى شــود اتفاقات جديدى به 
لحاظ اقتصادى، اجتماعى و ديدگاه محيطى در 
آن منطقه به وجود مى آيد و بايد مطالعه شود 
با ســاخت پل رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى 

مردم چه تغييرى مى كند؟
اين اســتاد معمارى و شهرســازى افزود: در 
پى ســاخت پل در منطقه اى قيمت مغازه هاى 
اطــراف كم مى شــود و فروش شــان كاهش 
مى يابد، چقدر نســبت به ايــن قضايا مطالعه 
مقوله اى  اروپايــى  كشــورهاى  در  كرده ايم؟ 
تحت عنوان "پل- فضا" وجود دارد كه وقتى 
فضاى جديد شهرى در نقطه اى ايجاد مى شود، 
بايد آن منطقه توســعه يابد به طورى كه ايجاد 
فضاهاى فرهنگى، تفريحى و اجتماعى يكى از 
مهمترين كارهايى است كه مى توان زير پل ها 
انجام داد. وى تصريح كرد: عمدتاً زير پل هاى 
شــهر همدان يا به پاركينگ تبديل يا با خاك 
پر شده است درحاليكه در زير پل هاى تهران 
پاساژ و مغازه ساخته اند و يا زمين مينى فوتبال 

ايجاد كرده اند.
عراقچيان اذعان كرد: با ســاخت پل ها مراكز 
محالت همدان را دريده ايــم و پاره كرده ايم 
بنابراين بايد برگرديم و محالت تجمعى، قرار 
و مالقات اجتماعى را زير پل ها ايجاد كنيم اما 
وقتى دوباره پارگينگ مى زنيم سيطره زندگى 
ماشينى بر زندگى انسان است در حاليكه براى 
پل ها بايــد موضوعات انســانى برنامه ريزى 

شود.
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يك استاد دانشگاه:
با ساخت پل ها مراكز محالت همدان را دريده ايم سرپرست تعزيرات حكوتى استان تأكيد كرد

برخورد با محتكران در كمترين زمان

 فرمانــدار شهرســتان همدان با اشــاره به اقدام 
شجاعانه دولت ســيزدهم براى اصالح و هدفمندى 
يارانه هــا، گفــت: معانــدان، ســودجويان و افراد 
رانت خــوار مخالفان اصلى و جــدى اجراى طرح 
اصالح ارز ترجيحى و مردمى سازى يارانه ها هستند.

به گزارش ايرنا، محمدعلى محمدى در جمع گروهى 
از طالب شهرستان همدان ضمن تبيين ضرورت هاى 
اصالح ســاختار ارز ترجيحى و مزاياى پيدا و پنهان 

اين طرح مهــم، افزود: يارانه در كشــور عادالنه به 
دســت مردم نمى رســيد و به علت تفــاوت قيمت 
كاالهاى اساسى، شعاعى از كشورهاى همسايه ايران 
نيز از ســود ارزهاى تخصيصى و يارانه هاى كشور 

برخوردار مى شدند.
وى تصريــح كرد: ارز دولتى به نــام تأمين كاالهاى 
اساســى و ضرورى در اختيار افــرادى خاص قرار 
مى گرفت و بسيارى از اين افراد بجاى واردات كاالى 

اساسى و رفع مشــكل مردم، اقدام به خريد و وارد 
كردن غذاى حيوانات و هرآنچه براى سودجويان و 

رانت خواران منافعى داشت، مى كردند.
فرماندار همدان رشــد قابل توجه پديده قاچاق 
را از جمله پيامدهــاى ارز ترجيحى عنوان كرد 
و گفت: در آن شــرايط هر چه كاالى اساسى با 
ارز و قيمــت يارانه اى در اختيار شــبكه توزيع 
قــرار مى گرفت بــه جاى اينكه ســفره مردم را 

رنگيــن كند بــا دخالت ســودجويان و منفعت 
طلبان ســر از انبارهــاى مخفى و كشــورهاى 

مى آورد. در  همسايه 
محمدى تصريح كــرد: اكنون با اجراى طرح مردمى 
ســازى يارانه ها شــاهد كمبود برخــى از كاالها در 
كشــورهاى همســايه هســتيم كه با قاچاق كاال و 

سودجويى از ايران تأمين مى كردند.
وى با اشــاره به اينكه دولت سيزدهم دغدغه جدى 
براى تأمين و بهبود معيشــت و اقتصــاد مردم دارد، 
گفت: همراهى و همكارى طــالب و روحانيون به 
عنــوان افراد اثر گذار جامعه در تبيين سياســت هاى 
دولت به ويژه در حوزه اقتصادى بســيار مهم و قابل 

تقدير است.

فرماندار همدان: 

رانت خواران مخالفان اصلى طرح مردمى سازى يارانه ها هستند
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 رئيس بنياد مســكن شهرستان نهاوند گفت: 
تاكنون 20 هزار و 300 واحد مســكن روستايى 
در شهرستان نهاوند نوسازى و مقاوم سازى شده 
كه اين تعداد معادل 78 درصد واحدهاى مسكن 

روستايى اين شهرستان است.
عليرضا نثارى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
تعداد واحدهاى مســكونى روستايى شهرستان 
نهاوند 26 هزار و 761 واحد و تعداد خانوارهاى 
روســتايى اين شهرستان 23 هزار و 460 خانوار 
اســت كه از اين تعداد تاكنــون 20 هزار و 300 
واحد مســكن روســتايى معادل 78 درصد در 

شهرستان مقاوم سازى شده است.
وى تصريح كرد: ميانگين نوســازى واحدهاى 
مســكن روستايى در استان همدان 64 درصد و 
ميانگين كشــورى 53 درصد است و شهرستان 
نهاوند رتبه  اول نوسازى مسكن روستايى را در 
استان و در كشور به خود اختصاص داده است.

وى افزود: در حوزه بهسازى و عمران روستايى 

در شهرســتان افزون بر 32 ميليارد تومان اعتبار 
ملى، اســتانى و نماينده مصوب شده كه تاكنون 
بيــش از 16 ميليارد تومــان در قالب 41 پروژه 
بهسازى روستايى تخصيص داشته كه در مرحله 
اجرايى و قرارداد است و تا پايان تيرماه به اتمام 

مى رسد.

نثارى ادامه داد: سهم اعتبارات ملى از اين مبلغ 
22 ميليارد تومان اســت و در حوزه نوســازى 
مسكن روستايى و شــهرهاى زير 25 هزار نفر 
شهرســتان نيز در يك سال گذشــته تعداد 710 
واحد مسكونى از تســهيالت نوسازى استفاده 
كــرده و بيش از 550 واحد پايــان كار خود را 

دريافت كرده اند.
رئيس بنياد مسكن نهاوند يادآور شد: اعتبار هزينه 
شده در اين حوزه نيز افزون بر 61 ميلياردتومان 
بوده و در اين حوزه در يك سال گذشته بيش از 
13 ميليارد تومان نيز كمك بالعوض ساخت از 
محل حســاب 100 حضرت امام(ره) و سازمان 
برنامه و بودجه به متقاضيان واجد الشــرايط در 

شهرستان پرداخت شده است.
وى به تعداد ســند مالكيت روستايى در نهاوند 
اشاره كرد و گفت: تعداد 570 جلد سند مالكيت 
روستايى نيز در يك ســال گذشته با همكارى 
اداره ثبت اسناد و امالك صادر و تحويل مالكان 

شده است.
نثارى خاطرنشــان كرد: در يك ســال گذشته 
عمليــات خاكــى و زيرســازى معابر در 37 
روستاى شهرستان انجام و ارائه خدمات فنى 
و بازنگرى طرح هاى هادى 12 روســتا انجام 

شده است.
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 بهار - مينا ابراهيمى - خبرنگار همدان پيام: 
به فاصله حدود 35كيلومترى شهرهمدان در جاده 
اصلى از همدان - كرمانشــاه نرسيده به روستاى 
آبرومنــد، جاده اى فرعى به ســمت روســتاى 
ســيمين وجود دارد كه در ادامه اين جاده به دو 
راهى ختم مى شود، جاده سمت راست به سمت 
روستاهاى فيســيجان، نورآباد، حصار، وهنان و 
... امتــداد مى يابد و جاده ســمت چپ، دوبانده 
باعــرض كم با وجود تردد زياد به روســتاهاى 
گوشالن و حيدره قاضى خان منتهى مى شود و 

به روستاى هدف گردشگرى مى رسيم.
 روستايى زيبا، باگنجينه اى از طبيعت بكر استان 
همدان كه يكى از مقاصد گردشــگرى است جا 
خوش كرده كه چشم هربيننده اى از زيبايى هاى 
طبيعت، چشمه ها، قله هاى گوناگونى كه روستا را 

احاطه كرده، به شگفت و وجد مى آورد . 
روســتايى كه در دل كوه وبه صورت پلكانى بنا 
شــده و با اقدامات بنياد مسكن شكل يكنواخت 
نماهــاى منازل وســنگفرش كوچه هــا ومعابر 

همچون وركانه را به خود گرفته است.
اين روســتا، درفصــول بهار وتابســتان ميزبان 
مسافران وتوريست هاى بسيارى از داخل وخارج 

ازكشور است.
اين روســتا180 خانوار و جمعيت ثابت حدود 
800نفر در فاصله 30 كيلومترى شهرســتان بهار 
واقع شــده اســت. مذهب مردم روســتا شيعه 
وگويــش كردى دارند كه با توجه به خوش آب 
و هوا بودن اين منطقه عشــاير در كوچ تابستانى 
خود در حوالى اين روســتا مســتقر شده و به 
چراى دام هايشان مى پردازند. عشايرى كه به اين 
منطقه كوچ مى كنند عشاير حيدره قاضى خان نام 
گرفته اند وبه همين منظور درفصول بهار وتابستان 
جمعيت روســتا به حدود 1500نفر مى رســد. 

طبيعت زيباى روســتا وقله 
هميشه برف خان گرمز توجه 
مرا به خود جلب مى كند كه 
قله هايى  سرسبزى  باوجود 
كــه روســتا را احاطه كرده 
اين قلــه همچنان برف دارد 
دربرگيرى  و  تلفيق  وگويى 
ايــن قله در كنــار قله هاى 
نقاشــى  مجاور،  سرســبز 
زيبايى از طبيعت رابه تصوير 

مى كشد. 
كه هريــك از اين قلل مرز 
اين روســتا با حســين آباد 
كوه  امامــزاده  عاشــورى، 
وهنان،  كوه هــاى  برفجين، 

فسيجان، گوشالن است.
والبته زيبايى هــاى طبيعت حيدره قاضى خان به 
جنگل ها ورودخانه ها وقله هاى متعدد ختم نمى 
 شود و اين روســتا با ويژگى ها و بافت تاريخى 
منحصر به فردى كه دارد در كشور كم نظير است 
و همين موضوع باعث جذب گردشگران داخلى 

وخارجى زيادى مى شود.
بافت اين  روســتا به صورت پلكانى؛ به سمت 
غرب و در شــيب كوه، از مجموعه  خانه هايى با 
سقف مسطح و گل اندود و با سازه اى تير چوبى و 
خشتى و بعضا  آجرى تشكيل شده است كه در 
3سال گذشته با اقدام بنياد مسكن براى بهسازى 
بافت روســتا باسنگفرش كردن كوچه ومعابر از 

ســنگ هاى وركانه و نماى مســتحكم منازل از 
بن مالت وسيمان وكاه، چهره يكسان و زيبايى 
بوجود آورده اســت كه فضاى قدم زدن ولذت 
بردن از فضاى رويايى ودلچسب را فراهم آورده 
اســت. البته از پنج فاز دومرحله اجرا وســه فاز 

باقى مانده است.
اين روســتا در احاطه چشــمه هاى پرآبى مانند: 
درخت  صوفى، كولو، بــاغ، كانى پيارا، اوتى دره، 
كانى خوارى، درويش، بيخ بند، ممد قلى، دره تاش، 
چشــمه ســرد، كبود، قل قل، بــزرگ و دارامام 
قراردارد. چشمه هايى كه زمانى در قلب دره هايى 
با همين نام منابع آبى روستا را براى كشت و زرع 
و باغدارى و دامدارى و شــرب تامين  مى كردند 
و حاال با رســيدن آب شرب بهداشتى به روستا 
بيشتر بافت گردشگرى روستا و طبيعت بكر آن 
را در مقابل ديد گان گردشگران قرار داد ه اند؛ تا در 
كنار شنيدن صداى پرند گان خوش الحان روستا 
همچون ســره، بلبل و قنارى هم در خنكاى آب 

چشمه ها دمى بياسايند. 
 اغلــب اهالى از طريق باغــدارى و دامدارى و 
كشــاورزى امرار معاش مى كنند. در اين روستا 
افزون بر بوى شكوفه هاى بادام، گردو و آلو بوى 
خوش گياهان دارويى مانند: آويشــن، عروس 
پشــت پرده، بو مادران و گل گاوزبان و غيره همه 
به مشــام شما راه مى يابد. باغى معطر و جادويى 
كه به ابتكار يكى از اهالى جلوه و فرح بخشــى 
بكر ديگــرى به بافت كوهســتانى قاضى خانى 
داده اســت و قرار است هر سال به اين يمن اگر 
مسئوالن موافقت كنند، جشنواره اى استانى براى 
آن هم برپا شــود. يعنى بافت زر خيز روســتاى 
دســت نخورده، ســخاوت ديگرى از خود به 
مدد چشمه هاى پر آب و كوهستان دائم برف در 
اختيار اهالى قرار داده است. باغ گياهان دارويى 
كه محل ممر و معاشــى براى 
اهالى شــده اســت و توسط 
فردى اداره و مديريت مى شود 
كه دانش آموخته پزشكى است.

دره  هاى  مانند:  روستا  دره هاى 
ولى كوچك و بــزرگ، باغچه 
يره، بيــد كوچــك و بزرگ، 
تنگــه درويــش،كالغ الن، بابا 
چراغ، تاش، بزرگ،  سواره راه، 
دره پيــاده راه، ممدقلــى، دره 
كاريــز و كولــو و غيره محل 
بهله  مانند  تيزپروازانى  جوالن 
وقرقــى اســت. در اين دره ها 
كبوتر چاهى، كالغ و كبك هم 

وجود دارد.
كتابعلى قاضى خانى كه حدود 20ســال اســت 
عضــو شــورا ورئيس شــوراى اســالمى اين 
روستاســت، درخصوص وجه تسميه و قدمت 
اين روســتا  مى گويد: در زمان هاى قديم اربابى 
به نام قاضى خان بوده كه گويا ارباب خوبى بوده 
واين روستا رابه نام حيدره قاضى خان نامگذارى 
كرده اند كه حدود  500سال قدمت دارد وساكنان 
وتويسركان  سنندج  همدان،  ازشهرستان هاى  آن 
آمده و اوايل شكل گيرى روستا با10خانوار شروع 
وهم اكنون به  بيش از 200خانوار رسيده است. 

كــه بعد از انقالب حيدره رابه داراالمام تغيير نام 
دادند. هرچند به حيدره قاضى خان بيشتر شهرت 

داشته ومعروف است. 

وى اضافــه كرد: اين روســتا بــه وفور باغات با وســعت 
550تا650هكتار وچشمه ها و سرسبزى وخوش آب وهوايى، 
توريســت هاى زيادى را به خود جلب مى كند وعمده امرار 
معاش واشــتغال فصلى اهالى روســتا نيز از طريق باغدارى 
وكارگرى وســپس دامدارى است كه با ســرمازدگى باغات 
با تغيير آب وهوايى زندگى اهالى به شــدت تحت تأثير قرار 
مى گيــرد و حدود نيمى از اهالى به صورت ييالق، قشــالق 
وبراى كســب درآمد درفصول ســرد به خوزستان سفركرده 
و در فصــل بهار مجدد به روســتا بازمى گردنــد كه اين نوع 
وضعيت امرار معاش مردم و نبود ســرمايه گذارى در روستا 
براى اشتغال زايى مى طلبد تا با حمايت هاى ويژه نهادهاى ذى 
ربط از اهالى اشتغال زايى در زمينه هاى مختلف ونيز تفريحى، 
توريســتى وايجاد رســتوران وباغ رســتوران ومراكز رفاهى 
وفروشگاه هاى بزرگ وفروشگاه هاى صنايع دستى،كلوچه پزى 
سنتى،كارگاه هاى نجارى و رونق هنرهاى دستى با تسهيالت 
ويژه و با نرخ سود كم صورت پذيرد، تا شاهد اشتغال دائمى 

اهالى روستا و نيز ارائه خدمات رفاهى به مسافران باشيم. 
وى ادامــه داد :ســاخت مدرســه وحســينيه ولوله كشــى 
3هزارمترمربع با 700ميليون تومان كمك هاى مردم انجام شد.

كتابعلى قاضى خانى با بيان اينكه دولت و به ويژه بنياد مسكن، 
جهادكشــاورزى، هالل احمر،منابع طبيعــى اقدامات خوبى 
در روســتا انجام داده اند كه جاى قدردانى دارد، اين روســتا 

آب،برق،گاز،مسجد،حسينيه،مخابرات، چون  امكاناتى  داراى 
پســت بانك ومدرسه ابتدايى و ...اســت اما بااينحال به دليل 
نبود مدارس راهنمايى ومقاطع باالتر ومشــكالت اقتصادى 
خانواده ها بســيارى از دانش آموزان ترك تحصيل مى كنند كه 

نيازمند توجه مسئوالن آموزش وپرورش است.
رئيس شوراى اسالمى روستاى حيدره قاضى خان تصريح كرد: 
اجراى لوله گذارى جهاد كشــاورزى و منابع طبيعى از داخل 
باغات بزودى با مشــاركت 90درصدى دولت و10درصدى 

كشاورزان آغاز مى شود. 
وى تعريض جاده اصلى روستا،آسفالتريزي  ولكه گيرى آسفالت 
وچهار بانده شــدن آن را باتوجه به حجم تردد اين جاده الزم 
وضرورى عنوان كرد وافزود: عمده مشكل اين روستا به دليل 
پلكانى وكوهســتانى بودن روســتا فاضالب روستاست، كه 

نيازمند اختصاص اعتباراتى دراين زمينه است. 
همچنين بــه دليل اوراق مدت دار دولــت پيمانكاران رغبتى 
براى انجام كار ندارند كه كارهاى اجرايى وعمرانى روســتاها 
را به تأخير مى انــدازد. وى همچنين از نبود امكانات رفاهى 
براى توريست ها خبرداد وافزود: حدود 3سال گذشته ميراث 
فرهنگى اقدام به ساخت 2چشمه سرويس بهداشتى در روستا 
كرد كه تاكنون با وجود اينكه تكميل اســت به دليل عدم لوله 
كشى آب بهره بردارى نشده است و مسافران رابا مشكل مواجه 
مى كند، همچنين قراربود ســازمان ميراث فرهنگى پاركى در 

روســتا براى توريست ها احداث كند كه تاكنون محقق نشده 
و به همين منظور مسافران وتوريست ها ناگزيرند به باغ هاى 
شــخصى مراجعه كنند كه بعضأ مشكالتى نيز براى باغداران 
به وجود مى آيد كه اميدواريم مسئوالن امر تدابيرى براى رفع 
اين مشكل واحداث پارك كه الزم وضرورى است، بينديشند.  
درادامه ســفر نيم روزى ســرى هم به اقامتــگاه بوم گردى 

مامان آذر زديم.
  اقامتگاه بوم گردى مامــان آذر با مناظر زيباى 
مشرف به طبيعت زيبا شــبى خاطره انگيز را براى 

توريست ها به ارمغان مى آورد 
آذر قاضى خانى بانوى پرتالش وتكاپو كه چند ســال پيش 
همســر خود را به دليل عارضه مغزى از دست داده و اعضاى 
بدن همسرش را اهدا كرده وسرپرستى خانواده رابه عهده دارد. 
از سه سال پيش با سرمايه گذارى بخش خصوصى منزل قديمى 
وزيباى خود را به اقامتگاه بومگردى تبديل كرده، اقامتگاهى كه 
مشرف به قله هاى سرسبز و زيباى روستاى حيدره قاضى خان 
ودرارتفاعات اين روســتا قرار دارد كه در ســه طبقه با 6اتاق 
آماده و 3اتاق نيز درصورت تخصيص تسهيالت آماده وتجهيز 
مى شود، آماده پذيرايى از مسافران وتوريست هاست و حدود 
3ماه گذشــته به بهره بردارى رســيده والبته همچنان درحال 
تكميل است وبه اتفاق فرزندانش اين اقامتگاه را اداره مى كنند 
وتاكنون هيچ گونه تسهيالتى براى راه اندازى اقامتگاه از سازمان 

ميراث فرهنگى دريافت نكرده است، 
ازسختى گرفتن مجوز و مراحل كار 
اقامتگاه برايمان مى گويد كه تاكنون 
300ميليون تومان با مشاركت بخش 
خصوصى هزينه شده است وحدود 
تكميل  براى  هم  تومان  100ميليون 

آن الزم است.
مامان آذر از آرزوهاى دور ودرازش 
بــراى دخترانــش برايمــان مــى 
گويد:يكى از دخترانم به عكاســى 

عالقمنداست كه اميدوارم بتوانم با كسب درآمد خوب دوربين 
و امكانات عكاســى را برايش فراهــم كنم، همچنين يكى از 
دخترانم نيز آرزو دارد كه بهورز شود كه اميدوارم به آرزويش 

دست يابد. 
وى همچنيــن به منظور رفاه حال توريســت ها، خواســتار 
ســنگ فرش كردن كوچه منتهى به اقامتگاه شد كه درحدود 
100متر پايين تر از اقامتگاه معابر روستا سنگ فرش شده است.
اين اقامتگاه كه داراى امكانات كاملى براى مســافران است، 
عالوه براقامت، منوى غذاهاى سنتى چون انواع  خورش ها، 
عدس پلو، ديزى، آش هاى محلى آلو، دوغ، رشــته وسرنانى، 
اوماج و....هم ارائه مى دهد كه شــبى خاطره انگيز در فضاى 

مفرح باغذاهاى سنتى را براى مسافران به ارمغان آورد.
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آغاز عمليات اجرايى بلوك خوابگاهى 
دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى

 با حضور رئيس صندوق رفاه دانشــجويان كشور در شهرستان 
اسدآباد كلنگ زنى طرح بلوك خوابگاهى دانشگاه سيدجمال الدين 
اســدآبادى انجام شــد. رئيس صندوق رفاه دانشجويان كشور  در 
حاشيه كلنگ زنى اين طرح از اختصاص يك ميليارد تومان اعتبار 
توســط  صندوق رفاه دانشجويان كشور براى تجهيز خوابگاه هاى 
دانشجويى اين دانشــگاه  خبر داد و گفت: در صورتى كه ساخت 
خوابگاه كلنگ زنى شده امروز دانشگاه سيدجمال ظرف دوسال به 
اتمام برســد صندوق رفاه دانشجويان كشور تجهيزات آن را تقبل 
خواهد كرد. رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآباد هم اظهار كرد: 
ظرفيت اين بلوك خوابگاهى كلنگ زنى شده 250 نفر به مساحت 
2000 متربع از محل بودجه تملكى، در آمد اختصاصى دانشــگاه، 
كمك صندوق رفاه دانشــجويان،خيرين و سفر رياست جمهورى 
است. حســين مرادى مخلص گفت:در حال حاضر دانشگاه سيد 
جمال الدين اسدآبادى داراى ســه خوابگاه تمليكى و خودگردان 
با ظرفيــت 1200 نفر بوده كه از اين تعداد، خوابگاه شــماره يك 
خواهران داراى 300 نفر ،خوابگاه خواهران شــهيد محمد رسول 
رضايــى داراى 500 نفر ظرفيت و خوابگاه پيام برادران داراى 400 
نفر ظرفيت است. گفتنى است در سفر نيم روزه رئيس صندوق رفاه 
كشور به اســدآباد ،دكتر مسعود گنجى از خوابگاه هاى دانشجويى 

اين دانشگاه و موزه اسناد سيدجمال  بازديد كرد.

خبر
"ميش مرغ" پرنده خلوت گزين 

به اسدآباد بر مى گردد؟
معاون محيط زيســت طبيعى و تنوع زيســتى اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان همدان با بيان اينكه از گذشته دشت اسدآباد 
يكى از زيســتگاه هاى ميش مرغ در كشور بوده است، گفت: اما 
در اين ســال ها با تغيير گسترده اى كه در كاربرى اراضى دشت 
اســدآباد ايجاد شــده و اين اراضى از ديمزار و  مراتع به زمين 
كشاورزى و آبى تبديل شدند، زيستگاه ها تحت تاثير بسيار شديد 
قرار گرفته و با وجود اينكه مى توانســت يكى از  زيستگاه هاى 
خيلــى خوب براى گونه ميش مرغ باشــد متأســفانه اين تغيير 
كاربرى باعث آن شــد تا عمأل  ظرفيت بالقوه خود را از دســت 

بدهد.
مهــدى صفى خانى اظهار كرد: چون ايــن پرنده دائم در منطقه 
نبوده و به صورت گذرى و مهاجرى ممكن است وقت هايى در 
منطقه حضور پيدا كند، در يكى دو ســال گذشته حضور گونه را 
در استان ثبت و ضبط كرديم و مشخصأ و قطعأ حضور ميش مرغ 

در منطقه وجود داشت.
وى تصريح كــرد: در حال حاضر  هم به صورت موردى گاهى 
گزارش هايى در رابطه با مشــاهده ميش مرغ در دشــت اسدآباد 
مى رســد اما به صورت قطعى تا همكاران ما نتوانند ميش مرغ را 
مشاهده كرده، ثبت كنند و مدارك مثبت در اين قضيه را به دست 
بياورند، نمى توانيم به طور رســمى در رابطه با وجود ميش مرغ 

در دشت اسدآباد صحبت كنيم .
صفى خانى گفت: اخيرأ مشــاهده ميش مرغ نداشته ايم ولى در 
چهار ســال پيش با عالئم و نشانه هايى كه وجود داشت حضور 
اين پرنده كمياب را در روستا تاييد مى كرد اما متأسفانه به صورت 
رســمى و قطعى آن هم به صورت مهاجر موردى مشاهده نشده 

است.
وى يادآور شــد: اين پرنده در فصل زادآورى النه هايشان، موقع 
برداشت محصول كه مى شود، در مناطق زيستگاه دشت اسدآباد 
از بين مى رود بــه همين دليل اين قضيه مقدارى تحت تأثير قرار 

مى گيرد و مشاهده اين پرنده كمتر مى شود.
صفى خانى با بيان اينكــه قطعأ يكى از برنامه ها كه در اين چند 
سال ســعى كرديم اجرا كنيم  موضوع برنامه عمل گونه است و 
برنامه عملى گونه را در ســنوات مختلف در دست اجرا داريم، 
اضافه كرد: برنامه عمل بيشتر آن است كه جوامع محلى را با اين 
امر آشنا كنيم كه اگر  اين گونه پرنده را مشاهده كردند به ما اطالع 
دهند تا ما در آن محدوده اى كه ميش مرغ مشاهده شده دقت نظر 
و مطالعه و پايش بيشترى داشته باشيم و بتوانيم برنامه ريزى كنيم.

خبر

طبيعت بكر حيدره قاضى خان نقاشى وتداعى  بهشت پنهان

حيدره زيرساخت هاى 
جذب توريست واشتغالزايى  مى خواهد

اين روستا  در احاطه 
چشمه هاى پرآبى مانند 

درخت  صوفى، كولو، باغ، 
كانى پيارا، اوتى دره، 

كانى خوارى، درويش، بيخ 
بند، ممد قلى، دره تاش، 

چشمه سرد، كبود، قل قل، 
بزرگ و دارامام قرار دارد

78درصد واحدهاى روستايى نهاوند نوسازى شد

ابالغ اخطاريه ارزيابى اموال غيرمنقول ماده 101 آيين نامه اجرا پرونده 9902067
بدينوســيله به: 1-زهــرا رنجبران،2-محمدمهدى نديميــان ورثه مرحوم 
محمدرضا نديميان ابالغ مى شــود كه در خصوص پرونده اجرايى كالســه 
9902067 له خانم صفيه پرنى به موجب گزارش مورخ 1401/02/12 كارشناس 
رسمى دادگسترى،خودرو به شماره 343س54-ايران18 به مبلغ 440,000,000 
ريال ارزيابى گرديــده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى خودرو مذكور معترض مى 
باشيد،اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين اخطاريه 
به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 9,000,000 ريال 
به دفتر اين اجرا تســليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد 
فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد،ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
اين آگهى يك مرتبه در روزنامه كثيراالنتشار منتشر مى گردد. ضمنا الزم است 

جهت ثبت نام و دريافت حساب كاربرى اقدام نماييد. 
(م الف 311)

تاريخ انتشار: 1401/02/29
مصطفى عبدالملكى – معاون اداره اجراى اسناد رسمى همدان

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى علــى زهره وند، فرزند حميد معروف بامير، كدملى 3920532422 باســتناد دو 
برگ استشهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفترخانه اسناد رسمى شماره 4 
مالير رســيده، مدعى است كه ســند مالكيت تك برگى 6 دانگ پالك 6193 فرعى از 
2044 اصلى واقع در بخش 1 مالير به شماره سريال سرى ب/96 شماره دفتر الكترونيك 
139720326006000603  امالك بخش مربوطه بــه نام على زهره وند مفقود گرديده و 
درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت، يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كسى مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود يا انجام معامله نســبت به ملك مرقوم باشد از تاريخ نشر اين آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد. بديهى است پس از انقضاء 
مدت مذكور، در صورت عدم وصول اعتراض و عدم ارائه سند مالكيت يا سند معامله طبق 
مقررات و پس از طى مراحل قانونى نســبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام و سند 

اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
 (م الف 77)

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

شهردار پاليز يكى از مهمترين برنامه هاى 
اين شــهردارى را ايجاد پاركينگ دانست و 
گفت: در حال مكاتباتى با اداره منابع طبيعى 
اسدآباد در خصوص واگذارى زمينى خارج 
از محدوده شهر براى احداث پاركينگ هستيم 
كه با راه اندازى آن بخش مهمى از مشكالت 

ترافيكى اين شهر مرتفع خواهد شد.
حميد اســدى در گفت وگو با ايســنا با بيان 
اينكه آسفالت معابر شهر پاليز در دستور كار 
شهردارى اســت، افزود: به منظور رفاه حال 
شهروندان و بهداشــت محيط در سالجارى 
بيــش از هفت هزار مترمربع از معابر شــهر 
آسفالت و 5 هزار متر مربع از خيابان هاى اين 

شهر جدول گذارى خواهد شد.
وى توجه به مبلمان شــهرى را يكى ديگر از 
مهمترين وظايف شهردارى برشمرد و تصريح 
كــرد: با توجه به برنامــه ريزى هاى صورت 
گرفته در سال گذشته نسبت به احداث بلوار، 

اين عمليات در روزهاى پايانى سال گذشته 
شروع و جدول گذارى و نصب 40عدد چراغ 

روشنايى در آن انجام گرفت.
اســدى همچنين به كاشــت 500 گونه گل 
تزئينى در اين بلوار اشاره كرد و يادآورشد: به 
منظور چشم انداز بهتر اين بلور 300 درخت 

نيز تاكنون در آن غرس شده است.
ســاختمان  وضعيــت  خصــوص  در  وى 
شــهردارى پاليز گفت: مكاتبــات واگذارى 
اين ســاختمان با آموزش و پرورش صورت 
گرفته كه اميدواريم با همكارى و پيگيرى هاى 
نماينده اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى و 
فرماندار اسدآباد كار واگذارى آن به شهردارى 

صورت بگيرد.
وى همچنين اظهار كرد: پيگيــر اخذ وام از 
سازمان هميارى هاى شهردارى كشور هستيم 
كه در صورت تخصيص ماشــين آالت مورد 

نياز شهردارى پاليز خريدارى مى شود.

احداث پاركينگ عمومى از برنامه هاى مهم شهردارى پاليز
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سرپرســت   
ســالمت  بيمــه 
اســتان بــا اعالم 
اينكــه 36 هــزار 
همشهريان  از  نفر 
پايين  دهك  ســه 
فاقــد  درآمــدى 
در  درمانى  بيمــه 
هفته   يــك  مدت 
زير پوشش بيمه سالمت قرار گرفتند گفت: 
پرداختهاى بى سابقه و كم نظير بيمه سالمت 
به موسســات و مراكز درمانى استان/تسويه 
كامل مطالبات ســال1400 موسسات طرف 

قرارداد و مراكز درمانى
دكتر فريبرز نياســتى در جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه اقدامات ارزشــمندى در راستاى 
تسهيل امور و اجراى قانون در اداره كل بيمه 
سالمت استان صورت گرفته است اظهار كرد: 
در اين راســتا پرداخت هاى به موقع تعهدات 
بيمه ســالمت و تســويه مطالبات شــركاى 
كارى و موسســات طــرف قرارداد بســيار 
حائز اهميت است. وى با اشاره به اينكه در 
ارديبهشت امسال موفق شديم تمام مطالبات 
بيمارســتان هاى خصوصى و غير دانشگاهى 
را بــه مبلغ 2 ميليــارد و 600 ميليون تومان 
پرداخت كنيم عنوان كرد: 77 ميليارد تومان 
از مطالبــات ســال  1400 دانشــگاه علوم 
پزشكى پرداخت شــد و مطالبات دانشگاه 
علوم پزشكى بابت سال 1400 تسويه كامل 
شد كه اين اقدام بى سابقه و كم نظير و حائز 

اهميت بسيار است. 
سرپرست بيمه سالمت استان ضمن قدردانى 
از پيگيرى هاى موثر مديران ارشــد سازمان 
بيمه ســالمت ايران در تامين بموقع منابع و 
تخصيص آن به ادارات كل اســتانى؛ با بيان 

اينكه مطالبات سال گذشته ساير مراكز طرف 
قرارداد با بيمه ســالمت نظير داروخانه ها و 
آزمايشــگاه ها نيز تسويه شــد كه اين اتفاق 
براى اولين بار در تاريخ بيمه سالمت است 
افزود: ايــن پرداخت هاى به موقع مطالبات، 
موجبات ارائه خدمات با كيفيت و دسترسى 
آسان بيمه شدگان عزيز به خدمات سالمت 

را فراهم مى كند.
وى با اشاره به اينكه خوشبختانه با حمايت 
هاى و تالش هاى صورت گرفته در ســتاد 
توانســتيم در ابتداى ســالجارى به تعهدات 
ســال گذشــته بطور كامل عمــل كنيم  و 
بدهى ها را به صفر برسانيم گفت: سال هاى 
گذشــته به دليــل پرداخت نشــدن بموقع 
شــاهد نارضايتــى موسســات، مطب ها و 
مراكــز درمانى و پزشــكان بوديم اما امروز 
خوشــبختانه مطالبات بروز اســت و  ارائه 
خدمــت در حــوزه درمــان و مراكز طرف 
قرارداد با ســهولت و رضايتمندى بااليى در 

حال انجام است.
دكتر نياستى خاطر نشان كرد: ميزان تعهدات 
بيمه سالمت به مراكز درمانى در سال 1400
بالغ بر 625 ميليارد تومان بود كه خوشبختانه 

تسويه شده است.
 اجــراى صد درصــدى طرح ملى 
نسخه نويســى الكترونيكى در استان 

همدان
در بخش دوم وى به اســتقرار نسخه نويسى 
الكترونيك اشــاره كرد و گفت: در راستاى 
اجراى طرح پرونده الكترونيك سالمت، از 
اوايل سال 98 در اســتان همدان همزمان با 
ساير استانها آغاز شــد اگرچه در آغاز كار 
بــا مشــكالتى از جمله در زيرســاخت  و 
ســخت افزار مواجه بود اما بــه مرور با رفع 
موانــع و همكارى خوب پزشــكان محترم 

طرف قرارداد، اعالم مى كنيم امروز در تمام 
مراكز دولتى و خصوصــى طرف قرارداد و 
داروخانه ها، نسخه نويســى و نسخه پيچى  
الكترونيــك بصــورت صد در صــد اجرا 

مى شود.
سرپرســت بيمه سالمت اســتان تسريع در 
انتقــال و رصد داده ها، پايــدارى اطالعات، 
كاهــش خطا، پايش و نظارت فنى و دقيق و 
نيز صرفه جويى در هزينه ها از جمله مصرف 
كاغــذ را از مزيت هاى طرح نسخه نويســى 

و  برشــمرد  الكترونيــك 
افزود: ممكــن بود قبل از 
بســيارى  با  طرح  اجراى 
غيرقانونــى  خدمــات  از 
و  درمانــى  بى رويــه  و 
القايى  هاى  درخواســت 
مواجه باشــيم امــا امروز 
جلوى ســوء اســتفاده ها 
اين  و  شــده  گرفته  نيــز 
طرح بــزرگ ملى موجب 
كاهش تقاضاهاى القايى و 
منابع  از  حفاظت  همچنين 

مالى شده است.
 وى با بيــان اينكه تقريبا 
بيش از 50 درصد جمعيت 

كشــور زير پوشش بيمه ســالمت هستند 
گفت: در استان همدان 965 هزار و 143 نفر 
بيمه شده قطعى سازمان بيمه سالمت هستند 
كه تقريبا معادل 57 درصد جمعيت استان را 

شامل مى شود.
وى در بخــش ديگر از نشســت خبرى، با 
اشــاره به اينكه در حال حاضر در خصوص 
خدمــات ســرپايى 70 درصــد و خدمات 
بســترى 90 درصد تعرفه مصوب از سوى 
بيمه سالمت پرداخت مى شود و فرانشيز در 

بخش سرپايى 30 درصد و در بخش بسترى 
10 درصد اســت اضافه كرد: بيمه سالمت 
90 درصد هزينه مصوب درمان نابارورى را 

پرداخت مى كند.
2 هزار و 220 بيمــار خاص زير 

پوشش بيمه سالمت استان 
وى با تاكيــد به اينكــه در بيماران خاص، 
صعب العــالج، شــيمى درمانى و نازايى نياز 
به طى فرايند نظام ارجاع نمى باشــد و بيمه 
شدگان محترم مى توانند مستقيمًا از خدمات 
پزشك متخصص و فوق 
تخصص بهره مند شــوند 
گفــت: در حال حاضر 2
هزار و 220 بيمار خاص 
زير پوشش بيمه سالمت 

استان است.
سرپرســت بيمه سالمت 
استان از ارائه خدمات به 
بيمار  و 217  هــزار  يك 
بيمــارى   486 اس،  ام 
دياليزى، 266 بيمار پيوند 
مبتال  بيمار  كليــه،  167 
به هموفيلــى و 79 بيمار 
تاالسمى ســخن گفت و 
و  افزود:  791 موسســه 
پزشك با بيمه سالمت اســتان قرارداد دارند 
كه خوشــبختانه طى دو سال اخير رشد قابل 

توجهى داشته است.
وى تصريح كرد: 165 پزشك عمومى، 187
پزشك متخصص، 17 پزشك فوق تخصص، 
53 داروخانــه،   215 دندان پزشــك،   11

آزمايشگاه، 50 مركز توانبخشى، 34 درمانگاه 
تخصصى، 30 درمانــگاه خصوصى و مركز 
خيريه و 19 بيمارســتان در اســتان با بيمه 
سالمت طرف قرارداد هســتند و اميدواريم 

در آينده نزديك هيچ فرد فاقد پوشــش بيمه 
درمانى پايه در استان همدان نداشته باشيم

دكتر نياســتى در ادامه به اجراى نظام ارجاع 
در صندوق بيمه همگانى اشاره كرد و گفت: 
هدف از اجراى طرح نظام ارجاع اين است 
كه تمام افرادى كــه فاقد هر گونه بيمه پايه 
درمانى هستند، شناسايى و زير پوشش بيمه 
سالمت قرار گيرند كه جزو تكاليف سازمان 

بيمه سالمت است.
وى با اشــاره به اينكه پزشك خانواده شهرى 
در سال 1400 در همدان آغاز و همدان جزو 
اســتانهاى پيشــرو در اجراى اين طرح بود 
افزود: الزمه اجراى آن همكارى با پزشــكان 
داراى مطب بــوده و واگــذارى خدمت به 
بخش خصوصى در راســتاى اصــل 44 از 

اهداف است.
36 هزار نفر فاقد بيمه در همدان 
به صورت رايگان زير پوشــش بيمه 

سالمت قرار گرفتند
سرپرســت بيمه سالمت اســتان با اشاره به 
شناســايى 258 هزار نفر جمعيت فاقد بيمه 
درمانى در استان افزود: در حال حاضر 153
هزار و 644 نفر از اين افراد داراى پزشــك 
خانواده بوده و به يك پزشك منتسب شدند.

وى با بيان اينكه در هفته ســالمت 36 هزار 
نفر از افراد دهك يك تا سه درآمدى استان 
كه فاقد بيمه بودند بــه صورت رايگان زير 
پوشــش بيمه ســالمت قرار گرفتند، عنوان 
كــرد: در حال حاضر مراجعــه اين افراد به 
دفاتر پيشخوان طرف قرارداد با بيمه سالمت 
و تكميل اطالعات ثبت نامى به منظور ارائه 

خدمات بهتر الزامى و ضرورى است.
دكتر نياســتى بيان كرد: هدف ما اين است 
تمــام 257 هزار نفر فاقد بيمــه درمانى در 
اســتان به پزشــك خانواده منتســب شوند 
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  رزن - كبــرى هنرى لطيف- خبرنگار همدان 
پيــام: ديدن منظره پرواز پرندگان بر فراز آســمان، 
آهوان و گوزن هاى چاالك در بيشه زارها و دويدن 
شير و پلنگ به دنبال شكار به مانند تابلوى نقاشى 
مسحور كننده اى هر بيننده اى را به وجد مى آورد.
آيا مى توانيد دنيا را بدون حيوانات و گياهان تصور 

كنيد؟
قطعا دنياى ترســناكى خواهد بود.اما شايد انسان 
ناخواسته به اين سمت حركت كرده است ،با زياده 
خواهــى خانه حيوانات زيــادى را خراب كرده و 
گونه هاى بيشمارى را در معرض نابودى قرار داده 
است،به طورى كه براساس آخرين آمارى كه نهاد 
بين المللى حفاظت از طبيعت منتشر كرده بيش از 
8هــزار و 400 گونه گياهــى و جانورى در دنيا به 
شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند و نزديك 
به 30 هزار گونه يا در معرض خطر انقراض هستند 
يا آسيب پذيرند و ارزيابى مى شود بسيارى از گونه 
هاى ديگر هم به زودى در سير قهقرايى جمعيتى و 

انقراض قرار خواهند گرفت.

در ايــن آمار بيش از 40 درصد از دوزيســتان ،26
درصد از پســتانداران، 21درصد از خزندگان و 13
درصد ازپرنــدگان جهان در معرض خطر انقراض 
قرار دارند.سازمان ملل پنجم ژوئن را براى افزايش 
آگاهى مردم در راستاى نگهدارى محيط زيست و 
تحريك سياســتمداران به گرفتن تصميماتى براى 
رويارويى با تخريب محيط زيســت و گونه هاى 
جانــورى به عنوان روز جهانى محيط زيســت نام 
گذارى كرده است .مســائل محيط زيستى در دهه 
هاى اخير توجه زيادى را به خود جلب كرده است.
در همين راســتا هر ســال روزى به عنــوان روز 
جهانى گونه هاى در معرض خطر انقراض تعيين 
مى شــود .هدف از تعيين ايــن روز،ايجاد فرصتى 
براى بزرگداشــت و ارتقــاى آگاهى هاى عمومى 
در خصوص گونه هــاى گياهى و جانورى جهان 
است.امســال روز 30 ارديبهشت روز جهانى گونه 
هــاى در معرض خطــر انقراض اســت.تخريب 
زيســتگاه ها،تغيير كاربــرى اراضى،قاچاق حيات 
وحــش،ورود گونــه هاى مهاجم به زيســت گاه 

هاى طبيعى،انــوع آلودگى هــاى طبيعى و تغيير 
اقليم 5 عامل اثر گذار هســتند كه صندوق جهانى 
حيــات وحش از آن به عنوان عوامل تهديد حيات 
وحش نــام مى برد.با توجه به تهديد هاى متنوعى 
كه متوجه اكوسيســتم هاى طبيعى كشور ماست و 
شــرايطى كه با آن مواجه هستيم بسيارى از گونه 
هاى جانورى و گياهى ما در معرض خطر انقراض 
هســتند.از آن جايى كه اكوسيستم يك زنجيره به 
هم پيوسته اســت و همه اجزاى آن در پيوستگى 
حيات وحش نقش دارند،بررسى وضعيت آن ها و 
مقابله با عوامل تهديد كننده آن ها از اهميت بااليى 
برخوردار است.در اين راستا همدان پيام  مصاحبه 
اى با رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش 
اداره كل حفاظت محيط زيست همدان انجام داده 
است.رئيس اداره حفاظت و مديريت حيلت وحش 
گفت:اســتان همدان از نظر شرايط اقليمى شرايط 
خيلى خاص و متفاوتى نسبت به ساير استان هاى 
غرب كشور ندارد و مشابه ساير استان هاى غرب 
كشــور با افزايش دما و كاهش منابع آبى سطحى 

مواجه هستيم كه اين مساله مشكالتى را براى گونه 
هاى زيســتى به وجود آورده اســت .جواد نورى 
اظهر گفت:بر اســاس مطالعات درحال حاضر در 
اســتان همدان 315 گونه جانورى شناسايى شده 
است و همچنان هم  نيازبه مطالعات بيشتر جهت 
شناخت بيشتر آن ها وجود دارد.وى افزود 4گونه 
دوزيست،45 گونه خزنده،39 گونه ماهى،193پرنده 
و 34 گونه پستاندار وجود دارد كه از اين تعداد 26
گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند و 55 گونه 
مورد حمايت و حفاظت قرار گرفته اند ومديريت 
و بهره بردارى از سايرگونه ها تحت قوانين خاص 

كشور است.
نورى اظهر گفت :اساسا عامل تخريب گونه هاى 
جانورى وحشى دوعامل شكار غير مجاز و تخريب 
زيســت گاه ها اســت.وى افزود 4 منطقه تحت 
مديريت وجود دارد كه شــامل:پارك ملى،پناه گاه 
حيات وحش.اثر طبيعى ملى و منطقه حافظت شده 
مى باشد.منطقه شــكار ممنوع را داريم كه شرايط 
خاص خود را از نظر پوشــش گياهى و منابع آبى 
دارند.وى گفت:در ســطح استان 6 منطقه حفاظت 
شده با وسعتى حدود 62 هزار هكتار وجود دارد و 
عمدتا 13 منطقه شكار ممنوع با 202وسعت هزار 
هكتار وجود دارد كــه تنها 3 درصد از كل اراضى 
و منابع استان اســت در حاليكه استاندارد جهانى 
17 درصد و كشورى 12 درصد است.نورى اظهر 

گفت در حال حاضر در استان از بين 4 منطقه تحت 
مديريت  تنها منطقه حفاظت شده وجود دارد وبه 
دليل تراكم جمعيتــى زياد و جاده هاى مواصالتى 
امكان گسترش اين مناطق وجود نداشته است اما به 
دنبال اقداماتى براى گسترش اين مناطق هستيم و اين 
هــدف وجود دارد كه پناه گاه حيات وحش اضافه 
شود و در اين راستا در حال جلب همكارى  ساير 
دستگاه ها از جمله صنعت و معدن و منابع طبيعى 
هســتيم. وى در خصوص گونه هاى مهمى كه در 
سطح استان وجود دارد  به كل و بز،گونه گوسفند 
وحشــى كه جمعيت به نسبت خوبى دراستان هم 
دارد، گونه ميش مرغ كه در دشــت اسدآباد اشاره 
كرد.اين گونه در گذشته زياد وجود داشته است اما 
كشاورزى مدرن به  زيستگاه اين پرنده آسيب وارد 
كرده است و اين گونه را در معرض خطر انقراض 
قرار داده است.اگر بتوانيم زيســتگاه اين پرنده را 
احيا كنيم مى توان شاهد بازگشت اين گونه باشيم. 
بــه گفته نورى اظهر 25 گونــه پرنده مهاجر آبزى 
شناسايى است البته اين ميزان بيشتر هم مى باشد.
غاز پيشانى سفيد يكى از اين گونه هاست كه برنامه 
هاى ويژه اى براى مراقبت از آن و زيست گاهش 
داريم.وى به تاالب آق گل در شهرستان مالير،سد 
كالن مالير.آبشينه همدان  و سد نعمت آباد اسدآباد  
كه از زيســتگاه هاى مهم پرندگان در سطح استان 

هستند اشاره داشت.

روابط عمومى پلى ميان يك 
سازمان و مخاطبان آن است

 امروزه از روابط عمومى به عنوان 
هنر هشتم و دســت آورد قرن بيستم 
يــاد مى كنند. تعاريــف گوناگونى از 
روابط عمومى از ســوى صاحبنظران، 
كارشناســان و مؤلفان كتاب هاى اين 
رشته بيان شده است كه انجمن جهانى 
روابــط عمومى بديــن گونه تعريف 
كرده اســت : روابط عمومى بخشى از 
وظايف مديريت سازمان است و عملى 

ممتد، مداوم و طرح ريزى شده است كه از طريق آن افراد و سازمان 
ها مى كوشند تا تفاهم و پشتيبانى كسانى را كه با آنها سرو كار دارند، 
به دســت آورند.روابط عمومى به مثابه پلى است ميان يك سازمان 
و مخاطبان آن. به بيان ســاده تر روابط عمومى در حكم دم و بازدم 

سازمان به ايفاى نقش مى پردازد.
روابط عمومى مجموعه اى از اقدامات و كوشش هاى حساب شده اى 
اســت كه هر ســازمان براى برقــرارى ارتباط موثــر و هدفمند با 

گروه هايى كه با سازمان در ارتباطند انجام مى دهد.
روابــط عمومى كار روبه رو شــدن يك ســازمان يا موسســه را با 
مخاطبانــش از طريق پرداختن به موضوعــات و مطالب و اخبارى 
انجام مى دهد كه به منافع مشتركشــان مربوط اســت. ســخنرانى 
در كنفرانس ها، كار با رســانه ها، ارتباطات بحران، اشــتغال به امور 
اجتماعى از طريق رســانه ها و ارتباط با كاركنــان در زمره وظايف 
اين حرفه اســت. فعاليت روابط عمومى چندان مســتقيم و ملموس 
نيست و همين فرق آن با تبليغات است. كار روابط عمومى مى تواند 
براى ساختن روابط تفاهم آميز با كاركنان، مشتريان، سرمايه گذاران، 

رأى دهندگان و عموم مردم به كاررود.
تقريباً هر سازمانى كه با افكار عمومى سر و كار دارد و نيازمند تصوير 
روشنى از خود نزد آن است، گونه اى از روابط عمومى را به خدمت 
مى گيرد. برخى از رشته هاى مرتبط تحت نام ارتباطات شركتى نظير 
روابط رسانه اى، روابط سرمايه گذارى، ارتباطات داخلى و روابط كار 
وجود دارند كه به فعاليتهاى روابط عمومى ربط دارند. كاركنان روابط 
عمومى عموماً توجه خود را به ســاختن مناسباتشان با همگان هايى 

معطوف مى كنند كه به همسازى با آنها بينجامد.

روابط عمومى شهردارى تالش مى كند 
فعاليتها را به گوش مردم برساند

 روابط عمومى در شهردارى طيف 
وســيع ترى از دانش هــا را به كمك 
ميگيرد و شــايد بتوان گفت در ســه 

حوزه مختلف عمل ميكند.
روابــط عمومــى مالــى را مديريت 
مى كند. روابط عمومى خدمات داشته 
و به جاى اســتفاده از آگهِى بازرگانى 
ميبايست شهرت به دست آورد. و در 
شــرايط بحران به اطالعاِت نادرست 

پاسخ مى دهد. روابط عمومى شهردارى بايد به شكلى شفاف بنويسد، 
صحبت كند و با تجزيه و تحليِل امورِ مربوِط به سازمانها و معاونتها 

و مناطق خود، به رفع و رجوع مسائل بپردازند.
روابط عمومى شهردارى تالش مى كند فعاليتهايى را به گوش مردم 
برســاند؛ با اين هــدف كه در آن ها حس مثبتى نســبت به اهداف، 

اقدامات، خدمات اين مجموعه ايجاد شود.

روابط عمومى آيينه تمام نماى عملكرد 
دستگاه هاى اجرايى است

 روابــط عمومى در دنياى امروز از 
حياتى تريــن و ضرورى تريــن بخش 
سازمان ها مى باشــد كه هدفش ايجاد 
كانال هاى ارتباطــى در درون و بيرون 

سازمان است.
روابــط عمومى نهادى اســت كه به 
جوامــع نوين تعلــق دارد و در روند 
پيدايش و رشــد ســازمان هاى نوين 
براى تســهيل ارتباط ميان ســازمان با 
محيــط درونى و بيرونــى، مخاطبان، 

گروه هاى تأثيرگذار و تأثيرپذير از سازمان، افكار عمومى، رسانه ها و 
سازمان هاى ديگر ايجاد شده است. 

روابط عمومى پل ارتباطى بين دســتگاه هاى اجرايى و مردم هستند 
اما به نظر مى رســد اين پل به جاده اى يك طرفه منتهى شده است 
و بايد بار ديگر بين مردم و دســتگاه ها پل يا جاده اى دو طرفه زد. 
روابط عمومى مى توانند افكار عمومى و ديد مثبت آنها را نسبت به 
عملكرد دستگاه هاى اجرايى افزايش دهند و آيينه تمام نماى عملكرد 

دستگاه هاى اجرايى باشند.

 محيط زيست

روابط عمومى

آگهى مناقصه ( نوبت دوم) 

روابط عمومى اداره كل پزشكى قانونى استان همدان

واگذارى امور پشتيبانى و خدمات عمومى 
اداره كل پزشكى قانونى استان همدان 

به صورت حجمى
برابر  دارد  نظر  در  همدان  استان  قانونى  پزشكى  كل  اداره 
و  خدماتى  امور  از  بخشى  انجام  موضوعه،  مقررات  و  قوانين 
براى  حجمى  صورت  به  همدان  استان  در  را  خود  پشتيبانى 
سال 1401 به شركت هاى واجد صالحيت كه مورد تأييد اداره 

كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى مى باشند، واگذار نمايد.
ارائه  تا  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  تمامى 
پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات 
  www.setadiran.ir آدرس   به  دولت (ستاد)  الكترونيكى 

انجام مى گردد.
* تاريخ انتشار اسناد در سامانه: 1401/02/28

* مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 مورخ 
1401/02/28 لغايت ساعت 13:00 مورخ 1401/02/31

مورخ   13:00 ساعت  قيمت:  پيشنهاد  ارائه  زمانى  مهلت   *
1401/03/11

* زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10:00 مورخ 1401/03/12 
(م الف 310)

ن تان ھمدا ی ا و ی  ل زپش اداره 

سرپرست بيمه سالمت استان:

57 درصد جمعيت استان 
پوشش بيمه سالمت  دارند

■ 153 هزار و 644 نفر درهمدان دارى پزشك خانواده هستند

شكار غير مجاز و تخريب زيست گاه ها 
2عامل تخريب گونه هاى جانورى

هادى اليقى
 روابط عمومى كانون پرورش فكرى 

كودكان ونوجوانان

زهرا وصال طلب 
روابط عمومى معاونت امور زيربنايى و 
حمل و نقل شهرى شهردارى همدان

على سيفيكار
روابط عمومى اداره كل استاندارد

 استان

و ويزيت پايه صــورت گيرد و از 
لحــاظ دو بيمارى مهــم  «ديابت» 
و «فشــار خون» بررسى و نشاندار 
مى شــوند تا درمان به موقع داشته 

باشند.
وى اين اقدام را در راســتاى بهبود 
كيفيــت زندگى بيمــاران، افزايش 
طــول عمــر، كاهــش هزينه هاى 
سالمت و كمك به اقتصاد سالمت 
موثــر و مهم دانســت و گفت: در 
برنامــه پزشــك خانواده شــهرى 
اقدامات پيشــگيرانه توســط بيمه 
سالمت در دستور كار است كه اين 

امر بسيار حائز اهميت است.
سرپرست بيمه سالمت استان همدان 
بيان كرد: طبق قانون افراد زير پوشش 
همگانى  ســالمت  بيمه  صنــدوق 
بايد ويزيت پايه شــوند. بنابراين در 
صورت دريافت پيامك از اداره كل 
بيمه ســالمت و براى بهره مندى از 
خدمات و مزاياى بيمه درمانى حتما 
بايد براى تكميل اطالعات ثبت نامى 
به دفاتر پيشــخوان طرف قرارداد با 

بيمه سالمت مراجعه كنند.
وى يادآور شــد: افراد مشــمول با 
مراجعه به سامانه خدمات شهروندى  
www. بيمه ســالمت بــه آدرس
bimehsalamatiranian.

و يا شــماره گيرى كد دســتورى  ir
1666*  مــى توانند از وضعيت  #
بيمه اى و  پزشــك خانــواده خود 

مطلع شود.
دكتر نياستى با بيان اينكه دهك يك 
تا ســه درآمدى جامعه هيچ مبلغى 
بابت حق بيمه پرداخت نمى نمايند 
و بــه صورت كامــال رايگان تحت 
پوشش بيمه سالمت قرار مى گيرند، 
افزود: در اين طــرح دهك چهارم 
10 درصد، دهك پنجم و ششم 25
درصد و دهك هفتم و هشــتم 50
درصد حق بيمه را پرداخت مى كنند.

وى بــا بيان اينكه اهتمام و تكليف 
بيمه سالمت اين است كه در مدت 
زمان كوتاه همه افراد فاقد بيمه را 
بيمه نامه  آنهــا  براى  و  شناســايى 
صادر كند عنوان كــرد: اميدواريم 
در آينده نزديك اعالم كنيم كســى 
در استان همدان فاقد پوشش بيمه 

نيست.
و  نازايى  درمــان  خدمات   
نابارورى تحت پوشــش بيمه 

سالمت است
سرپرست بيمه سالمت استان همدان 
با اشــاره بــه اينكه از ابتداى ســال 
1400 در راســتاى قانــون حمايت 
از خانــواده و جوانى جمعيت، بيمه 
سالمت مكلف به ارائه تمام خدمات 
نازايى و نابارورى در مراكز دولتى و 
افرادى  گفت:  است  شده  خصوصى 
كه بــه مراكــز داراى پروانه فعاليت 
پزشكى در حوزه نازايى و نابارورى 
مراجعه كننــد 90 درصد هزينه هاى 
مصوب سرپايى و بسترى براى آنها 

پرداخت خواهد شد.

در هفته سالمت 36 هزار 
نفر از افراد دهك يك تا 

سه درآمدى استان كه 
فاقد بيمه بودند به صورت 

رايگان زير پوشش بيمه 
سالمت قرار گرفتند

گزارش ويژه
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آگهـى مناقصـه عمـومى

 شهـردارى منطقــه3 همــدان

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت 
بايستى  مى  كه  نقدى  واريز  يا  بانكى  نامه  ضمانت  يا  خزانه  اسناد 
به شماره حساب 74011133313332 بانك مهر ايران شعبه شهدا 

واريز گردد.
2- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى 
خود را ارائه نمايد. بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانت 

نامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد .
3- تمامى هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

مناقصه  اسناد  در  معامله  به  مربوط  جزئيات  و  اطالعات  ساير   -4
مندرج مى باشد.

5- شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادها مختار مى باشد.

6- پيشنهادات ارائه شده توسط پيمانكاران به مدت سه ماه اعتبار 
دارد.

و  شرايط  قبول  منزله  به  پيشنهاد  دادن  و  مناقصه  در  شركت   -7
معامالتى  نامه  آيين   10 ماده  موضوع  همدان  شهردارى  تكاليف 

شهردارى تهران با اصالحات و تسرى مى باشد.
8- سپرده يا  تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه بر 
نده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته از ابالغ 

صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.
9- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات 
به ميزان تعيين شده در جدول ذيل از برنده مناقصه اخذ و تضمين 

شركت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
10 - بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون 
درج  مبلغ  عددى،  با  حروفى  مبلغ  تعارض  صورت  در  باشد.  ابهام 

شده با حروف معتبر است.

هاى  شركت  مناقصه  در  كنندگان  شركت  كه  صورتى  در   -11
معرفى  به  نسبت  ميبايستى  باشند،  جدول  در  مذكور  رتبه  داراى 
كارخانه هاى آسفالت با امتياز باالى 70 اقدام نمايند و مدارك مثبته 

آن را همراه اسناد مناقصه در پاكت ب بارگذارى نمايند.
تأسيس  آگهى   – شركت  اساسنامه  ارائه  است،  ذكر  به  الزم   -12
ثبت شركت در روزنامه رسمى كشور – آگهى آخرين تغييرات در 
نامه  پيمانكارى-گواهى  صالحيت  گواهى  كشور -  رسمى  روزنامه 
رتبه بندى –و ساير مدارك مورد نياز درج شده در اسناد مناقصه 
هنگام بارگذارى اسناد  در سايت ، الزامى مى باشد.تمامى صفحات 
مداركى كه در داخل پاكت (ب) قرار مى گيرند. حتماً بايد  مهمور 
با مهر و امضاء الكترونيكى صاحبان امضاء مجاز باشد. صرفا اسناد 
الكترونيك  امضاء  و  مهر  داراى  (ج)  و  (ب)  پيشنهاد  هاى  پاكت 
مورد پذيرش است. پيشنهاد دهندگان بايستى فايل هاى پى دى 
در  كه  افزارى  نرم  از  استفاده  با  را  ج   و  ب  پاكات  در  موجود  اف 

منوى " امضاء الكترونيكى" سامانه تعبيه شده مهر و امضاء ديجيتال 
پاكت (الف)  نمايند.   اقدام  پاكات  بارگذارى  جهت  سپس  و  نموده 
ميبايستى عالوه بر بارگذارى در سايت به صورت دستى به شرح و 
آدرس ذيل در قبال اخذ رسيد تا  ساعت13:00 مورخ 1401/03/16، 
تسليم دبيرخانه شهردارى منطقه سه به آدرس همدان - خيابان 

شهدا - ميدان پروانه ها شود.
13- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها: مورخ 1401/03/16 ساعت 17 
در شهردارى مركزى خواهد بود.(حضور نمايندگان پيمانكاران در 

اين جلسه بالمانع است)
14- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس 

حاصل نماييد.
به  همدان  شهردارى  سايت  در  فوق  اطالعيه  مشاهده  ضمناً   - 15
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مبلغ تضمين شركتمدت پيمانمبلغنام پروژهشماره فراخوان
 در مناقصه (ريال)

محل تامين اعتبارتعديلرتبه پيمانكارمبلغ تضمين انجام تعهدات (ريال)

پوشش رودخانه پشت 2001090334000023
شركت هاى داراى حداقل پايه مطابق با قوانين و ضوابط مرتبط3500/000/000ماه9/869/590/087فرهنگسراى واليت

5 حقوقى رشته ابنيه
تعديل تعلق 
مى گيرد

درآمدهاى عمومى شهردارى
 منطقه سه همدان

احداث معبر 24 مترى تعاون 2001090334000024
شركت هاى داراى حداقل پايه مطابق با قوانين و ضوابط مرتبط4830/000/000ماه16/418/966/640خضر

5 حقوقى رشته ابنيه
تعديل تعلق 
مى گيرد

درآمدهاى عمومى شهردارى
 منطقه سه همدان

پياده روسازى و جدول گذارى 2001090334000025
شركت هاى داراى حداقل پايه مطابق با قوانين و ضوابط مرتبط3330/000/000ماه6/582/240/385سطح منطقه3

5 حقوقى رشته ابنيه
تعديل تعلق 
مى گيرد

درآمدهاى عمومى شهردارى 
منطقه سه همدان

2001090334000026
پياده روسازى و جدول گذارى 

سطح منطقه3(نظربيگ- 
سپهر-يادگار امام)

شركت هاى داراى حداقل پايه مطابق با قوانين و ضوابط مرتبط3480/000/000ماه9/508/979/913
5 حقوقى رشته ابنيه

تعديل تعلق 
مى گيرد

درآمدهاى عمومى شهردارى
 منطقه سه همدان

پياده روسازى و جدول گذارى 2001090334000027
شركتهاى داراى حداقل پايه 5 مطابق با قوانين و ضوابط مرتبط3550/000/000ماه10/962/349/617معابر شهرك مدنى

حقوقى رشته ابنيه
تعديل تعلق 
مى گيرد

درآمدهاى عمومى شهردارى 
منطقه سه همدان

شهردارى منطقه 3 همدان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه زير را را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد.تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 

1401/02/29 مى باشد. مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت  تا ساعت 19:00 تاريخ1401/03/03مى باشد. مهلت زمانى ارائه پيشنهاد تا ساعت 13:00 تاريخ 1401/03/16 ميباشد. زمان بازگشايى پاكت ها ساعت 17:00 تاريخ 1401/03/16 مى باشد. 

نيلوفر بهرمندنژاد »
 نابارورى يكى از مشكالت اساسى سالمت 
هر جامعه اســت كه در سال هاى اخير به دليل 
لــزوم ارتقاى نــرخ بارورى كلــى و توجه به 
افزايش جمعيت جوان، موضوع نابارورى مورد 

توجه ويژه قرارگرفته است.
آمارهــا نشــان مى دهــد كه ميانگيـــن نرخ 
نابـارورى در جهــان 15 درصد است، عددى 
كـه در ايــــران به 22 درصـد هـم مى رســد 
و از هر 5 زوج، يك زوج نابارور اســت، اين 
به آن معناست كه تقريبا 4 ميليون زوج نابارور 
در كشور وجود دارد كه ســــهم نابــارورى 
در آقايــــان و خانــم هــا تقريبــــاً برابــر 
است، بــــه عبارتــى نابــارورى چيــزى در 
حـدود يك دوازدهــم جمعيــت كشـورمان 
را مســتقيم يا غيرمـستقيم درگيــر كرده است.

برخى از اين زوج ها بيش از 10 سال است كه 
ازدواج كرده اند و سالهاســت بــه دنبال درمان 
هســتند، اما هزينه هاى باالى درمان نابارورى 
مشــكل اساســى پيش روى اين زوج هاست. 
برخى از اين زوج ها از 10 ميليون تومان تا 80

ميليون تومان هم براى درمان هزينه كرده اند.
براســاس آمار وزارت بهداشت ساالنه حدود 

70 هــزار عمل انتقال جنين 
كه  مى شود  انجام  كشور  در 
حدود 25 تا 27 آن ها منجر 
به تولد نوزاد مى شود. يعنى 
اين زوج هاى نابارور ساالنه 
حــدود 18 هزار و 900 نفر 
اضافه  كشــور  جمعيت  به 

مى كنند.
در  زوج  هــزار   62
نيازمند  همدان  اســتان 

خدمات بارورى هستند
ميزان نابارورى در كشور ما 
به ميزان ســال هاى گذشته و 
كشورها  ساير  با  مقايسه  در 

بسيار باالســت، آمارها نشان مى دهند كه نرخ 
نابــارورى در كل كشــور بــا ميانگين جهانى 
فاصله زيادى دارد، هرچند از لحاظ پيشــرفت 
علم پزشكى و در درمان نابارورى، ايران جزو 
كشورهاى پيشگام بوده و متخصصان روش هاى 
متنوعى را در اين خصــوص ابداع نموده و با 
موفقيت هــم مواجه بوده اند ولــى هزينه هاى 
درمانــى نابارورى در حال حاضر بســيار باال 
بوده و مشــمول انواع بيمه ها نيز نيست، البته 
سرپرســت اداره كل بيمه سالمت استان نيز با 
اشاره به اينكه از ابتداى سال 1400 در راستاى 
قانون حمايت از خانــواده و جوانى جمعيت، 
بيمه ســالمت مكلف به ارائــه تمام خدمات 
نازايى و نابارورى در مراكز دولتى و خصوصى 

شده اســت به طورى كه 90 درصد هزينه هاى 
مصوب ســرپايى و بسترى براى آنها پرداخت 

خواهد شد.
به گفته رضا طهماسبى، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكى اســتان، جمعيت زنان 15 تا 45 
ســال اين اســتان بيش از 445 هزار نفر است 
كه از اين تعــداد 13.9 درصد معادل 62 هزار 
و 100 نفر نيازمند دريافــت خدمات بارورى 
هستند كه15 درصد مادران معادل 15 هزار نفر 
نابارور بوده كه طبق مصوبه ســال گذشته مى 
توانند از خدمات آى.آر.تى نظير «آى.وى.اف» 
و «آى.يو.آى» ســه نوبت در سال استفاده كنند. 
در عين حال بايد توجه داشت حق مادرشدن با 
توجه به تفاوت هاى فردى و موقعيت و شرايط 
جغرافيايــى، نژادى، تغذيه، آداب و رســوم از 
اهميت ويژه اى برخوردار است. بنابراين تعيين 
محدوده سنى براى ازدواج و باردارى، مغاير با 
حقوق مادرى و تشــكيل خانواده است. آنچه 
مسلم اســت، تغييرات جدى و محسوس در 
ابعاد مختلف سبك زندگى در ايجاد و گسترش 

دامنه اين مشكل بى تأثير نبوده است .
همچنيــن عوامل متعددى  چــون آالينده هاى 
زيســت محيطى آب، خاك و هوا كه تحقيقات 
علمى به دســت آمده حاكى 
از آن است كه اين تركيبات 
در جلوگيــرى از تشــكيل 
نطفه، ســقط جنين، رشــد 
ايجاد  جنين،  مناسب  نكردن 
نابارورى و... مؤثر شــناخته 
شــده اند و جذب سرب از 
راه هوا و آب و غذا موجب 
عقيمى بزرگســاالن، زايمان 
زودرس، ســردرد، خستگى 

و... مى شود.
  اسداله حسن زاده مدير كل 
ثبت احوال نيز به كاهش آمار 
والدت در استان اشاره كرد و 
گفت: سال گذشته 23 هزار و 36 مورد والدت 
در استان به ثبت رسيد كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كه 23 هزار 459 مورد بود، 1/8درصد 
كاهش يافته، به طور متوســط در هر شبانه روز 
63 نوزاد و در هر ســاعت 3 نوزاد در ســطح 

استان متولد شده اند.
  حدود 15 تا 20 درصد موارد 
علت نابارورى نامشخص است

كارشناس بارورى و جمعيت معاونت بهداشتى 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان  نيز در اين باره 
بيان كــرد: نابارورى معموالً به باردار نشــدن 
پس از يك ســال تماس جنسى منظم و بدون 
پيشــگيرى از باردارى تعريف مى شود. به طور 
معمول نابارورى تقريبا 15 درصد از زوج ها را 

در طول زندگى تحت تأثير قرار مى دهد. تقريبأ 40
درصد نابارورى ها ناشــى از عوامل مرتبط با زنان ، 
نظير بسته بودن لوله هاى رحمى يا نداشتن تخمك 
گذارى است و حدود40 درصد نيز ناشى از عوامل 
مرادانه مى باشد و حدود 15 تا 20 درصد موارد علت 

نابارورى نامشخص است.
مريــم بگلرى در گفت و گو با همــدان پيام افزود: 
هرچند امروزه اســتفاده از روش هاى كمك بارورى 
مى تواند به بســيارى از زوجين براى فرزند  دارشدن 
كمك كند، ولى هنوز بســيارى از خانم ها از ميزان 
موفقيت و محدوديت هاى روش هاى كمك بارورى 
و افزايش خطرات ناشــى از تأخير در فرزندآورى 
مانند: زايمان زودرس،مرده زايى و ســزارين آگاهى 
ندارند و عوامل متعددى نيز وجود دارد كه بارورى 
زوجيــن را تحت تأثير قرار مى دهد كه برخى از اين 

عوامل مى توان به باال رفتن سن، سيگار، فشار روحى، 
وزن، ورزش هاى سنگين، الكل،بيمارى ها وشرايط 
زمينه اى اشــاره كرد. وى خاطرنشان كرد: نابارورى 
مشكل زن و شوهر است و الزم است كه هردو با هم 
بررسى شــوند. براى بررسى علل نابارورى زوجين 
نابارور با مراجعه به مراكز بهداشتى درمانى مى تواند 
از خدمات مشــاوره و ارجاع به مراكز درمانى بهره 
مند شوند، در حال حاضر درمان هاى نابارورى تحت 
پوشش بيمه قرار گرفته و هزينه هاى درمانى در اين 

زمينه به طور چشم گيرى كاهش يافته است.
اين كارشــناس در ادامه تأكيد كرد: افزايش سن در 
آقايان نيــز موجب كاهش قدرت بــارورى در آنها 
مى گــردد به نحوى كه زمان مورد نياز براى باردارى 
همســر در مردان باالى 45 ســال 5 برابر مردان 25
ساله اســت. همچنين افزايش سن مردان با افزايش 

مشكالت كروموزومى در جنين همراه بوده وشانس 
ابتــال به برخى بيمارى هاى شــديد روانــى ( مانند 
اسكيزوفرنى) و اوتيسم را در فرزندان بيشتر مى كند.
 خانوادهها بايد فرزنــدان خود را از لحاظ 

رفتارى نيز حمايت كنند
مديركل امور بانوان استاندارى همدان نيز بيان كرد: 
يكى از اصلى ترين نــكات در موضوع فرزندآورى 
تشكيل خانواده است كه برخى از خانواده ها عالوه 
بــر حمايت هاى مالى بايد فرزندان خود را از لحاظ 
رفتارى نيز حمايت كنند كه اين موضوع حائز اهميت 
است. ربيعه على محمدى با اشاره به اينكه هماهنگى 
دســتگاه هاى مسئول در خصوص فرزندآورى مورد 
توجه بوده است،گفت: فرزندآورى به علل و عواملى 
بستگى دارد كه يكى ايجاد اشتغال براى خانواده است 
و ديگــرى تعامل بين اعضاى خانواده، به طورى كه 

ارتباط زناشويى هرچه قدر بهتر و تعامل زوج بيشتر 
باشــد، احتمال فرزندآورى هم در ايــن خانواده ها 
بيشــتر مى شود. متأسفانه نرخ رشــد جمعيت ايران 
در ســال هاى اخير روند خوبى نداشته و تخمين زده 
مى شــود در صورت ادامه شرايط فعلى، اين عدد تا 

سال 1410 به صفر مى رسد.
شــرايط جمعيتى همدان حال و روز خوبى ندارد به 
طورى كه طبق آمار سال گذشته، همدان رتبه چهارم 
سالمندى را در كشــور به خود اختصاص داد كه با 
برخوردارى از 7.3 درصد جمعيت باالى 65 ســال، 
در اين موقعيت قرار گرفته و زنگ خطر در اين زمينه 
به صدا درآمده است و بسيارى از كارشناسان نيز در 
اين زمينه هشدار داده اند كه اگر خانواده ها تصميم به 
فرزندآورى نكنند كشور تا 20 سال آينده با سونامى 

پيرى مواجه مى شود.
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همدان در طول اعصار و قرون
 مهد دانا مردان و زنان كهنسال بوده است

مهدى ناصرنژاد»
  نيم صفحه اجتماعى روزنامه همدان پيام شــماره 4311 دوشــنبه 26 
ارديبهشت ماه 1401 به گزارش جامع و ارزشمندى با تيتر (غبار پيرى بر 
ســر همدانى ها) در ارتباط با آمار هاى رســمى از سير افزايشى جمعيت 
كهنسال همدان دارد كه از جنبه هاى اجتماعى و جامعه شناسى قابل تأمل 

مى باشد .
اينكه بطور كلى جمعيت استان همدان و نوعأ كالن شهر ديرينه همدان بر 
اساس سرشمارى هاى عمومى نفوس و مسكن دو دهه اخير سير كاهشى 
نشان داده است، هشدار مهمى است كه نياز به تحقيق و آناليز هاى علمى 
دارد، چرا كه اين روند آينده استان را از نظر احتياج به نيروى انسانى جوان 
به عنوان سرمايه اصلى پيشرفت عمومى و امنيت اقتصادى تهديد مى كند .
 ســير كاهشى جمعيت استان همدان به داليل گوناگون از جمله باال رفتن 
ســن ازدواج، كاهش يا روند كند مولفه مواليد، مهاجرت روســتاييان به 
شــهرها و همچنين روند خزنده مهاجرت شهرنشــينان استان به تهران يا 
ديگر شــهرهاى بزرگ مهاجرپذير كشــور و ده ها دليل بزرگ و كوچك 
اجتماعى و اقتصادى ديگر و حتى دليل سياســى، موضوعى پذيرفته شده 
در نمودارهاى طرح سرشــمارى هاى نفوس و مســكن كشور در فاصله 
بين سالهاى 1385 تا 1395 و سرشمارى نمونه سال 1400      مى باشد. 
چنين واقعه اى در ساختار رشد و حفظ ارزش هاى سرمايه اى يك منطقه 
جغرافيايى، چالش بزرگى پيش روى مسؤوالن و مراكز تحقيقات كاربردى 
اســتان قرار داده و سال ها است در دستور كار مطالعات آسيب شناسى و 
اصالحى قرار داده شده اســت. اما اينكه به راحتى بپذيريم سير افزايشى 
جمعيت پير اســتان حتى از نظر مؤلفه هاى علمى بستگى به شرايط اشاره 
شده در سطور باال دارد، با توجه به خصوصيات فرهنگى و ساختار اقليمى 
و توان ژنتيكى و همچنين  ويژگى هاى مردم شناسى در اين منطقه تاريخى 

از كشور، با ترديد همراه است .
جمعيت ايران حداقل از ســال هاى بعد از جنگ جهانى دوم و پايان يك 
دوران سخت و كشنده قحطى در كشور، با سير آرام و ثابتى رو به افزايش 
بوده است. رشد محسوس و همراه با شتاب  جمعيت ايران از دهه 50 به 
بعد در تمام نمودار هاى سرشــمارى هاى عمومى ثبت است، به طورى 
كــه طى يك دوره ميان مدت از دهه 60 تــا پايان دهه 90 جمعيت ايران 
از حدود 35 ميليون تن به 85 ميليون تن افزايش يافته اســت. حال اينكه 
ميانگين جمعيت جوان در كدام منطقه و اســتان كشور نمودار بااليى دارد 
يا اينكه جمعيت پير كشــور متمايل به چه نقاطى از جمله اســتان همدان 
مى باشــد، بازهم موضوعى پذيرفته شــده و به استناد آمار و ارقام رسمى 
در كشــور اســت. اين نكته آمارى هم قابل توجه است كه همين استان 
همدان كه اينك به اســتناد آمار، پا بر دوران پير جمعيتى گذاشته در ميانه 
هاى دهه 70 با رقم ميانگين 45 در صد به عنوان اســتان و شــهر جوان 
كشورمان شناخته مى شده است و اين ركورد را در تاريخ سرشمارى هاى 
كشــور دارد. نتيجه تمام اين استدالل ها اين است كه جمعيت پير همدان 
به اســتناد آمارهاى موجود و قابل مطالعه در تمام اطوار، رقمى باال و در 
ميانگين ها باالى جدول قرار داشته است. اين واقعيت را خود نگارنده در 
ســال هاى ميانى دهه 50 كه دوران تحصيلى دبيرستان را مى گذراندم، در 
كالس درس فيزيك و از زبان دبير تحليل گر و عالقمندى شــنيدم كه به 
طور ميدانى از تمام حوزه هاى اجتماعى، تاريخى و جامعه شناسى همدان، 
مطالعه و اطالع كافى داشت و در هر فرصتى در كالس فيزيك با استناد به 
آمار هاى روز، اطالعات خوب و شنيدنى به دانش آموزان ارائه مى داد، آن 
دبير محترم كه اصالتأ ترك زبان بود و اغلب مى دانســتند به علت فعاليت 
هاى سياسى عليه رژيم شاه، به همدان منتقل (تبعيد) شده است، با خيلى 
از خصوصيات فرهنگى و رفتار هاى اجتماعى مردم همدان آشنايى داشت 
و آن زمان مى گفت، همدان بيشترين جمعيت زنان و مردان پير در كشور 
را دارد. او به اين نكته جالب هم بارها اشــاره داشت كه بى جهت نيست، 
همدانى ها را( همه دانا ) لقب داده اند، چرا كه خصلت دانايى بيشتر بين 
بزرگ تر ها و افراد دنيا ديده يعنى زنان و مردان كهنسال نمود پيدا  مى كند 

و اين خصلت برجسته در همدان ريشه تاريخى دارد .

يادداشت

15 درصد مادران استان نابارور هستند

زنگ خطر كاهش نرخ بارورى به صدا درآمد

با اين حال شرايط 
جمعيتى همدان حال 

و روز خوبى ندارد به 
طوريكه طبق آمار سال 

گذشته، همدان رتبه 
چهارم سالمندى را در 

كشور به خود اختصاص 
داد

 مدير سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان اعالم كرد 
كه پيمايش ملى ســالمت روان پس از اتمام دوره 

آموزشى پرسشگران در اين استان آغاز شد.
مهتا سنگســتانى در گفــت و گو با ايرنــا افزود: 
آموزش پرسشگران براى انجام پيمايش ملى از 17 
ارديبهشــت آغاز و تا روز گذشــته ادامه داشت و 
از امروز مرحله ميدانى اين طرح شــروع شــد كه 
بر اساس آن پرسشــگران با شناسايى بلوك ها و 
حضور در مكان هاى از پيش تعيين شــده نسبت 
به پرسشــگرى با دقت و حوصله اقدام هاى الزم 

را انجام مى دهند.
وى خاطرنشــان كرد: هماهنگــى درون و برون 

بخشى در دانشگاه علوم پزشكى استان همدان براى 
اجراى اين طرح انجام شــد همچنين مكاتباتى با 
ناجا، شهردارى و معاونت امور اجتماعى استاندارى 
بــراى معرفى طرح، جلب همــكارى، حمايت و 
پشتيبانى، برقرارى امنيت پرسشگر و پيشگيرى از 
هر گونه سو اســتفاده به بهانه اجراى اين طرح و 

انجام مصاحبه صورت گرفته است. 
مدير ســالمت روانى، اجتماعــى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه كرد: 
اسامى پرسشگران در اختيار ناجا قرار گرفته و سه 
پرسشــگر به همراه سه تســهيل گر داراى كارت 
هويت عكس دار و معرفى نامه مهر و امضا شــده 
توسط معاونت بهداشتى و حراست دانشگاه علوم 

پزشكى همدان هستند.
مدير ســالمت روانى، اجتماعــى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان اظهار 
داشــت: انتظار مى رود در مــدت زمان انجام اين 
پيمايش شهردارى ها نسبت به نصب پوستر و بنر 

در اماكن پرتردد شهر داشته باشند.
سنگستانى خاطرنشــان كرد: شهرستان اسدآباد با 
وجود اينكه داراى يك دانشــكده مستقل از علوم 
پزشكى استان همدان است اما به علت ملى بودن 
اين طرح، دانشكده اسدآباد هماهنگ با مركز استان 

اين طرح را اجرا مى كند.
وى بيان كرد: پرسشگران بر اساس معيارهاى تعيين 
شده در شيوه نامه پيمايش انتخاب شده اند و دوره 

هاى آموزشى مورد نياز را به به صورت كشورى و 
وبينار گذرانده اند.

مدير ســالمت روانــى، اجتماعــى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه 
مجــرى و متولى اجراى اين طرح در كشــور، دفتر 
سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد وزارت بهداشت 
است ادامه داد: بعد از پايان دوره آموزشى، يك دوره 
و تمرين عملى براى پرسشگران برگزار مى شود در 
صورت قبولى در آزمون وارد كار ميدانى مى شوند 

تا مهارت كافى براى پرسشگر را داشته باشند.
وى تصريح كرد: مدرك تحصيلى هر سه پرسشگر 
روانشناسى بالينى اســت تا بتوانند پرسشگرى را 
بــه خوبى انجام دهند همچنين پرسشــگر را يك   

تســهيل گر همراهى و به او در روند پرسشگرى 
شامل شناســايى بلوك ها و شناسايى نمونه هاى 

داخل بلوك ها كمك مى كند.
مدير ســالمت روانى، اجتماعــى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه كرد: 
خانوارهاى مورد هدف اين طرح توســط مجرى 
پيمايش در سطح ملى به شــيوه تصادفى انتخاب 
شــدند تا نتايج به دست آمده از پرسشگرى از اين 

نمونه ها قابل استناد باشد.
سنگســتانى با بيان اينكه پرسشــگرى در 2 نوبت 
صبح و بعد از ظهر صورت مى گيرد اظهار داشت: 
حتــى در صورت نياز روزهــاى تعطيل هم براى 

پرسشگرى اقدام مى شود.

پيمايش ملى سالمت روان در استان آغاز شد


