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سستى دولت 
و بخش خصوصى استان 

در گفت و گو
 1- از شوراهاى مهم استان و كشور كه 
وظيفه هاى مهمى در رونق بخشى و جهش 
اقتصادى دارد، شوراى گفت وگوى دولت و 

بخش خصوصى است....

 2020 دســـامبر    15   1442 ربيع الثانـــى   29   1399 آذرمـــاه   25 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيارمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3925  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

رانخبر
اي

4

معه
جا

5

معه
جا

5

افق پيش روى 
شهر درخشان 
است

جشن شب چله 
يا مراسم 
چهلم!

ترافيك بى سابقه 
معماى اين 
روزهاى كرونايى

انتخابات شوراها 
و تأملى 
بر تحركات 
داوطلبان احتمالى

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

نقش همدان در بهبود روابط با كاراكاس
4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

2 4665| ن

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي 

 مجيد درويشى 

شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر صالح آباد

مديركل دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان

از  نشان  كه  جنابعالى  شايسته  و  به جا  انتصاب 
درايت، لياقت و توانمندى شما دارد را صميمانه 
واثق  رجاى  و  نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك 
شما  برجسته  كارآمدى هاى  و  تعهد  داريم 
قله هاى  به  بيشتر  هرچه  دستيابى  نويدبخش 
استان  شهردارى هاى  توسعه  و  پيشرفت  رفيع 

همدان خواهد بود.

 مج
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي 

عزيزا... يوسفى

شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر صالح آباد

مديركل دفتر فنى
 استاندارى همدان 

شايسته  انتصاب  مسرت بخش  نويد 
و  نموده  عرض  تبريك  را  حضرتعالى 
از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى 
خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو 

از توكل الهى مسألت داريم.

عز

على رغم محوريت كشاورزى 
مجوز گردشگرى كشاورزى 

به استان نرسيد

بازهم 
جا مانديم! 

 ورود هر كس به عرصه هاى سياســى مستلزم 
تقويت و شكل گيرى مبانى فكرى و منطق شخص 
اســت، در واقع ورود در عرصه سياســى بدون 

آمادگى ذهنى آسيب زاست.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان در 
آئين رونمايى از كتاب «بارقه انديشــه» كه تفسير 
كتــاب طرح كلى انديشــه اســالمى رهبر معظم 
انقالب از منظر امام جمعه همدان اســت، اظهار 
كرد: يكى از كتاب هاى مورد تمجيد در نظام فكرى 
رهبر معظم انقالب كتاب «بهار انديشــه» است كه 
مبناى علمى سياست ورزى اسالمى را تبيين كرده 
و پس از انقالب اسالمى اعتقاد بر اين است كه هر 
نوع سياست ورزى و ورود به عرصه حاكميت بايد 
بر محور تفكرات دينى و آموزه هاى دينى شــكل 

بگيرد.
به گزارش ايســنا، حجت االســالم والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى با بيان اينكه اصل حركت انقالب 
اسالمى مبتنى بر فرهنگ اصيل اسالمى بوده كه در 
كتاب «بهار انديشه» در اين زمينه به نكات خوبى 
پرداخته اســت، افزود: قيد اسالمى، ماهيت اصلى 
انقالب را تبيين مى كند، به طورى كه انقالب اسالمى 
يك تحول است و جامعه بايد مبتنى بر آموزه هاى 
اصيل الهى و اسالمى پيش برود؛ البته واقعيت هاى 
موجود در عالم سياست انطباق كامل با شعارهاى 

ما و اهداف ما ندارد و اين مسأله روشن است.
وى درباره محتواى كتاب «بهار انديشــه» يا ديگر 
آثار مقام معظم رهبرى و نظام فكرى ايشان اظهار 
كرد: اگر قياسى با متفكران آن دوران صورت بگيرد 
ما شــاهد نوآورى در ادبيات دينى هستيم كه در 
خيلى از طلبه هاى ما وجود نداشــته است. كسانى 

كه با ادبيات متفكران دينى همچون شهيد مطهرى، 
شهيد طباطبايى، شهيد مفتح، شهيد بهشتى و رهبر 
معظم انقالب آشنا هستند، مى توانند شاهد نوآورى 
در بيان و تبيين آموزه هاى دينى و به ويژه اجتماعى 

باشند.
امام جمعه همدان خاطرنشــان كــرد: كتاب «بهار 
انديشــه» از ســخنرانى هاى مقام معظم رهبرى با 
ادبيات توليد شده در دهه 50 است كه بعد از شهيد 
مطهرى، امام خمينى(ره) رهبرى را براى دانشگاه ها 
معرفى مى كنند كه اين نشان از قابليت هاى فكرى 
و منظومه فكرى ايشــان است و نياز است كه در 
جلسات دانشــجويى نظام فكرى شهيد مطهرى، 

شهيد بهشتى و رهبرى تبيين شود.
وى ادامه داد: خوشــبختانه زمينه اى فراهم شد كه 
بتوانيم در يك مجموعه به تبيين و تفســير كتاب 
بهار انديشــه بپردازيم، به طورى كه بيان منبرى و 
خطابى اين جلســات توسط مركز تحقيقاتى ركتا 
به انصاف خوب پياده و به كتاب تبديل شده است 
و اميدواريم كه همكارى هاى بيشترى با اين مركز 

داشته باشيم.
شعبانى يادآور شــد: ورود هر كس به عرصه هاى 
سياسى مستلزم تقويت و شكل گيرى مبانى فكرى 
و منطق شخص اســت، در واقع ورود در عرصه 
سياسى بدون آمادگى ذهنى آسيب زاست و موجب 
فاصله گرفتن شــخص با تفكر انقالب اســالمى 
مى شــود زيرا شــخص در اين مواقع رفتارهايش 
از يك منطــق فكرى صحيح تبعيت نكرده و تابع 
منفعت است نه منطق؛ بنابراين بايد در ابتدا منطق 

فكرى شكل گرفته باشد.
مسئول بسيج دانشجويى استان همدان نيز در اين 

آئين با بيــان اينكه قرار بر اين بــود كتاب «بارقه 
انديشه» در هفته مكتب انقالب اسالمى رونمايى 
شــود اما تأخيرى در رونمايى كتاب به وجود آمد، 
اظهار كرد: مناسبت نامگذارى هفته مكتب انقالب 
اسالمى سخنرانى مقام معظم رهبرى در 12 آذرماه 
79 است و امسال بيستمين سالگرد اين سخنرانى 
در جمع كارگزاران نظام در ماه مبارك رمضان بود 
كه در آن رهبرى بر مبناى انديشــه توحيدى و به 
تعبير ايشــان از آبشخور انديشه اسالمى و فلسفه 
اســالمى، مسير رســيدن به تمدن اسالمى، بحث 
كرامت انسان، مبانى فكرى، ميل جهان به حاكميت 
حق و تسلط حاكميت حق به همراه مراحل پنجگانه 

و ... را در اين سخنرانى شرح مى دهند.
حميد پورحســينى در ادامه به كتاب بارقه انديشه 
پرداخت و مطرح كرد: در ســال گذشته و طى 20

جلســه امام جمعه همدان به تدريس كتاب طرح 
كلى انديشه اسالمى در كانون مهديه پرداخت كه 
به همت مركز تحقيقات ركتاى بسيج دانشجويى 
محتواى اين جلســات به صورت كتاب و سندى 
جمع آورى شده كه همزمان با حفظ محتواى كتاب 
و جامعيت طرح كلى انديشه اسالمى، با بيانى روان 
با رويكرد تبيين و تفســير فلســفه سياسى اسالم 

مطرح شده است.
آئين رونمايى از كتاب «بارقه انديشــه» با حضور 
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان، 
مسئول بسيج دانشجويى استان، مسئول علمى سپاه 
انصارالحسين(ع) استان، معاون فرهنگى ارشاد، دبير 
ســتاد امر به معروف و نهى از منكر استان همدان، 
مديركل تبليغات اسالمى استان و معاون پژوهش و 

فناورى بسيج دانشجويى استان برگزار شد.

نماينده ولى فقيه در استان همدان:
ورود به عرصه هاى سياسى

 تحريم بايد پايان پذيــرد و اين حق مردم  مستلزم تقويت مبانى فكرى و منطق است
ماست، دولت نخواهد گذاشت كه كسانى پايان 
تحريم را به تأخير بيندازد، اين اجازه را به آنان 
نخواهيم داد. به گزارش ايســنا، رئيس جمهور 
در نشست خبرى خود با نمايندگان رسانه هاى 
داخلى و خارجى اظهار كرد: خدا را شاكرم كه 
بار مســئوليت دولت را در سخت ترين شرايط 

قرن اخير به عهده ما گذاشت.
 برجام بى عيب نيست

وى ادامه داد: جنگ اقتصادى ترامپ عليه ايران 
به نتيجه نرسيد و شكســت خورد. اين توافق 
برجام ايراداتى هم داشت، به هرحال بى نقص 
فقط خداست. برخى مى خواســتند برجام را 
نابود كنند تا نباشــد و همان طور كه گفتم اين 
برجام كه دســت و پايش را شكسته بودند با 
دست و پاى شكســته جلوى ترامپ ايستاد و 

3 بار او را در مجامع بين المللى شكست داد.
*مشكلى با بازگشت آمريكا به برجام نداريم

روحانــى در ادامه در پاســخ به اين پرســش 
خبرنــگار الجزيره كه «آيــا اينكه گفتيد اجازه 
نخواهيد داد هيچ كس مانعى در برداشته شدن 
تحريم ها ايجاد كند، پيامى براى مجلس است؟» 
و « آيــا امــكان دارد با بايــدن درصورت لغو 
تحريم هاى ديــدار كنيد؟ يا اينكه گفت وگوها 
درقالــب 1+5 را آغاز كنيــد؟» گفت: دولت 
همه تــالش خــود را انجام مى دهــد كه در 
نخستين فرصت ممكن تحريم غلط و ظالمانه 
را از دوش مردم بــردارد؛ اين يكى از وظايف 
دولت اســت و اگر ممكن باشد همين ساعت 
اين كار را انجام مى دهــد؛ هر روزى كه 4+1

يا 1+5 به تعهدات خــود عمل كند، ما هم به 

تعهداتمان عمل مى كنيم. وى خاطرنشان كرد: 
آنچه مجلس تصويب كرده اقدام راهبردى براى 
رفع تحريم اســت و نه ادامه تحريم، اما اينكه 
آيا اين قانون با هدفى كه دارد منطبق اســت يا 
خير بحث ديگرى است؛ ما هر زمان كه 1+4 يا 
1+5 به تعهدات خود عمل كند ما هم به اجراى 
تعهدات خود بازمى گرديــم و هيچ مانعى در 
اين مسير نخواهيم داشت.رئيس جمهورى در 
ادامه اشاره به كاهش تعهدات برجامى از سوى 
جمهورى اســالمى ايــران در 5 مرحله اظهار 
كرد: در آخريــن گام كاهش تعهدات برجامى 
به طرف مقابــل اعالم كرديــم كه جمهورى 
اسالمى ايران براى فعاليت هاى هسته اى خود 
هيچ گونه محدوديتى قائل نيست و در آخرين 
گام كاهش تعهدات نيز به صراحت اعالم شد كه 
هيچ تعهدى براى غنى سازى و تحقيق و توسعه 
قائل نيســتيم. آنچه اكنون در زمينه فعال شدن 
IR٢M يــا آنچه مجلس تعيين كرده، همه در 
قالب چيزى است كه سال گذشته اعالم كردم و 
گفتم هيچ تعهدى ديگر در غنى سازى نداريم؛ 

ما مشكلى نخواهيم داشت اگر آمريكا بازگردد 
و اشتباهات گذشته خود را جبران كند و دولت 
آينده و آقاى بايدن به شــرايط 2017 بازگردد 
ما هم مشكلى نخواهيم داشت و به تعهداتشان 

عمل خواهيم كرد.
كســى جرأت دارد به قوه قضاييه و 

نيروهاى مسلح توهين كند؟
روحانى گفت: نكته نظر من اين است كه چرا 
فقط به دولتى كه وســط ميدان جنگ اســت 
حمله مى كنيم و به سايرين حمله نمى كنيم؛ اگر 
كســى به دولت تهمت زد و توهين كرد چرا 
تشويق مى شود! آيا امروز كسى جرأت دارد به 
قوه قضاييه و نيروهاى مسلح توهين كند؟ اگر 
جرأت مى كند بفرماييد؛ فردا اين كار را بكنند و 
فردا ببينيم چه اتفاقى مى افتد و چند نفر احضار 

مى شوند.
 تفسير خود از طرح اخير مجلس را 

اجرا خواهيم كرد
روحانى در پاسخ به پرسش خبرگزارى تسنيم 
مبنى بر اينكه دولت براى مصوبه مجلس درباره 

پروتكل هاى الحاقى چه اقدامى دارد، گفت: البته 
دولت پيش تر موضوع خود را نســبت به اين 
قانون اعالم كرده و من پيش از تصويب قانون 
هم اعالم كردم كه اين را مفيد نمى دانيم. اين نظر 
شخص من نيست دولت به اتفاق آرا اين طرح 
را مفيد نمى داند، اينكه ما بخواهيم فشار بياوريم 
براى طرف مقابل را ما در ســال گذشته انجام 
داديم. البته من به وزرا و معاونان مربوطه دستور 
دادم كه آئين نامه اجرايى اين قانون را فراهم كنند 
و اميدوارم كه تا پايان اين هفته در جلسه دولت 
مطرح و تصويب شــود و درصورت تصويب 
آن در دولت براساس آن عمل خواهد شد.وى 
تصريح كرد: تفسيرى كه ما از اين قانون داريم 
و براســاس عنوان آن آئين نامه اجراى خواهيم 
نوشت، عنوان طرح هم لغو تحريم ها است يعنى 
قانونى كه مى خواهد تحريم هــا را لغو كند نه 
قانونى كه مى خواهد لغو آن را به تأخير بيندازد. 
همان طور كه نمايندگان هم گفتند، مى خواهند 

تحريم زودتر شكسته شود.
 مجلس بــه لوايح دولــت اهميت 

نمى دهد
روحانى همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار 
روزنامه ايران دربــاره تعامل دولت و مجلس 
در زمينه لوايح دولت گفت: دولت يك اليحه 
بسيار مهم درباره انتخابات به مجلس گذشته داد 
اما متأسفانه در دستور كار قرار نگرفت؛ ماه ها 
در دولت براى تدوين آن اليحه بحث شــد اما 
متأسفانه مجلس گذشته آن را كنار گذاشت. ما 
دوباره لوايحى كه در مجلس پيشــين تصويب 
نشده بود را به مجلس فعلى داديم اما متأسفانه 

هيچ كدام امروز در دستور كار نيست.

اگر كسى به دولت تهمت زد و توهين كرد چرا تشويق مى شود!

دولت اجازه نخواهد داد پايان تحريم را به تأخير بيندازند

در گفت و گوى دولت و خصوصى ها همدان رتبه 12  شد

نمره همدان «نياز به تحرك بيشتر»
مشاركت خّيران در طرح يلداى همدلى

كبودراهنگى ها 
براى برگزار نكردن يلدا 

همدل شدند
 65 مقاله و 120طرح تحقيقاتى، فناورانه در استان 

ثبت شد
پژوهش هاى علوم پزشكى 
براى يافتن درمان كرونا
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سستى دولت و بخش خصوصى استان 
در گفت و گو

 1- از شــوراهاى مهم اســتان و كشــور كه وظيفه هاى مهمى در 
رونق بخشــى و جهش اقتصادى دارد، شــوراى گفت وگوى دولت و 

بخش خصوصى است.
اين شــورا را مى توان مهم ترين ســاختار براى اطالع هر 2 طرف از 
وضعيت يك ديگر و هم افزايى براســاس شناخت، در راستاى تسريع 

توسعه، دانست.
به همين دليل وضعيت اين شــورا در حركت يا سســتى، تعيين كننده 

وضعيت 2 طرف گفت وگو در شرايط اقتصادى خواهد بود.
2- وزارت كشــور براســاس ارزيابى و درنظر گرفتن شاخص هاى 
موردنظر براى ارزيابى عملكرد شوراهاى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى اســتان ها در 6 ماه نخست سال 99، در ارزيابى نهايى اين 

شوراها را در 3 بخش طبقه بندى كرده است.
متأســفانه اســتان همدان در اين ارزيابى در گروه 3 و نيازمند تحرك 
بيشتر ارزيابى شده است كه اين جايگاه شايسته استان همدان و فعاالن 

اقتصادى و دولتى آن نيست.
3- پيش بينى مى شد با اتفاقاتى كه در ساختار اجرايى دولت در استان 
با واگذارى هماهنگى و پيگيرى مصوبات شوراى گفت وگوى دولت 
و بخش خصوصى به اداره كل جذب سرمايه گذارى رخ داد، اين شورا 

پوياتر از پيش بتواند، عمل كند.
واگذارى امور هماهنگى و پيگيرى مصوبات شــورا به يك اداره كل 
جديد با نيروهــاى تازه نفس دليلى بود كه اين انتظار را ايجاد كرد اما 
ارزيابى ها نشــان مى دهد اين اداره كل در 6 ماه نخســت نتوانسته در 
شاخص هاى موردنظر وزارت كشور، مستندسازى الزم را داشته باشد 

تا جايگاه استان نيازمند تحرك بيشتر تشخيص داده نشود.
4- انتظار بود با حضور فردى شناخته شده در كشور و استان كه سابقه 
فعاليت اجرايى و استاندارى در همدان را نيز دارد، اتاق بازرگانى استان 
به عنــوان پارلمان بخش خصوصى در تعامل با بخش دولتى كه نتايج 
آن در عملكرد شــوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى نمايان 
مى شــود، در ارزيابى هاى وزارت كشور جايگاه بهترى كسب كند و 

شورا در كشور شورايى پيشرو و الگو باشد.
اما ارزيابى 6 ماهه نخســت سال 99 نشان مى دهد اين اتاق كه وظيفه 
دعوت و تشــكيل جلسه و تنظيم دستور جلســه و اجراى بخشى از 

مصوبات را بر عهده دارد، نتوانسته به انتظارات پاسخ دهد.
5-  سال 99 شايد سخت ترين سال اقتصادى كشور هم براى دولت و 
هم براى بخش خصوصى است و آنچه مى توانست، گذر از اين سال 
را براى هر 2 طرف و مردم تســهيل كند، گفت وگوى بيشتر دولت و 
بخش خصوصى به منظور گفتمان سازى اقتصادى و هم افزايى در بهبود 
فضاى كســب وكار اســتان و كمك به توليدكنندگان و صادركنندگان 

استان بود.
وقتى نتيجه ارزيابى عملكرد شــوراى گفت وگــوى دولت و بخش 
خصوصى توصيه به تحرك بيشتر مى شود، يعنى به رغم تمام زحمات 
كشيده شده، در اين زمينه سستى شده و از بروز بسيارى مشكالت كه 
مى شــد با گفت وگو و رفع اختالف برداشت ها و عمل به توصيه هاى 

حمايتى در شرايط خاص، پيشگيرى كرد، پيشگيرى نشده است.
6- برگزارى شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى مانند تمام 
شوراها و جلسات، زمانى ارزشمند است كه نشست هاى آن عملياتى 
و كارآمد باشــد، دعوت گزينشــى از توليدكنندگان، مديريت جلسه 
به سمت طرح نشدن مشــكالت اساسى توليد و صادرات، مصوبات 
نمايشى و در مجموع گفت وگويى بدون چالش، منظور قانونگذاران از 

تشكيل اين شورا نبوده است.
منظــور از اين گفت وگو، چالشــى اســت و اگر غير از اين باشــد، 
نتيجه اى در بر نخواهد داشــت زيرا تعارفات معمول در گفت گوها و 
رودربايستى در اينجا معنى ندارد و هر 2 طرف بايد پاسخگو باشند تا 

بتوانند از ظرفيت شورا براى توسعه استفاده كنند.
ظرفيت هايى كه عالوه بر افزايش توليد و صادرات، تبادالت منطقه اى 
با ديگر كشورها را نيز شكل دهد و توسعه روابط با كشورهاى هدف 

را به دنبال داشته باشد.
7- شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان، اكنون نيازمند 

تحرك بيشتر تشخيص داده شده است.
در ايــن تحرك عالوه بر اتاق، اســتاندارى و اعضاى شــورا، تمامى 
صاحب نظران و صاحبان ايده و فكر در استان نيز مى توانند نقش آفرين 
باشند، زيرا اين شــورا مركزى براى توليد انديشه و گفتمان سازى در 
زمينه توسعه و اقتصاد و شاخص هاى آن مانند بهبود فضاى كسب وكار 

و افزايش توليد و صادرات است.
الزمه ايجاد اين شرايط، اســتقبال تصميم گيران از تغيير و تحرك در 
زمينه تشــكيل و هماهنگى شــورا اســت، انتظارى كه از رئيس اتاق 
بازرگانى و اســتاندار براى تبديل شــورا به شورايى فعال و پيشرو و 

به دور از سستى و تنگ نظرى مى رود.

گام نهايى آسفالت روگذر 
سردار همدانى

 با مساعد شــدن شــرايط جوى اجراى روكش آسفالت 
تقاطع سردار همدانى از سر گرفته شد.

 مديرعامل ســازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى بيان 
كرد: باتوجه به اهميت پروژه ســردارهمدانى و آماده شــدن 
مقدمات زيرســازى پس از اجراى آستر آسفالت پل، اجراى 

روكش آسفالت پل آغاز شد.

احســان صباغى با بيــان اينكه در اين پــروژه بيش از 300
تن آســفالت پخش و تسطيح شــد، اظهار اميدوارى كرد كه 
با مســاعد بودن هوا در روزهاى آتى عمليات آسفالت ريزى 

رمپ تقاطع به پايان برسد.
وى با اشــاره به ارتقاى كيفيت توليد آســفالت در كارخانه 
آسفالت ســازمان عمران شــهردارى همدان افزود: استفاده 
از دســتگاه هاى پخت با تكنولــوژى روز و كامال اتوماتيك، 
به كارگيــرى نيروهاى مجــرب و دقت بــاالى واحد كنترل 
كيفى كارخانه و بهره گيــرى از ظرفيت هاى علمى و كنترلى 

آزمايشگاه مكانيك خاك استان از ديگر داليل ارتقاى كيفيت 
توليد آسفالت است.

صباغــى با بيان اينكه كارخانه آســفالت ســازمان عمران و 
بازآفرينى فضاهاى شــهرى شــهردارى همــدان در مجموع 
ظرفيت توليد 80 تن آســفالت گرم، 60 تن آسفالت بازيافت 
را در ســاعت داراســت، گفــت: همان طور كه گفته شــده 
مصالح ماســه، نخــودى و بادامى از معادن باكيفيت اســتان 
فرآورى و پس از انجــام كنترل هاى الزم براى عمليات تهيه 
آسفالت،پخش و تسطيح در شهر مورد استفاده قرار مى گيرد.

 65 مقاله و 120 طرح تحقيقاتى، فناورانه در استان ثبت شد

پژوهش هاى علوم پزشكى 
براى يافتن درمان كرونا

معاون مالى و امور اقتصادى شهردار همدان:
افق پيش روى شهر درخشان است

 شهردارى همدان در پهناى مشكالت اقتصادى و مصائب ناشى از 
كرونا سربلند است و توانسته اقدامات خوب مالى را رقم بزند.

معــاون مالى و امــور اقتصادى شــهردار همدان گفــت: درحالى كه 
شهردارى هاى مشــابه حتى كالنشهر هاى بزرگتر از همدان در شرايط 
دشــوار تأمين حقوق كاركنان گرفتار شده اند، شــهردارى همدان به 
شكر و لطف خداى متعال توانسته عملكرد شايسته اى را از خود به جا 

بگذارد.
رضا ابرارخرم افزود: توفيق روزافزون مديريت شهرى مرهون انسجام 
مديريتى، تدوين مناســب بودجه در معاونت برنامه ريزى و ســرمايه 
انســانى شــهردارى بوده و در كنار آن همدلى مثال زدنى ميان اعضاى 
شــوراى اسالمى شهر و مديران ارشد شــهردارى است كه سود آن را 

شهروندان خوب همدانى خواهند برد.
وى تأكيد ويژه بر ضرورت حركــت روبه جلو كرد و افزود: فرصت 
خدمتگزارى به شــهروندان براى انســان ها در مسئوليت هايى كه قرار 
دارند زودگذر اســت؛ بنابراين اين مسئوليت امانتى است كه در اختيار 
ما قرار گرفته تا بتوانيم در ســايه لطف خداى بزرگ از خود نامى نيك 

نزد مردم به يادگار بگذاريم.
وى بخــش عمده اى از اقدامات منجر به بهره ورى را تشــريح كرد و 
افزود: صرفه جويى در منابع مالى، فرصت شناســى در مقاطع حساس 
و صيانت از امالك عمومى شــهر همدان مهم ترين اقداماتى است كه 

مساعى همكارانم در شهردارى معطوف به اين موارد است.

درخواست زايمان
 در منزل افزايش يافت

 ترس از كرونا سبب شده بســيارى از مادران باردار درخواست 
زايمان در منزل به كمك ماماى همراه را داشته باشند.

يك كارشــناس زنان، زايمان و مامايى به نگرانى هاى مادران باردار 
در اپيدمى كرونا اشاره و بيان كرد: يك پزشك وظيفه دارد تا انتهاى 
بــاردارى براى مادر بــاردار آرامش خيالى را فراهــم كند كه بتواند 

دوران باردارى خود را به سالمت طى كند.
فاطمه حميدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در دوران باردارى 
سيســتم ايمنى و تنفســى فرد ضعيف تر مى شــود، اظهار كرد: پس 
مادران باردار نســبت به ديگر افراد جامعه در معرض خطر بيشتر و 
آسيب پذيرى بيشترى نسبت به ســاير افراد جامعه در اپيدمى كرونا 
اســت پس در نخســتين گام بايد آرامش خــود را حفظ كنند زيرا 
استرس خود سبب تضعيف سيستم ايمنى و بى اشتهايى خواهد شد 

كه مشكالت عديده اى براى مادر و جنين ايجاد مى كند.
حميدى داشــتن مهارت كافى براى ايجــاد ارتباط و حمايت روانى 
مادر بــاردار را يكى از مهم ترين وظايف پزشــك معالج او پس از 
داشــتن علم و تخصص دانســت و تصريح كرد: پس عالوه بر مادر 
باردار كه بايد دســتورالعمل هاى بهداشتى به ويژه شركت نكردن در 
تجمعات و دورهمى هاى خانوادگى را رعايت كند، پزشك نيز وظيفه 
دارد حــس خوب و انرژى مثبت به مــادر القا كند تا از نگرانى هاى 
او بكاهــد و در نتيجه مادر بتواند دوره باردارى خود را به ســالمت 

طى كند.
وى با بيان اينكه بخشــى از اســترس مادر باردار در دوران باردارى 
ناآگاهى خانواده و به ويژه همســر او اســت، گفت: مرد نقش بسيار 
مهمى در ايجاد محيطى آرام براى مادر باردار ايفا مى كند و مى تواند 
در دوران باردارى همسرش با مشورت پزشك معالج، محيط آرام و 
امن را براى همسرش در منزل ايجاد كرده و از استرس او به ويژه در 

دوران اپيدمى كرونا بكاهد.
 تمايل به تأخير در باردار شدن به علت ترس از كرونا

ــرس  ــت ت ــه عل ــه ب ــى ك ــه زنان ــه مراجع ــاره ب ــا اش ــدى ب حمي
ــاردارى  ــا، تمايــل دارنــد ب ــه كرون ــا جنيــن ب از ابتــالى خــود ي
خــود را بــه تأخيــر انداختــه و بــه پــس از اتمــام اپيدمــى كرونــا 
ــرايطى از  ــد ش ــوارد باي ــن م ــرد: در اي ــان ك ــد، بي ــول كنن موك
ــد، فشــارخون،  ــد تيروئي ــه اى مانن قبيــل ســن، بيمارى هــاى زمين
ــتن  ــا داش ــى و ي ــت، چاق ــا، دياب ــره ه ــتون مه ــكالت س مش
ســابقه بــاردارى ناموفــق را در مــادر ســنجيد و اگــر فــرد مبتــال 
ــاالى  ــن او ب ــا س ــوده و ي ــه اى نب ــاى زمين ــن بيمارى ه ــه اي ب
ــه  ــاردارى را ب ــه ب ــت ك ــن اس ــا اي ــه م ــد توصي ــال باش 32 س
ــاى  ــت پروتكل ه ــا رعاي ــدون اســترس و ب ــدازد و ب ــق نين تعوي
ــه ســالمت طــى  ــود را ب ــاردارى خ ــد دوره ب ــتى مى توان بهداش

ــد. كن
وى با بيان اينكه تاكنون علت علمى مبنى بر انتقال ويروس كرونا از 
مادر به جنين گزارش نشــده است، پس در اين مورد مادران نگرانى 
نداشــته باشــند، افزود: از طرفى با توجه به اينكه درصورت ابتالى 
مــادر در دوران باردارى به برخى بيمارى ها توصيه مى شــود براى 
جلوگيرى از انتقال بيمارى به جنين زايمان به صورت سزارين انجام 
شــود اما در مورد بيمارى كرونا اين گونه نيست؛ يعنى تاكنون علت 
علمى مبنى بر انتقال اين بيمارى هنگام زايمان وجود نداشــته و نوع 
زايمان به تشخيص پزشــك معالج و وضعيت جسمى مادر بستگى 

دارد و به بيمارى كرونا مرتبط نيست.

1- يكى از داوطلبــان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى، فيلم 
تبليغاتى خود را نيز ســاخته است. گويا محور اين فيلم بر تبليغ نياز 
كشــور به اين داوطلب است. گفتنى است اين اقدامات در شرايطى 
است كه پيش بينى رأى آورى و اقبال مردم به اين داوطلب در سطحى 

پايين در ارزيابى ها قرار دارد.
2- موضــوع تجميع و افزايــش يارانه نقدى دوبــاره در فصل 
بودجه مطرح شــده اســت. گويا گروهى از مجلسيان قصد دارند 
يارانه نقــدى را به 90 هزار تومان افزايــش داده و با يارانه هاى 
ديگر تجميع كنند. گفتنى اســت به رغم طرح اين موضوع هر سال 
پيــش از تصويب بودجه در مجلس، تاكنون اين موضوع به نتيجه 

است. نرسيده 
3- مخالفان واكسن درحال ايجاد جو واكسن هراسى از واكسن كرونا 
در جامعه هســتند. گويا اين اقدامات زودتر از ساخت واكسن كرونا 
و واكسيناسيون در كشور آغاز شده است. گفتنى است شفاف سازى 
درباره واكسن ها و تزريق علنى واكسن توسط مسئوالن از شيوه هايى 
است كه براى اعتمادسازى در جامعه و مقابله با موج واكسن هراسى 

پيشنهاد شده است.
4- خريــد و فــروش حوالــه واردات موز دليل اصلــى 2 برابر 
شــدن قيمت موز اســت. گويا مجوز واردات موز تنها به برخى 
از افراد داده مى شــود كه آنها مجــوز واردات خود را به فعاالن 
بازار مى فروشــند. گفتنى است مجوز واردات هر كارتن موز صد 

هزار تومان است.
5- پروژه كارت ملى هوشــمند، شكست خورده است. گويا پس از 
8 ســال از آغاز طرح، نزديك به ده ميليون نفر از ثبت نام كنندگان به 
داليل مختلف كارت خود را دريافت نكرد ه اند. گفتنى اســت افزون 
بر تكميل نشدن فرايند صدور اين كارت و اجراى ناقص اين پروژه، 
كارت هاى صادرشده براى اهدافى چون احراز هويت الكترونيك و 
امضاى ديجيتال آماده نيســت و كاربردى جز يك كارت شناســايى 

ساده را ندارد.

اقدامات حوزه فناورانه دانشگاه در كوويد-19
شرحرديف

ايجاد و توسعه خط توليد ماسك در مركز رشد فناورى دانشگاه توسط شركت آويده رايان الوند و توليد روزانه 60 هزار ماسك 1
N 95 جراحى و 16هزار ماسك

ساخت دستگاه الكتروريسى و توليد ماسك نانو با كارايى حدود 55 درصد فيلتراسيون توسط شركت نانواسپايدر پويا2
ساخت و ست آپ دستگاه كنترل كيفى ماسك هاى توليدى و توزيع شده در سطح جامعه توسط شركت نانواسپايدر پويا3
طراحى و پياده سازى سامانه سفير سالمت با قابليت ويزيت پزشكى و نسخه نويسى الكترونيك از راه دور به منظور كاهش 4

تردد غيرضرورى و جلوگيرى از ازدحام بيماران در مطب ها و كلينيك ها توسط شركت سفيرارتباط امن ابزار
ايجاد خط توليد ژل ضدعفونى كننده با پايه الكلى روزانه 5 هزار عدد توسط شركت الوند فارمد پارس5
ساخت 26 فيلم آموزشى در زمينه كرونا ويروس توسط شركت رسانه سالمت الوند مستقر در مركز رشد فناورى دانشگاه6
ايجاد كلين روم كشت سلولى و فراهم كردن زيرساخت هاى الزم به منظور آمادگى براى استفاده از سلول هاى بنيادى در 7

درمان كوويد-19
تصويب طرح فناورى بازيافت ضايعات حاصل از توليد ماسك هاى يكبار مصرف جراحى و استفاده از آن در توليد 8

پارچه  هاى نانو به روش الكتروريسى

گرمخانه همدان 
سرپناهى براى 
بى خانمان ها
 همزمان با آغاز فصل سرما، بى خانمان هاى 
دوره گرد همدان در گرمخانه شهردارى گردهم 
مى آيند تا از كارتن خوابى در امان مانده و سر بر 

بالينى گرم قرار دهند.
ايجاد گرمخانه مجهز توسط شهردارى همدان 
به ويژه با تأمين تجهيزات مناســب در سال هاى 
اخير معضل كارتن خوابى در ســطح اين شهر 
را به حداقل رســانده و ســبب شــده تا افراد 

بى خانمان از اين مكان استقبال كنند.
از آنجا كه كارتن خوابى زاييده عواملى همچون 
رشد بيكارى، بروز مشكالت اقتصادى، افزايش 
مهاجرت و تعداد معتادان اســت، در سال هاى 
اخير همواره شــاهد خواب شبانه اين افراد در 
جاى جاى شهر همدان به ويژه پارك ها و سايه بان 

ديوارهاى منازل و ادارات بوديم.
ايــن معضــل كه به برهــم زدن چهره شــهر 
همدان به عنوان قطب گردشگرى كشور منجر 
شــده بود، مديريت شهرى را برآن داشت تا با 
ايجــاد گرمخانه اى مجهز، حــس اعتماد را در 
كارتن خواب ها براى بهره مندى از اين جان پناه 
امن ايجاد كند. گرمخانه شــهردارى همدان با 
زيربناى 200 مترمربع در آرامگاه باباطاهر پشت 

سازمان آتش نشــانى راه اندازى شده و فضاى 
مناســبى براى اسكان موقت افراد بى سرپرست 

و بدون سرپناه است.
 خدمات دهى شبانه روز به بى سرپناهان

مدير خدمات شــهرى شــهردارى همدان در 
اين بــاره مى گويــد: خدمات دهــى گرمخانه 
شــهردارى همــدان به افــراد بى ســرپناه و 

كارتن خواب به صورت شبانه روزى است.
مرتضــى رضايى اظهــار كرد: افــراد متقاضى 
براى حضور و اســتفاده از گرمخانه بدون هيچ 
محدوديتى مى توانند به اين مركز مراجعه كنند.

وى افزود: پيش از اين شــهروندان بى ســرپناه 
و كارتن خواب هــا حضورشــان در گرمخانه 
شــهردارى تنها محدود به ســاعات شب بود 
كه براساس تأكيد شــهردار همدان، افرادى كه 
شــاغل هســتند صبح ها از اين مركز خارج و 
شب ها جهت اســكان مراجعه مى كنند و افراد 
بدون شــغل نيز مى توانند روزها در اين مركز 
حضور داشــته باشــند. رضايى افزود: امكان 
استحمام و شست وشــوى البسه، جاى خواب 
مناســب، توزيع غذا در 3 وعده(صبحانه، نهار 
و شــام)، توزيع مواد شوينده و بهداشتى براى 
مصــرف كارتن خواب هــا، ضدعفونى مركز و 
توزيع ماسك و مواد ضدعفونى به اين افراد در 
راستاى پيشــگيرى از ابتال به ويروس كرونا از 
جمله خدماتى است كه در گرمخانه شهردارى 

همدان ارائه مى شود.
وى يــادآور شــد: دســت اندركاران مديريتى 

گرمخانــه پيرامون اســناد هويتى، اشــتغال و 
بازگشت به خانواده افراد بى سرپناه با نهادهايى 
همچون ثبت احوال، امور اجتماعى استاندارى، 
بهزيستى  ســازمان  و  فنى وحرفه اى  ســازمان 

همكارى الزم را دارد.
137 آماده گزارش هاى مردمى

شهردار همدان نيز در اين باره گفت: سردترين 
شــب هاى همدان را در ماه هاى اخير ســپرى 
مى كنيــم و براين اســاس شــهردارى امكان 
اســتحمام، جاى خــواب مناســب و غذاى 
گرم به صــورت رايگان براى بى ســرپناهان و 

كارتن خواب هاى شهر را فراهم كرده است.
عباس صوفى از مردم خواســت كه درصورت 
مشــاهده افراد بى سرپناه در سطح شهر، آنها را 

تشويق به حضور در گرمخانه شهردارى كنند.
وى بيان كــرد: شــهروندان همدانى مى توانند 
درصورت مشاهده افراد كارتن خواب، از طريق 
تماس با مركز 137 موضــوع را اعالم كنند تا 
اين افراد توســط نيروهاى گشت شهردارى به 

گرمخانه منتقل شوند.
صوفى خاطرنشــان كرد: گرمخانه شــهردارى 
همدان در طول ســال فعال اســت و كاركنان 
اين مجموعه به صــورت ثابت در اين مكان به 
ارائــه خدمات مى پردازند. وى با تأكيد بر لزوم 
حمايت از اين افراد خاطرنشــان كرد: هدف از 
جمــع آورى كارتن خواب هــا برخورد ضربتى 
نيست؛ بلكه مهم كمك به بهبود و بازگشت اين 

افراد به آغوش گرم خانواده ها و جامعه است.

 با شــيوع ويروس كرونا و آتشــى كه به 
جان ســالمت مردم افتاد، به نقش دانشگاهيان 
پررنگ تر از هميشــه در حل اين بحران توجه 
شد و از آنها خواسته شد كه در حد زيرساخت 
و امكانات موجود خود براى ارائه كمك علمى 
و پشــتيبانى فنى به طرح هاى مقابله با كرونا 
به ويژه در شــركت هاى فنــاور و دانش بنيان 
مســتقر در مراكز رشــد و پارك هاى علم و 

فناورى كمك كنند.
از همين رو پروژه هاى متعددى در دانشــگاه ها 
در اين باره شــكل گرفت كه مســتند بر اعالم 
كميسيون دائمى عتف وزارت علوم، مى توان 
به ساخت واكسن، توليد داروهاى مؤثر براى 
پيشــگيرى و كنتــرل ويروس كرونــا، توليد 
كيت هاى تشخيص تست نمونه ويروس كرونا 
و تجهيزات مورد نياز و مواد ضدعفونى كننده 

براى مقابله با آن اشاره كرد.
در همين راســتا شــاهد انجام پژوهش ها و 
مطالعات در اســتان همدان درباره ويروس 
كرونــا هســتيم؛ ارزيابى تأثير پالســما در 
بهبوديافتــگان، بررســى پارامتر هاى اپيدمى 
كرونا شــامل فاصله تســلى و ضريب نفوذ 
آن در اســتان، بررســى عوامــل مرتبط با 
انجام رفتار هاى پيشــگرى كننــده از كرونا 
در بخش درمــان، غربالگرى بيوانفورماتيك 
داروهاى تأييده شده در روند درمانى كرونا، 
بررســى عاليم و نتايج رابطه ســطح سرمى 
آنژيوتانسين 2 با تظاهرات بالينى و بسيارى 
ديگر از اين دســت تحقيقــات كه روى هم 
رفته تاكنون 120 طرح تحقيقاتى را شــامل 
مى شود از جمله اين پژوهش ها بوده است.

معاون تحقيقــات و فناورى دانشــگاه علوم 
پزشكى ابن سيناى همدان با بيان اينكه تاكنون 
دانشگاه ها  در  متعددى  كاربردى  پژوهش هاى 
با موضوع كاهش اثرات و تبعات شيوع كرونا 
در همه بخش هاى استان از جمله موضوعات 
اجتماعى، اقتصادى، ســالمت، سالمت روان 
انجام شده است، گفت: نتيجه بسيارى از اين 
پژوهش ها به صورت رســمى ارائه شده است 
تا در تصميم گيرى ها توســط مسئوالن مورد 

استفاده قرار گيرد.
سعيد بشــيريان در گفت و گو با همدان پيام با 
اشــاره به اينكه اين فعاليت ها سبب درخشش 
بيشتر شركت هاى خصوصى فناور و دانش بنيان 
در مراكز رشــد و پارك هاى علم و فناورى از 
ابتداى ســال شده است، اظهار داشت: تاكنون 
در زمينه كرونا 120 طرح تحقيقاتى در استان 

همدان ارائه شده است.
وى بــا بيان اينكه دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالى استان شــرايط مقابله و مداخله 
ســريع با اقدامات پيش رو در جامعه را دارند، 

گفت: پيش تر نيز مواردى اين چنينى داشته ايم 
به گونه اى كه در ســال هاى گذشــته اتفاقات 
و حوادثى در كشــور نظير ســيل و زلزله رخ 
داده كه مراكز علم و فناورى ما توانسته بودند 
در اين شــرايط حضور يافته و ســهم خود را 

به خوبى ايفا كنند.
وى افزود: پس از چين، ايران جزو نخســتين 
كشــورهايى بود كــه با پديده شــيوع كرونا 
مواجه شــد و همدان نيز دومين استانى است 
كه پس از انستيتو پاستور تحقيقات و اقدامات 
آزمايشــگاهى خود را در مقابله با كوويد-19

آغاز كرد.
بشــيريان، عنوان كــرد: دانشــگاه ها در اين 

مــدت كوتــاه به خوبى نشــان دادنــد كه از 
توانمندى هاى بسيار بارز و غنى برخوردارند و 
دانش آموختگان آنها در حوزه هاى مختلف از 
جمله در قالب شركت هاى دانش بنيان خدمات 
بســيار مفيدى در مقابله با ويروس كرونا ارائه 

كردند.
معاون تحقيقــات و فناورى دانشــگاه علوم 
پزشكى ابن ســينا با بيان اينكه مقاالت زيادى 
چاپ شده و تاكنون تقريباً 65 مقاله در مجالت 
معتبر در زمينه كوويد-19 در استان چاپ شده 
است، افزود: هر كدام از تحقيقات در حوزه اى 

مهم و مؤثر بوده است.
وى با بيان اينكه در زمينه داروى كرونا 5 طرح 

داشــتيم كه برخى به نتايجى رسيدند اما تمام 
داروهاى موجود در دنيا مكمل اســت و هيچ 
كدام مدعــى درمان قطعى ويروس نيســتند، 
تصريــح كرد: همه اين داروها كمكى اســت 
كه شــرايط بيمار را بهبود مى بخشد در ضمن 
برخى توليدات داروهاى روتين بوده و يا جنبه 

كمكى داشته است.
بشــيريان با بيان اينكه كار تحقيقاتى در زمينه 
پالسمادرمانى، استفاده از سلول هاى بنيادى و ... 
در اســتان انجام شده است، مطرح كرد: اكنون 
نيز تحقيقات درحال انجام است، كار برخى از 
طرح ها به پايان رسيده و برخى درحال بررسى 

است.

ابتالى 9574 همدانى 
به كرونا

 ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســيناى همدان از ابتالى 9 هزار و 574

نفــر به  موارد مثبت ابتال از ابتداى شــيوع 
كرنا خبر داد.

محمد طاهرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: تعداد مراجعان ســرپايى به اورژانس 
بيمارســتان ها با عالئم تنفسى مشكوك به 
كرونا  در 24 ساعت گذشته 338 مورد بوده 
كه از اين تعــداد 56 مورد در بخش عادى 
و 20 نفر در بخش ICU بســترى هستند 

و حال 41 نفر وخيم گزارش شده است.
طاهرى تصريح كرد: تعداد موارد مثبت ابتال 
به كروناويروس از ابتداى شــيوع بيمارى 
تاكنون 9574 مورد و تعــداد موارد مثبت 
جديد 7 مورد بوده و متأسفانه تعداد موارد 
فوت بــا 5 مورد جديد به  هــزار و 354
مورد افزايش يافته اســت. وى در رابطه با 
آمار شهرســتان ها اعالم كرد: در شهرستان 
اسدآباد 331 نفر، بهار 547 نفر، تويسركان 
585 نفر، رزن 365 نفر، درگزين 162 نفر، 
فامنين 166 نفر، كبودراهنگ 596 نفر، مالير 
1796 نفر، نهاوند  هزار و 79 نفر، همدان 3

هزار و 685 نفر و خارج از استان 262 نفر 
مورد به اين بيمارى مبتال شده اند.
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ايميل

خبر

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدرضا فارسى داراى شماره شناسنامه 5020054569 به شرح دادخواست به كالسه 
112/9900436ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان رجبعلى فارسى به شماره شناســنامه 5029319621 در تاريخ 1397/12/17 
در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 
1-عليرضا فارسى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 66 متولد1363 صادره از فامنين پسر 
متوفى 2-حميدرضا فارســى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 108 متولد1365 صادره از 
فامنين پســر متوفى 3-مهدى فارسى فرزند رجبعلى به شــماره شناسنامه 3980311805 
متولد1376 صادره از رزن پســر متوفى 4-محمدرضا فارســى فرزند رجبعلى به شــماره 
شناسنامه 5020054569 متولد1372 صادره از فامنين پسر متوفى 5-محسن فارسى فرزند 
رجبعلى به شــماره شناســنامه 1874 متولد1353 صادره از فامنين پسر متوفى 6-فرزانه 
فارسى فرزند رجبعلى به شماره شناســنامه 210 متولد1367 صادره از فامنين دختر متوفى 
7-خديجه فارســى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 5020019879 متولد1369 صادره از 
فامنين دختر متوفى 8-فاطمه فارســى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 3980311813 
متولد1376 صادره از رزن دختر متوفى 9-اعظم فارسى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 
2404 متولد1360 صادره از فامنين دختر متوفى 10-اكرم فارســى فرزند رجبعلى به شماره 
شناســنامه 2403 متولد1360 صادره از فامنين دختر متوفى 11-معصومه فارســى فرزند 
على اصغر به شماره شناســنامه 3992051668 صادره از رزن همسر متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 260)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 99/1063-99/09/09 هيأت اول موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاى على جمور 
فرزند محمدعلى به شــماره شناســنامه 8 صادره از تويسركان در ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 216/86 مترمربع در قســمتى از پالك 66 اصلي واقع 
در اسدآباد پشت بيمارســتان كوچه دوم خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاى 
نصرا... فاطمى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 344)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034000934 مورخه 1399/09/11  هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاى مهدى رنجبران فرزند غالمعلى به شــماره شناسنامه 1069 صادره از همدان در 
شــش دانگ يك باب خانه به مســاحت 76/49 مترمربع پالك 10439 فرعى از 175 
اصلــى واقع در حومه دو همدان خريداري از مالك رســمي آقاى غالمعلى رنجبران 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. 

(م الف 1312)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

درگزين رتبه يك بيمه شدگان روستايى و 
عشايرى را كسب كرد

 درگزينـ  يوسف امينى - خبرنگار همدان پيام: در شهرستان درگزين 
3 هزار و 670 خانوار تحت پوشــش صندوق بيمه روستايى و عشاير 
هســتند و 150 خانوار هم مســتمرى ماهانه از ايــن صندوق دريافت 

مى كنند.
فرماندار درگزين كسب رتبه يك استان در بيمه را همكارى خوب مردم 

دانست و گفت: افراد 18 تا 50 سال براى بيمه شدن اقدام كنند.
على اصغر ناظرى پور ادامه داد: شهرســتان درگزين در بيمه روســتايى 
عشايرى در استان پيشرو است و به خاطر همين موضوع توانستيم رتبه 
يك اســتان همدان را كســب كنيم. وى افزود: در كنار همكارى مردم 
دستگاه هاى دولتى يكسرى تالش ها و كارها را انجام داده اند و در بخش 
مركزى و بخش شاهنجرين با مردم از طريق دهياران، شوراها، جلسات و 

رسانه ها در جهت آگاه سازى مردم با آنان ارتباط برقرار كرديم.
ناظرى پور خاطرنشــان كرد: در همه حوزه ها به گفته استاندار همدان، 
درگزين پيشرو است و شهرستان درگزين با نشاط، پويا و استوار درحال 
حركت است و در بحث بيمه اجتماعى روند خوبى درحال اتفاق افتادن 

است و در آينده مشكالت شهرستان خيلى كمتر خواهد بود.
وى اظهار كرد: در حوزه بانكى، سياسى، اقتصادى، زيرساخت ها، راه ها، 
طرح هاى عمرانى جاده اى، آب، برق، گاز و ... پيشــرو هستيم و غير از 
بيمه كه مردم اســتقبال خوبى كردند در اشتغال و انتخابات نيز درگزين 

رتبه نخست را نيز كسب كرده است.
مدير بيمه اجتماعى صندوق بيمه روستائيان و عشاير استان همدان نيز 
در ديدار با فرماندار درگزين ضمن تبريك كسب رتبه برتر درگزين در 
اســتان، گفت: شهرستان درگزين در شــمال استان آمار خوبى دارد كه 

شهرستان رزن بيشترين آمار بدون بيمه روستايى و عشايرى را دارد.
مهدى سماواتى اظهار كرد: وقتى رزن و درگزين را جدا كرديم رزن از 
لحاظ آمارى افت زيادى داشت، با پيگيرى هاى مسئوالن و حمايت مردم 

درگزين با فرهنگ بيمه اى كه دارند سبب شدند آمار خوبى ارائه شود.
ســماواتى ادامه داد: به دســتور رئيس جمهور يك ميليون و 400 هزار 
نفر از روستائيانى كه بدون بيمه هستند در 5 سال رايگان عضو صندوق 
بيمه خواهند شد، حتى افرادى كه در شهرها زندگى مى كنند و وضعيت 
مناســبى ندارند نيز بيمه مى شــوند. مدير بيمه اجتماعى صندوق بيمه 
روســتائيان و عشاير استان همدان افزود: مستمرى صندوق در 3 حوزه 
بازنشســتگى، از كار افتادگى و بازماندگان درحال پرداخت اســت و 
همسان سازى حقوق مســتمرى بگيران صندوق روستايى در سالجارى 
محقق شد و تمام معوقات افزايش حقوق مستمرى بگيران پرداخت شد.

وى در پايان تأكيد كرد: تمامى افرادى كه بدون بيمه اجتماعى هستند در 
روستاها و شهرهاى زير 20 هزار نفر از سن 18 تا 50 سال جهت ثبت نام 
به كارگزاران صندوق بيمه مراجعه كنند و افرادى كه سن 49 سال دارند 

امسال آخرين مهلت ثبت نام آنان است.
شايان ذكر است، در پايان اين ديدار از سوى مدير بيمه اجتماعى صندوق 
بيمه روستائيان و عشاير استان همدان براى قدردانى از زحمات ارزشمند 

فرماندار درگزين، تنديسى اهدا شد.

■ صف هاى طوالنى خريد آجيل براى دورهمى هاى شــب يلدا قابل 
تأمل اســت. اگرچه برخى آجيل فروشان معروف شهر بيشتر از 4 نفر 
مشترى را به داخل مغازه راه نمى دهند اما بيرون از مغازه شاهد ازدحام 
زيادى از مردمى كه بدون كوچك ترين فاصله اى ساعت ها منتظر خريد 
آجيل هستند را مى بينيم. الزم اســت نظارت ها در اين شب ها بيشتر 
شود و محدوديت هاى سختگيرانه اى اعمال شود تا مردمى كه اصول 
بهداشــتى را رعايت نمى كنند به آلوده شــدن هزاران نفر به ويروس 

كرونا منجر نشوند.
*شهروندى از همدان

■ الزم اســت شهردارى ها تجهيزات پيشــگيرى از ويروس كرونا را 
به طور رايگان در اختيار پاكبانان زحمتكش شــهر قرا دهند. اين قشر 
از جامعه با درآمد كمى كه دارند نمى توانند هر روز ماســك بخرند و 
بيــش از ديگران در معرض انواع ميكروب هــا به ويژه ويروس كرونا 

قرار دارند.
*شهروندى از همدان

■ چند روز گذشته در مسير مراجعه به بيمارستان بعثت و در راه منتهى 
به بيمارســتان، در محل روى پل؛ ماشــين در چاله افتاد و زمينه ساز 
تصادف و درنهايت ازكار افتادگى چرخ و كج شــدن رينگ الستيك 
جلوى پرايد شد. از مسئوالن متولى عاجزانه خواهشمند است پيگيرى 
و ترميم نمايند. لوازم و وســايل خودرو گران شده است و نمى توانيم 

از پس اين هزينه ها برآييم.
*شهروندى از همدان

■ رانندگانى كه از محور نهاوند به بروجرد و از كمربندى اين شــهر 
عبــور مى كنند با توجه به تخريب و ايجاد چالــه در جاده در برخى 
مناطق بايد با احتياط عبور كنند. اين وضعيت نامناسب تقريبا در بخش 
شاطرآباد كه در ورودى نهاوند قرار دارد بسيار خطرناك است و بايد 

مسئوالن براى رفع اين ايرادات تالش كنند.
*شهروندى از نهاوند

كليايى اسدآباد 4G شد
۴G منطقه كليايى اسدآباد تا پايان سالجارى افتتاح  BTS سايت 

و راه اندازى مى شود.
رئيس شركت مخابرات اسدآباد اظهار كرد: اين سايت BTS در حد 
۴G با پوشــش 7 كيلومترى با اعتبارى افزون بر 2/5 ميليارد تومان از 
محل اعتبارات وزارتخانه توسط پيمانكار طرح درحال اجرا بوده و تا 

پايان سال افتتاح شده و به بهره بردارى خواهد رسيد.
حســن رضا زارعى در گفت وگو با ايســنا و با بيــان اينكه اجرا و 
راه اندازى اين سايت 14 روســتاى منطقه كليايى را تحت پوشش 
قــرار خواهد داد، افزود: اپراتورهاى موبايل جايى ســرمايه گذارى 
مى كنند كه داراى درآمد خوبى باشد؛ اما در نظام جمهورى اسالمى 
با توجه به شــعار عدالت محورى براســاس طرحى از وزارتخانه 
اپراتورها از جمله ايرانســل، رايتل و همــراه اول بايد 3 درصد از 
درآمد خود را در مناطق محروم هزينه كنند كه در همين راستا اين 
۴G نيز درحال حاضر در منطقه محروم كليايى در  BTS ســايت

دست اجرا قرار دارد.
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه اســدآباد داراى 2 مركز پرظرفيت 
شــهرى شــامل مركز ســيدجمال و وليعصر، 25 مركز كم ظرفيت 
ســوئيچ روستايى و 47 سايت موبايل در نقاط مختلف است، افزود: 
خوشــبختانه اكثريت ســايت هاى موبايل نقاط مختلف شهرســتان 
اسدآباد در روستاهاى باالى 2 هزار و 500 نفر جمعيت به ۴G ارتقا 

يافته اند و تعداد كمى در نواحى روستايى شهرستان ٢G هستند.
زارعى با بيان اينكه وضعيت موبايل شــهر اســدآباد، آجين و پاليز 
۴G بوده اســت، تصريح كرد: با توجه به شرايط كرونا و سوق پيدا 
كردن آموزش ها به سمت غيرحضورى و شاد، درحال حاضر مناطق 
روســتايى ٢G شهرســتان كه اينترنت آنها در حد E است، داراى 

مشكل هستند.

دورهمى يلدا را براى دورى از كرونا تعطيل كنيد
 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: با توجه به وضعيت شــكننده كرونا در شهرستان، انتظار 
مى رود شهروندان براى تداوم اين روند با همراهى و همكارى در پرهيز از دورهمى هاى 

شب يلدا و رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى مانع گسترش و اوج گيرى كرونا شوند.
فرماندار نهاوند در هشتمين جلسه شــوراى فرهنگ عمومى اظهار داشت: دورهمى هاى 
شب يلدا و غفلت از پايبندى به پروتكل هاى بهداشتى كرونا مى تواند وضعيت شهرستان 

را از نارنجى به قرمز تغيير دهد.
مراد ناصرى افزود: درحالى كه با اعمال محدوديت ها و اجراى طرح شهيد قاسم سليمانى 
به وضعيت مناســبى در كنترل ويروس رسيده ايم اما نقض پروتكل هاى بهداشتى، حضور 

در تجمعات و دورهمى هاى شب يلدا مى تواند باعث شيوع مجدد گسترده كرونا شود.
وى تأكيد كرد: با توجه به وضعيت شــكننده كرونا در شهرستان انتظار مى رود شهروندان 
براى تداوم اين روند با همراهى و همكارى در پرهيز از دورهمى هاى شب يلدا و رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى مانع گسترس كرونا شوند.
وى گفت: اداره صمت و بازرســان اتاق اصناف بازار شب يلدا را با جديت تمام نظارت 
و كنترل كنند تا ميوه و تنقالت مورد نياز مردم با قيمت مصوب در اختيارشان قرار گيرد.

امام جمعه نهاوند نيز گفت: در اين دنيا افرادى مثل شــهيدان حاج قاســم سليمانى، حاج 
ميرزامحمد سلگى و عليمراد سلگى عاقبت به خير مى شوند و افرادى هم مثل روح ا... زم 
عاقبت به شــر مى شوند. به منظور نظارت بر بازار مصرف و جلوگيرى از سوءاستفاده افراد 

سودجو، طرح تشديد بر بازار مصرف از22 تا 30 آذرماه اجرا مى شود.

رئيس اداره تعزيرات حكومتى اســتان همدان گفــت: به منظور نظارت بر بازار مصرف و 
جلوگيرى از سوءاستفاده افراد ســودجو طرح تشديد بر بازار مصرف از22 تا 30 آذرماه 

اجرا مى شود.
قاســم بازدار افزود: اين طرح با هدف جلوگيــرى از افزايش قيمت، تهيه اقالم مورد نياز 
شب يلدا از جمله آجيل، خشكبار، ميوه و شيرينى و جلوگيرى از سوءاستفاده احتمالى و 

برخورد با متخلفان اجرا مى شود.
وى با بيان اينكه در اين طرح بازرســان و ناظران اتاق اصناف، بســيج اصناف و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت با همكارى بازرسان اين اداره شركت دارند، افزود: در اين طرح 
نظارتى بايد واحدهاى صنفى فاكتور خريد و فروش و رعايت سود قانونى در واحدهاى 

عرضه آجيل و تنقالت، ميوه و شيرينى فروشى ها و تره بار را به مشتريان عرضه كنند.

آگهـي مزايده 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 
درنظــر دارد تعــدادى دام شــامل گوســاله نــر و مــاده 
كشــتارى و قطــع شــير را از طريــق مزايــده به فــروش 

برســاند.
لــذا متقاضيــان مى تواننــد جهــت شــركت در مزايــده 
ــه  ــه ب ــك هفت ــدت ي ــى به م ــاپ آگه ــخ چ از تاري
ــان  ــتاى آورزم ــر، روس ــع در مالي ــده واق ــل مزاي مح
شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 

ــد.  ــه نماين مراجع
اطالعات بيشتر در آدرس اينترنتى:

www.proteinhamdean.Iran.ir 

همدان پيام:  خبرنگار  كبودراهنگ-   
سرماى  اســت،  پاييز  روزهاى  آخرين 
هوا رســيدن فصــل زمســتان را نويد 
مى دهد، زمســتانى كه رســيدن آن با 
جشــن شــب يلدا بلندترين شب سال 
برگزار مى شود، اگرچه شب يلدا حدود 
يك دقيقه از شــب هاى ديگــر بلندتر 
است و بهانه اى اســت تا در اين شب 
بلند بيشتر در كنار خانواده باشيم و اين 
ســنت قديمى و زيبا را جشن بگيريم؛ 
اما يلداى امســال با وجــود كرونا بايد 
متفاوت باشد تا بيش از اين آمار كرونا 

در كشورمان باال نرود.
رسيدن  براى  دل خوشــى  نيازمند  افراد 

اين شــب ندارند، جيبشان خالى است و فقط 
شــرمندگى خانواده را در اين روزها بيشــتر 
تحمل مى كنند ولى خيرانى هســتند كه براى 
تقســيم مهربانى شــب يلدا پيش قدم شده تا 
لبخند شادى را در اين شب بلند و طوالنى بر 

لبان اين افراد بنشانند.
همزمان با فرا رســيدن شــب يلدا جمعى از 
خيرين كبودراهنگى با اهداى 60 عدد كارت 
هديه با همت امام جماعت روســتا، همكارى 
خيرين و بنياد مستضعفان كشور به محرومان 
روســتاى قباق تپــه شهرســتان كبودراهنگ 
خانواده هاى زيادى در آســتانه شب يلدا شاد 

شدند.
شهرســتان  قباق تپه  روســتاى  جماعت  امام 
كبودراهنگ بــا اعالم آغاز فرهنگســازى و 
اطالع برنامه پويش «يلداى مهربانى» به مردم 
اين روســتا، گفت: اين روش بــه خانواده ها 
اطالع رسانى شده كه به جاى دورهمى، ميوه و 
شــيرينى اقوام خود را كه از نظر مالى نيازمند 

هستند، تهيه كنند.
مطرح  رضايى زاده  محمدياسر  حجت االسالم 
كرد: به خانواده ها اطالع رسانى شده درصورت 
نبود امكان ارسال و اهداى ميوه يا كمك نقدى 
مبالغ را به دفتر روحانى مستقر روستا پرداخت 
كنند تا ما بتوانيم مبالغ را در اختيار خانواده ها 

قرار دهيم.
وى افزود: موضوع فرهنگســازى ممنوعيت 
دورهمى ها از چند رو گذشــته كليد خورده و 
بنده با همكارى معتمدين روســتا همه تالش 
خود را براى برگزارى يلدايى بدون دورهمى 

و بدون شيوع ويروس كرونا ادامه مى دهيم.
قباق تپــه  روســتاى  در  مســتقر  روحانــى 
كبودراهنگ خاطرنشــان كرد: به مردم توصيه 
شده ضمن پرهيز از دورهمى از طريق تماس 
تصويرى و صوتى جوياى حال هم باشند زيرا 
در ايــن روش عالوه بر به جاى آوردن فريضه 
صله رحم، از اتالف بسيارى از هزينه ها كاسته 

خواهد شد.

وى خاطرنشــان كرد: تهيه مايحتاج شب يلدا 
براى اقوام نيازمنــد و ارتباط تماس تصويرى 
مزايايــى هم دارد، در ايــن روزها كه مردم از 
لحاظ اقتصــادى وضعيت خوبى ندارند طرح 
مناسبى اســت به طورى كه عالوه بر برگزارى 
مراســم صلــه رحم از بســيارى چشــم و 
هم چشــمى ها و اسراف نيز پيشگيرى خواهد 

شد.
رضايى زاده تصريح كرد: با شناختى كه از مردم 
روســتاى قباق تپه دارم، اطمينان كامل دارم كه 
با عنايت به اطالع رسانى هاى بنده و معتمدين 
روستا، يلدايى بدون دورهمى برگزار خواهند 

كرد.
كمك هــاى خيرين براى حمايت از محرومان 
روســتا يكى از خالقيت هــاى امام جماعت 
روستاى قباق تپه است، به طورى كه او توانسته 
با اين روش بسيارى از مشكالت اقتصادى و 
فرهنگى اهالى اين روستا را حل و فصل كند.

امام جماعت روستاى قباق تپه در اين باره نيز در 

گفت وگو با ايسنا، از جذب كمك هاى 
خيرين و تهيــه كارت هديه 300 هزار 
تومانى و تقسيم بين خانواده هاى نيازمند 
خبــر داد و اظهــار كرد: بــا همكارى 
روســتاى  نيكوكارى  مركــز  نيروهاى 
قباق تپه و شناســايى افــراد نيازمند و 
جذب كمك هاى افراد متمكن توانستيم 
گوشه اى از نيازهاى خانواده هاى محروم 

را مرتفع كنيم.

وى افــزود: از ابتداى شــيوع ويروس 
كرونا در روستاى قباق تپه حمايت هاى 
زيادى براى تأمين معيشــت نيازمندان 
روستا صورت گرفته و تاكنون چندين 
مرحله طرح مواســات مؤمنانه در اين روستا 

انجام شده است.
وى تصريح كرد: در اواســط آذرماه نيز مطلع 
شــديم خانواده هايــى در روســتاى قباق تپه 
هستند كه به علت ضعف اقتصادى در شرايط 
ســختى به ســر مى برند بر همين اســاس با 
شناسايى خيرين و به كارگيرى كمك هاى بنياد 
مستضعفان كشور، تعداد 60 كارت هديه 300 
هزار تومانى در مجموع بــه مبلغ 18 ميليون 
تومان تهيه كــرده و در اختيار اين خانواده ها 
قرار دهيم. رو حانى مستقر در روستاى قباق تپه 
ادامــه داد: به هر خانواده يك كارت هديه تعلق 
گرفت، به اين صورت كه شماره تماس و كدملى 
كمك گيرنده عيناً ثبت و به مركز ارســال شده 

است.
رضايى زاده در پايــان از افرادى كه در اهداى 
كارت با وى همكارى داشــتند به ويژه خيرين 
بزرگوار محمدولى شعبانى، روح ا... شعبانى و 

على اكبر اسماعيلى قدردانى كرد.

 افزايش و ارتقاى ظرفيت زيرســاخت برق 
شهرك صنعتى شهرستان اسدآباد يك ضرورت 
مهم در جذب ســرمايه گذاران هرچه بيشتر در 

شهرك صنعتى است.
فرماندار شهرستان اســدآباد در جلسه بررسى 
مشكل زيرساخت برق شهرك صنعتى اسدآباد 
كه با حضور مديرعامل شــهرك هاى صنعتى 
اســتان همدان، نماينده برق باختر در اســتان 
همدان و معاونت مهندسى و تحقيقات شركت 
توزيع برق اســتان برگزار شد، گفت: شهرك 
صنعتى اسدآباد نيازمند ده مگاوات زيرساخت 
برق براى سرمايه گذاران جديد در اين شهرك 
بوده كه تاكنون براى 5/5 مگاوات درخواست 
داده شــده كه در اين رابطه براى تعيين تكليف 
و مرتفع شــدن مشــكالت پيش روى افزايش 
زيرساخت هاى برق موضوع را از طريق ورود 
استاندار نسبت به اين امر پيگيرى خواهيم كرد.

سعيد كتابى با اشــاره به مساحت 91 هكتارى 
شــهرك صنعتى اين شهرســتان اظهاركرد: از 
مساحت 91 هكتارى شهرك صنعتى شهرستان 
حــدود 56 هكتار صنعتى بوده كه از اين ميزان 
17 هكتار واگذار شــده و 40 هكتار زمين نيز 

براى واگذارى به بخش صنعتى وجود دارد.
وى با بيان اينكــه از 17 هكتار بخش صنعتى 
واگذارشده در قالب 30 قرارداد تعداد 20 مورد 
به بهره بردارى رســيده كه از تعــداد 20 مورد 
درحال حاضر 15 واحد فعال هســتند، افزود: 
با پيگيرى هاى انجام شــده از سال هاى گذشته 
امســال تعداد 3 واحد از واحدهاى غيرفعال با 
جذب ســرمايه گذاران جديد فعال شــده و به 
چرخه فعاليت بازگشــته اند و تا پايان سال به 

تعداد اين واحدها افزوده خواهد شد.
كتابى خاطرنشان كرد: تأمين افزايش زيرساخت 
برق شهرك صنعتى شهرستان يكى از مشكالت 
اين شــهرك بوده كه اين امر در سال هاى اخير 
موجب استقرار نشدن واحدهاى صنعتى بيشتر 

در شهرك صنعتى شهرستان بوده است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان 
اســدآباد، وى در ادامه بيان كرد: درحال حاضر 
سرمايه گذاران متعددى از جمله ستاد بنياد بركت 
امام، شركت صنايع بهروز، شستا، شركت كاله 
و ... براى فعاليت در شــهرك صنعتى اسدآباد 
متقاضى هستند و استقرار اين موارد در شهرك 
صنعتى شهرســتان نيازمند تأميــن برق مورد 

نيازشان خواهد بود. كتابى افزود: كارخانه توليد 
كاغذ از سنگ آهك و پلى آتيلن اسدآباد يكى از 
مهم ترين كارخانه هاى توليد كاغذ سطح كشور 
و استان همدان بوده كه درحال حاضر اين طرح 
در شهرك صنعتى در دست عمليات اجرايى و 
ساخت قرار دارد و بنا به قول سرمايه گذار اين 
پروژه صنعتى مهم كشــورى در خردادماه سال 

1400 به بهره بردارى مى رسد.
وى با اشــاره به اينكه براى طرح فوق و براى 

جذب ديگر طرح هاى صنعتى ســرمايه گذاران 
به افزايش زيرساخت هاى برق شهرك صنعتى 
شهرستان نياز داريم، يادآور شد: قطعاً با توجه 
به نــرخ بيكارى 12/8 درصدى شهرســتان با 
ارتقاى زيرســاخت هاى برق شهرك صنعتى و 
جذب ســرمايه گذاران بيشتر در بخش صنايع 
از نقش مؤثرى در اشــتغال پايدار شهرستان و 
مرتفع شدن مشــكل بيكارى منطقه برخوردار 

خواهد بود.

مشاركت خّيران در طرح يلداى همدلى

كبودراهنگى ها براى برگزار نكردن يلدا 
همدل شدند

فرماندار اسدآباد:

زيرساخت برق 
شهرك صنعتى اسدآباد ارتقا يابد

حل مشكل ايتام با مشاركت كارمندان 
كبودراهنگ

 طرح «هر كارمند، حامى يك فرزند معنوى» با هدف مشاركت كاركنان 
دســتگاه  ها و اداره هاى دولتى و خصوصى براى حمايت از فرزندان ايتام 
و محسنين نيازمند در شهرســتان كبودراهنگ، همزمان با پويش «ايران 
مهربان» اجرا مى شــود. فرماندار شهرستان كبودراهنگ در نشست ستاد 
اجرايــى طرح «هر كارمند، يك حامى فرزند معنوى» با عنايت به اجراى 
طرح پويش «ايران مهربان» شهرســتان كبودراهنگ، با اشاره به تأكيدات 
استاندار همدان مبنى بر اكرام و ايتام محسنين اظهار كرد: طرح حمايت از 
فرزندان يتيم و محسنين در اين شهرستان در قالب هر كارمند، حامى يك 

يتيم به مرحله اجرا درخواهد آمد.
 حجت ا... مهدوى بيان كرد: در اين طرح هر كارمند مى تواند حمايت يك 
يا چند فرزند يتيم را برعهده بگيرد و طرح «هر كارمند، حامى يك فرزند 
معنوى» با هدف مشــاركت كاركنان دستگاه هاى دولتى براى حمايت از 

ايتام و محسنين اجرا مى شود.
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 اهميت و جايگاه شوراها 
و نقــش مهمــى كه در 
دارنــد،  جامعــه  اداره 
ايجاب مى كند كه به رغم 
فضــاى  شــكل گيرى 
و  زودهنگام  انتخاباتــى 
آغاز حركت ها و رفتارهاى 
با رنگ و بوى انتخاباتى، 
نگاه تخصصى به شوراها 
حفظ و حتى تقويت شود
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بررسى FATF در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام 

■ جنيدى: رهبرى با درخواست تمديد مدت رسيدگى به 
لوايح مرتبط با FATF موافقت كردند

 مســأله FATF با وجود 
اينكــه ارتباطــى بــه برجام 
ندارد، اما همواره در راســتاى 
اهداف و نوع عملكرد طرفين 
برجام ارزيابى شــده است. از 
همين رو بســيارى از منتقدان 
FATF در كشور با بيان اينكه 
درحال حاضــر كشــور تحت 
قرار  تحريم هــا  شــديدترين 

داشته و بود و نبود نام ايران در ليست سياه كارگروه اقدام مالى، تأثيرى 
به حال كشور ندارد، با آن مخالفت مى كنند. 

از ســوى ديگر برخى از دولتمردان اذعان مى كنند كه قرار گرفتن نام 
ايران در ليســت سياه كارگروه اقدام مالى، جلو مراودات بانكى كشور 
را حتى با كشور هاى دوست و متحد از جمله روسيه و چين را گرفته 
و مانعى بر سر بســتن قراردادهاى بلندمدت با اين كشور شده است. 
از ايــن رو برخى از اعضاى بدنه دولت تأكيد مى كنند كه تمهيد لوازم 
ارتباط مالى و بانكى بين المللى يك نياز بنيادين كشور براى فعاليت هاى 

تجارى و اقتصادى بخش خصوصى، عمومى و دولتى است.
حال و فارغ از نظــرات و اظهارات مخالفان و موافقان FATF، بايد 
گفت كه اين مســأله قطعاً مانعى بر سر راه لغو تحريم ها و پس از آن 
مراودات مالى كشــورمان با ساير كشــورها خواهد بود. پس از تغيير 
شــرايط عرصه بين الملل در مواجهه با برجام، دولت تدبير و اميد كه 
پايه گذار مذاكرات دهه اخير با ابرقدرت هاى جهان و برجام بوده است، 

بر بررسى دوباره بر سر مسأله FATF نظر دارد. 
از اين رو هفته پيش محســن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت 

نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقالب در همين باره خبر داده بود.
روزگذشته معاون حقوقى رئيس جمهور در گفت وگو با روزنامه ايران، 
دربــاره نامه مذكور به رهبر انقــالب اظهار كرد كه در اين نامه همراه 
با ارائه پيشنهاد حقوقى براى پوشش دادن برخى دغدغه هاى اعضاى 
محترم مجمع و تبيين برنامه اقــدام فعلى و برخى تحوالت از جمله 
اصالحيه برخى از توصيه هاى گروه اقدام، درخواســت تمديد مدت 
رسيدگى به لوايح باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد كه ايشان 

ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
لعيــا جندى در ادامه اين گفت وگو اعــالم كرد كه 2 اليحه مربوط به 
مقابله با جرايم ســازمان يافته فراملى(پالرمــو) و مقابله با تأمين مالى 
تروريسم(CFT) پيش تر مسير دولت(اين 2 اليحه جزوى از 4 اليحه 
مرتبط با كارگروه ويژه اقدام مالى يا همان FATF هستند)، مجلس و 
شوراى نگهبان را به طور كامل طى كرده اند. در مورد معاهده مقابله با 
جرايم سازمان يافته فراملى(پالرمو) با توجه به طى فرايند مقرر در قانون 
اساسى، تنها يك هماهنگى الزم است و در مورد معاهده مقابله با تأمين 
مالى تروريســم بايد مابقى فرايند سپرى و مواردى از ايرادات شوراى 
نگهبان كه رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسيدگى و تصميم گيرى 

واقع شود.

حضور حاجى بابايى در تلفيق بودجه 
 نشست اخير كميسيون برنامه و بودجه مجلس با حضور نوبخت 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه، كارشناسان ديوان محاسبات و مركز 
پژوهش هاى مجلس براى بررســى اليحه بودجه ســال 1400 كل 

كشور برگزار شد.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، در تشــريح نشست كميسيون متبوعش گفت: نوبخت 
در اين نشست توضيحاتى درباره ساختار كلى بودجه از نظر درآمدها 
و هزينه هــا، منابع و مصارف، منابع نفتــى، ميزان افزايش حقوق ها، 
ميــزان فروش اوراق و ... ارائه كرد و در ادامه نمايندگان انتقادات و 
پرسش هاى خود را درباره ميزان كسرى بودجه، تعيين منابع غيرقابل 

دسترس و ... بيان كردند.
محمدمهــدى مفتــح بــا اشــاره بــه اينكــه در بخــش دوم جلســه 
9 عضــو كميســيون برنامــه، بودجــه و محاســبات بــراى حضــور 
در كميســيون تلفيــق اليحــه بودجــه ســال 1400 انتخــاب 
ــى، سيدشــمس الدين  ــرد: حميدرضــا حاجى باباي ــان ك شــدند، بي
دشــتى اردكانى،  محمدرضــا  مصــرى،  عبدالرضــا  حســينى، 
ســيدمهدى فرشــادان، حســين گودرزونــد چگينــى، رحيــم زارع، 
ــه  ــد ك ــى بودن ــواه نمايندگان ــى رضاخ ــادران و مجتب ــاس ن الي
ــدند،  ــاب ش ــه انتخ ــق بودج ــيون تلفي ــور در كميس ــراى حض ب
ــيون هاى  ــر كميس ــر از ديگ ــاب 3 نف ــا انتخ ــاس ب ــن اس ــر اي ب
ــه زودى كميســيون تلفيــق بودجــه تشــكيل  تخصصــى مجلــس ب

خواهــد شــد.
ــرد:  ــد ك ــالمى تأكي ــوراى اس ــس ش ــركان در مجل ــده تويس نماين
كميســيون تلفيــق بودجــه 1400 كل كشــور موظــف اســت، پــس 
از گذشــت 15 روز از تقديــم اليحــه بودجــه بــه مجلــس شــوراى 
ــزارش كميســيون هاى تخصصــى جلســات  ــن گ اســالمى و تدوي
خــود را برگــزار كنــد و ظــرف مــدت 2 هفتــه كــه تــا 4 هفتــه هــم 
قابــل تمديــد اســت، گــزارش نهايــى دربــاره اليحــه بودجــه 1400

را بــه صحــن علنــى ارائــه كنــد.

امتناع كشور هاى اروپايى از شكرت 
در شوراى روابط اقتصادى با ايران 

 چهار كشــور اروپايى از جمله فرانسه و آلمان به بهانه اجراى يك حكم قضائى 
در ايران و با هدف افزايش فشــار اقتصادى بر تهران، از حضور در نشست شوراى 
روابط اقتصادى با ايران تا اطالع ثانوى انصراف دادند.به گزارش فارس، دولت فرانسه 
شــامگاه يكشنبه اعالم كرد كه سفير اين كشور در تهران، در نشست آنالين شوراى 
روابط اقتصادى اروپا-ايران در هفته جارى، شركت نمى كند. براساس اين گزارش، 
وزارت خارجه فرانســه همچنين گفت نمايندگان كشورهاى آلمان، اتريش و ايتاليا 
نيز در اين نشســت كه قرار بود روزگذشــته برگزار شود، شركت نكردند. اتحاديه 
اروپا، آلمان و فرانسه روز شنبه در پى اعدام «روح ا... زم» سرشبكه ضدانقالب، ليدر 
اغتشاشــات دى ماه 96 و مؤسس و گرداننده رســانه معاند آمدنيوز كه سحرگاه 22 

آذرماه به دار مجازات آويخته شد، بيانيه هاى مداخله جويانه اى صادر كردند.

بررسى شكايت از عملكرد 
سازمان برنامه و بودجه

 در نشســت كميســيون اصل 90 مجلس موادى از طرح انتظام بخشى فرايند 
واگذارى بنگاه هاى دولتى، پيرامون اهليت ســنجى و ســوابق افرادى كه مشمول 
واگذارى مى شوند، به تصويب رســيد. سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، در توضيح نشست روزگذشته اين كميسيون گفت: با توجه 
به گزارش ها و شــكايات نمايندگان مجلس از عملكرد سازمان برنامه و بودجه و 
نگارش اليحه بودجه، تأكيد شد كه كميته اقتصادى، فنى و عمرانى كميسيون اصل 
90 هرچه سريعتر پيش نويس اين گزارش را با توجه به پيشينه پرونده تهيه كند و به 
صحن كميسيون بياورد.على خضريان در ادامه افزود: اين اقدام به اين علت است كه 
تا درباره تمركز بر كار بودجه نويسى با تأكيد بر بودجه سال 1400، كميسيون اصل 

90 گزارش خود را تنظيم كند و به استحضار نمايندگان و مردم برساند.

بايد روش هاى نوين رسيدگى به پرونده هاى 
جنايى را بررسى كنيم 

 ايده پردازى و تدوين نظام مســائل براى رسيدن به راهكارهاى جديد در حل 
مســائل قضايى حايز اهميت است. به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در جلسه 
روز گذشته شوراى عالى قوه قضاييه گفت: بايد بررسى كنيم كه با چه روش هاى 
نوينــى مى توان به پرونده هاى جنايى و دعاوى خانــواده، دعاوى مالى و مباحث 
مربوط به اسناد و امالك رسيدگى كرد كه هم به مبانى قرآنى و فقهى نزديك بوده و 
هم كارآمدتر باشد. آيت ا.. سيد ابراهيم رئيسى دقت در آمار و ارقام در فعاليت هاى 
تحقيقاتى و پژوهشــى را نيز مورد تأكيد قرار داد و با رد برخى آمار مطرح شــده 
دربــاره ورودى پرونده هاى قضايى گفت: اينكه برخى رقم پرونده هاى ورودى به 
قوه قضاييه را 17 ميليون پرونده عنوان كرده اند درست نيست و مجموع پرونده هاى 

وارده به شوراهاى حل اختالف و دادگسترى ها حدود 9 ميليون فقره است. 

فراخوان تجديد مناقصه عمومى شماره 99/65(نوبت دوم)

كميسيون معامالت

1- مناقصه گزار: شركت سهامى پشتيبانى امور دام كشور، اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان به شناسه ملى 14002771736 و شماره اقتصادى 
                  411113673771

به نشانى: همدان-جاده تهران-شهرجورقان – سدخانه دولتى بوعلى- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان – كدپستى 6519999813 ، تلفن: 
1-34373960 و نمابر: 34373829

2- موضوع تجديد مناقصه: واگذارى امور خدمات، پذيرايى و دبيرخانه - اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت به شماره فراخوان 2099001014001013

شناسه   IR  900100004001039806370564 شماره  حساب  به  نقد  وجه  واريزى  فيش  اصل  كشور:  ارجاع  فرآيند  در  شركت  تضمين  نوع   -3
907203965100000000000000000017  بانك مركزى به نام سپرده خزانه دارى كل يا ضمانت نامه بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به جز بانك سرمايه، 
تجارت، ايران زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت) 

را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/10/07 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 420,000,000 (چهارصد و بيست ميليون ريال) به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان

5-  زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادها مالى:
5-1- مهلت دريافت اسناد تجديد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز پنج شنبه تاريخ 1399/09/27

5-2- مهلت ارايه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1399/10/07
5-3-مهلت تحويل پاكت الف محتوى اصل تضمين: تا ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1399/10/07

5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/09 واقع در نشانى مناقصه گزار 
مركزى  بانك  حساب  شماره  به  استرداد  قابل  (غير  ريال   500,000 مبلغ  واريز  از  پس  توانند  مى  مناقصه  تجديد  در  شركت  متقاضيان  اسناد:  6-خريد 
٣١٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٨٠۴٠٠۶٠٨٧ IR شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه دارى كل از طريق سامانه ستاد) در زمان مهلت 

دريافت اسناد (رديف 1-5 آگهى) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه به اسناد تجديد مناقصه را دريافت نمايند.
7-فيش /رسيد پرداخت مبلغ 500,000 ريال خريد اسناد به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت استان تحويل گردد.

8-مراحل برگزارى تجديد مناقصه 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 را جهت شركت در تجديد مناقصه محقق 

سازند. تاريخ انتشار تجديد مناقصه در سامانه روز چهارشنبه تاريخ 1399/09/05 مى باشد.
9-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد تجديد مناقصه مندرج مى باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
تاريخ چاپ اول: دوشنبه 1399/09/24

تاريخ چاپ دوم: سه شنبه 1399/09/25
(م الف 1314)

ساخت مخزن روستاى زاغه - مجتمع حسين آباد آشورى شهرستان بهار به شماره ع/99/239  
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه ساخت مخزن روستاى زاغه - مجتمع حسين آباد آشورى 
شهرستان بهار با برآورد 8,252,397,651 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردى مناقصه و تحويل موقت يا قطعى همان 
پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. شماره فراخوان در سامانه مذكور 2099007001000086 است. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ  انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/09/25

- هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از 
طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 99/09/25 لغايت 1399/10/02 تا پايان وقت ادارى. 
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/10/13 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/10/14 ساعت 9:30 سالن جلسات مناقصه گزار 
- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 412,619,883 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت 
الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/10/13 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ، پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچگونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى

نظارت بر عملكرد شوراها 
جدى تر مى  شود

 بايد نظارت بر عملكرد شــوراها با جديت 
دنبال شود تا شاهد تخلفات در اين نهاد نباشيم.

نماينده مرودشــت، ارســنجان و پاسارگاد در 
مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با خانه 
ملت، به نظارت بر عملكرد شوراها اشاره كرد 
و گفــت: اصالح قانون انتخابات شــوراها در 
كميسيون امور داخلى كشور و شوراها درحال 
بررســى است و ســعى ما بر اين بوده تا نقاط 
ضعف را برطرف كنيم تا افراد داراى تخصص 

و تعهد پا به عرصه بگذارند.
جالل رشــيدى كوچى در ادامه افزود: مهم تر 
از همه مباحث در امر انتخابات شــوراها بايد 
نظارت بر عملكرد اين نهــاد دقيق تر صورت 
بگيرد؛ زيرا اگر نظارت را در اين زمينه تقويت 
كنيم با انتخاب مطلوبى كه در مرحله انتخابات 
انجام مى شود مى توان يك شوراى پويا و فعال 

را داشته باشيم.
عضو كميســيون كشور و شــوراهاى مجلس 
شوراى اسالمى تأكيد كرد: قطعا اگر امر نظارت 
بر عملكرد شــوراها جدى گرفته نشود به هر 
ميزانى كه اصالح انتخابات هم صورت بگيرد 
باز برخى ها هســتند كه ذهنشــان به ســمت 

شكل گيرى فساد سوق داده مى شود.

  همزمان با انتخابات رياســت جمهورى 
سيزدهم، ششــمين دوره انتخابات شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا نيز برگزار خواهد شد.
اهميت اين انتخابات براســاس آنچه در اصل 
يكصدم قانون اساســى پيرامــون وظايف و 
اختيارات شوراها آمده است، بر كسى پوشيده 

نيست.
شــوراها نهادى كامال اجتماعى هستند و از 
جهتى تبلور عينى مشاركت مردم در جامعه 
به حســاب مى آينــد. هرچنــد رقابت هاى 
سياســى همواره موجب شــده ايــن نهاد 
تحت الشــعاع قرار گيرد و تاحدودى از نگاه 
تخصصى دور شــود، اما انتظار از شــوراها 
همان اســت كه در قانون اساسى به صورت 

شفاف بيان شده است.
به طور طبيعى حساســيت انتخابات رياست 
جمهــورى باعث مى شــود تــا نوعى نگاه 
حاشيه اى به انتخابات شوراها شكل بگيرد، 
اما اين بدان معنا نيســت كه افكار عمومى 
از اين انتخابات غافل شــود؛ به ويژه اينكه 
شــرايط بومى و محلى شــهرها و روستاها 
بعــالوه نگاه هاى قوميتــى و محله محور به 
انتخابات شــوراها گاه موجــب اوج گيرى 
رقابت هــا و باال رفتن حساســيت ها به اين 

است.  شده  انتخابات 

در شــرايط فعلــى نيز كه 
ششــمين دوره از انتخابات 
شوراها را پيش رو داريم و با 
توجه به جدول زمانى فرايند 
به نوعى  كــه  انتخابات  اين 
مراحــل آن آغــاز شــده 
است، شاهد تحركات پيدا 
و پنهــان افراد و گروه هاى 
نوع  در  كه  هستيم  سياسى 

خود قابل تأمل است.
داوطلبــان  نام نويســى 
عضويــت در شــوراهاى 
20 از  شــهرها  اســالمى 
اســفندماه و روســتاها و 
مناطق عشــايرى نيز از 16
آغاز  ســالجارى  اسفندماه 
خواهد شــد و پيش از آن 
نيز داوطلبان شهرى از 20

آذر و داوطلبان روســتايى 
از 16 دى مى تواننــد براى 
دريافــت گواهــى عــدم 

سوءپيشينه اقدام كنند.
اين زمان بندى ســبب شده تا فرايند انتخابات 
شوراها به نوعى شكل اجرايى به خود بگيرد و 
به تبع آن تحركاتى نيز كم و بيش شكل بگيرد.

فراوانى  ديگــر  ســوى  از 
در  كانديداهــا  تعــدد  و 
ايــن انتخابــات به ويژه در 
شــهرهاى بــزرگ موجب 
درباره  نگرانى هايى  تا  شده 
معرفــى و شناســايى افراد 

به وجود آيد. 
اين موضوع براى داوطلبان 
جديد همواره به عنوان يك 
چالش جــدى مطرح بوده 
اســت و اتفاقــا انگيزه اى 
حركت ها  شكل گيرى  براى 
و رفتارهايى با رنگ و بوى 
انتخاباتى در شــرايط فعلى 

مى شود.
قانــون  اصــالح  بحــث 
نيــز  شــوراها  انتخابــات 
موضوع ديگرى است كه موجب توجه بيش از 
پيش به اين انتخابات شده و البته نگاه داوطلبان 

احتمالى را به خود معطوف كرده است.

در كنار اينها از اهداف و انگيزه هاى احزاب 
و گروه هاى سياسى براى شناسايى و بررسى 
افراد جهت تهيه ليســت هاى انتخاباتى نبايد 
غافل شد. اين موضوع مى تواند باعث تحرك 
داوطلبان احتمالى جهت معرفى خود باشد، 
از اين رو شــكل گيرى محافل و جلســات 
خصوصــى در هفته ها و ماه هــاى آتى قابل 
پيش بينى اســت؛ كما اينكه درحال حاضر نيز 
فعاليت ها  اين  از  كوچك  هرچند  نشانه هايى 

و حركت ها وجود دارد.
ــوراها و  ــگاه ش ــت و جاي ــال اهمي ــه هرح ب
ــد،  ــه دارن ــه در اداره جامع ــى ك ــش مهم نق
ــكل گيرى  ــم ش ــه به رغ ــد ك ــاب مى كن ايج
آغــاز  و  زودهنــگام  انتخاباتــى  فضــاى 
ــوى  ــگ و ب ــا رن ــاى ب ــا و رفتاره حركت ه
انتخاباتــى، نــگاه تخصصــى بــه شــوراها 
ــده  ــا در آين ــى تقويــت شــود ت حفــظ و حت
ــگاه  ــا جاي ــورايى ب ــكل گيرى ش ــاهد ش ش
ــه دور  ــون اساســى و ب ــده در قان ــف ش تعري

ــيم. ــى باش ــى سياس از حواش

محمد ترابى »
روابط ايران با كشورهاى آمريكاى جنوبى در زمان 
دولت بهار شــكل تازه اى به خــود گرفت. با اين حال 
اين روابط دچار اشــتباهات محاســباتى شده بود زيرا 
پيش بينى محمود احمدى نژاد از فرايند هاى سياسى در 
اين كشور ها و سطح روابط آنها با ايران درست از آب 

درنيامد. 
بــا روى كار آمدن دولت تدبيــر و اميد و پس از عقد 
برجــام ميــان ايران و 1+5، ســطح روابط كشــور با 
كشورهاى  آمريكاى جنوبى كاهش يافت؛ زيرا از نظر 
تجارى ســرمايه گذاران بهترى از ديگر كشور ها براى 
تبادالت و همكارى هاى اقتصادى و تجارى با كشورمان 

اعالم آمادگى كرده بودند. 
پس از خروج آمريكا از برجام توســط دونالد ترامپ 
رئيس جمهور فعلى آمريكا و اعمال تحريم هاى يكجانبه 
عليه كشورمان، بارى ديگر نگاه ها به سمت كشور هاى 
آمريكاى جنوبى معطوف شــد، زيرا درد تحريم هاى 
يكجانبه و دخالت جويانه، تجربه اى مشترك ميان ايران 

و اين كشورها قلمداد شده است.
با ارســال 5 نفتكش از سوى ايران به سمت ونزوئال با 
وجود تهديدهاى دولت آمريكا در جلوگيرى و يا حمله 

بــه نفتكش هاى ايرانى، روابط ايران و ونزوئال شــكل 
جدى ترى به خود گرفت. افزايش ســطح ارتباطات و 
همكارى ميان ايران و ونزوئــال براى دولت آمريكا و 

رقباى ايران در منطقه چالش برانگيز قلمداد مى شود.
پس از لغو تحريم هاى تسليحاتى كشور در ماه هاى اخير 
و اعالم تمايل دولت ونزوئال نسبت به خريد تسليحات 
از كشورمان، در ماه هاى اخير موجب نگرانى و انتقادات 

اين كشور ها شده است. 
سطح ارتباطات ميان ايران و ونزوئال تنها به دولت ختم 
نمى شود و مجلس يازدهم شــوراى اسالمى نيز براى 

بهبود روابط، تالش كرده است. 
اســتان همدان نيز در بهبود اين روابــط ميان تهران و 
كاراكاس سهيم بوده است. محمدمهدى مفتح نماينده 
تويســركان، مهرماه ســالجارى به عنوان رئيس گروه  

دوستى پارلمانى ايران و ونزوئال انتخاب شد. 
با نزديك شــدن به انتخابات پارلمــان ونزوئال، دولت 
فعلى آمريكا كارشــكنى هاى خود را براى به حاشــيه 
كشــاندن انتخابات ونزوئال آغاز كــرده بود. خردادماه 
سالجارى مايك پامپئو وزير خارجه آمريكا در بيانيه اى 
مدعى شــده بود كه نيكالس مادورو قانون اساســى 
ونزوئال را دستكارى مى كند و شوراى جديد نخواهد 

توانست شــرايط الزم براى برگزارى انتخابات آزاد و 
عادالنه را فراهم آورد.

از ايــن رو مقامات دولت ونزوئــال از هيأت پارلمانى 
جمهورى اسالمى جهت نظارت بر انتخابات پارلمانى 
اين كشــور به كاراكاس دعوت به عمــل آورد كه اين 
هيأت ايرانى با حضور در حوزه ها و شــعب اخذ رأى 
پايتخــت، در جريان روند برگزارى انتخابات پارلمانى 

ونزوئال قرار گيرند. 
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه نماينده مالير 
كه يكى از اعضاى گروه دوستى پارلمانى ايران و ونزوئال 
است به همراه شهريار حيدرى و ابوالفضل عمويى نايب 
رئيس دوم و سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى و 2 تن ديگر از اعضاى گروه دوستى پارلمانى 
ونزوئال هفته گذشته به كاراكاس اعزام شدند.  آزاديخواه 
در كنار ديگر اعضاى هيأت پارلمانى كشورمان همچنين 
در پايان هفته گذشــته ديدارهاى جداگانه اى با دلسى 
رودريگز معاون رئيس جمهــور، خورخه آرئاما وزير 
خارجه و نيز با معاون شوراى انتخابات كشور ونزوئال 

داشتند. 
هيأت اعزامى ايــران در ديدارهــاى دوجانبه خود با 
مقامات ونزوئال بر تقويت همكارى هاى روبه رشــد 

اقتصادى طرفين و ضرورت رايزنى ها و تبادل هيأت هاى 
سياسى - پارلمانى و اقتصادى بين 2 كشور تأكيد كردند.

پس از پايان انتخابــات در ونزوئال محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس شــوراى اسالمى در پيامى به ديوسدادو 
كابيو رئيس مجلس مؤسســان جمهــورى بوليوارى 
ونزوئال با تبريك به مناســبت برگــزارى موفقيت آميز 
انتخابات مجلس نماينــدگان ونزوئال، تصريح كرد: با 
تأكيد بر سياســت راهبردى 2 كشور در حفظ استقالل 
و مبــارزه با اقدامات ســلطه گرانه آمريــكا و مقابله با 
تحريم هاى ظالمانه دولت آن كشــور و ضمن تأكيد بر 
نقش مهم مراودات پارلمانى در تقويت روابط دوستانه، 
اميــدوارم در دوره پيش رو بــا بهره مندى از ظرفيت و 
توانمندى هاى بالقوه 2 كشور و بهره گيرى از ديپلماسى 
پارلمانــى، همكارى هــاى فى مابيــن در عرصه هاى 

گوناگون، بيش از پيش توسعه و گسترش يابد.
درباره نتايج انتخابات پارلمان ونزوئال، ايرنا در گزارشى 
نوشــت، پس از ماه ها تالش دولت بوليــوارى براى 
برگزارى اين كارزار سياسى با حضور شمارى از ناظران 
بين المللى از سراســر جهان براى تأييد صحت و سقم 
روند رأى گيرى در مقابل مانع تراشــى ها و فشــارهاى 
داخلــى و خارجى براى لغو و يا تعليق آن، ســرانجام 
«اينديرا آلفونزو» ديروز (دوشــنبه) از پيروزى «حزب 
سوسياليســت متحد» مادورو با كســب 67 درصد از 
كرســى هاى پارلمان خبر داد. بنابر گفته اين مقام ارشد 
انتخاباتى ونزوئال، ائتالف مخالفان ونزوئال تنها توانستند 

18 درصد از كرسى هاى پارلمان را ازآن خود كنند.

انتخابات شوراها 
و تأملى بر تحركات 
داوطلبان احتمالى

سهم استان همدان در روابط ميان ايران و ونزوئال

نقش همدان در بهبود روابط با كاراكاس

آگهي حصر وراثت
آقاى ســيد محمود كمالى داراى شــماره شناســنامه 5029532315 به شرح 
دادخواست به كالسه 112/9900441ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيدعلى كمالى به شماره شناسنامه 
5020114261 در تاريــخ 1399/04/13 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-سيدمحمود كمالى فرزند 
سيدابوالقاسم به شماره شناسنامه 771 متولد 1346 صادره از فامنين پدر متوفى، 
2-فاطمه كمالى فرزند سيدحسين به شماره شنانسنامه 963 متولد 1350 صادره 
از فامنين مادر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر 

خواهد شد. 
(م الف 258)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين
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احتمال كاهش ساعت تردد به 18 در شب يلدا
 ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با كرونا اعالم كرد كه قرار نيست روزهاى 29 و 30 
آذر تعطيل شــود و فقط كاهش ساعت تردد از 21 به 18 براى جلوگيرى از برگزارى 

دورهمى هاى شب يلدا، در ستاد ملى مقابله با كرونا مطرح و بررسى مى شود.
عليرضا رئيسى در گفت  وگو با ايرنا درباره احتمال كاهش ساعت تردد به 18 در شب 
يلدا، بيان كرد: احتماال روز سه شــنبه در ستاد ملى مقابله با كرونا درباره محدوديت ها 

براى شب يلدا تصميم گيرى مى شود.
وى ادامه داد: قرار نيست روزهاى شنبه يا يكشنبه تعطيل باشد و فقط احتمال دارد كه 
منع تردد از ساعت 21 به ساعت 18 كاهش پيدا كند تا از برگزارى دورهمى هاى شب 

يلدا جلوگيرى شود.

دستور صدور اعتبار توليد كارت هوشمند ملى 
 سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور با اعالم اينكه رئيس جمهورى دستور الزم را 
به سازمان برنامه و بودجه درمورد تأمين اعتبار مورد نياز براى تأمين بدنه و تراشه كارت 

هوشمند ملى صادر كرده است.
ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايرنا افزود: با تأمين اعتبار مورد نياز براى ادامه 
پروژه توليد كارت هوشــمند ملى چنانچه چاپخانه دولتى كه مســئول تأمين بدنه 
كارت هوشمند ملى از نوع توليد داخلى است ماهانه يك ميليون عدد بدنه كارت 
را تأمين كند و به ســازمان ثبت احــوال تحويل دهد، ثبت احوال براى حدود ده 
ميليون نفرى كه در انتظار دريافت كارت هوشــمند ملى هستند، در ده ماه كارت 

را صادر خواهد كرد.

ICU تخريب ريه بيماران كرونايى در
 يــك متخصص بيهوشــى و مراقبت هاى ويژه، تخريب ريــه را يكى از عوارض 

كوويد-19 در بيماران بسترى در بخش هاى ICU دانست.
اتابك نجفى در گفت وگو با مهر، گفت: مهم ترين مسأله اى كه در تشخيص بيمار نيازمند 
مراقبت در بيمارستان مطرح مى شود اكسيژن رسانى در خون شريانى است كه با پالس 

اكسيمتر اندازه گيرى مى شود.
وى بــا عنوان اين مطلــب كه در بيمارى كوويد-19 ممكن اســت برخالف ســاير 
بيمارى هاى تنفســى عالئم بالينى مشــاهده نشــود، افزود: در تجربه اى كه از بيماران 
كرونايى داشــتيم، حتى با سطح اكســيژن خيلى پايين نيز احساس نارضايتى از تنگى 

نفس نداشتند.

از يلداى امسال بگذريم
زهرا زنگنه»

 فصل هزار رنگ پاييز كم كم روبه پايان است، سال هاى گذشته در 
چنين روزهايى مردم براى برگزارى آئين ها و مراســم يلدا كه يكى از 
سنتىترين مراسم هاى ايرانى و بدرقه اى براى فصل پاييز است، به تب 

و تاب مى افتادند. 
از خريد ميوه و شــيرينى و آجيــل گرفته تا تزئينات عجيب و غريب 
خوراكى ها و تداركات ميهمانى هاى بزرگ براى اينكه بلندترين شب 
ســال را در كنار خانــواده  خود بگذرانند. فــال حافظى كه بزرگترها 
مى گرفتند و با آن فال سرنوشت يكسال خود را پيش بينى مى كردند؛ اما 
در فال كدام از ما آمده بود كه يلداى آينده به اين شكل برگزار مى شود 
و ويــروس كرونا عزيزانمان را از بين ما مى برد و مجبور مى شــويم 
يلداى امســال را كه آخرين يلداى قرن است، متفاوت تر از سال هاى 

ديگر برگزار كنيم. 
مراســم يلداى امســال مانند عيد نوروز و برخى ديگر از مراسم هاى 
ايرانى از گزند كرونا در امان نماند و حاال كه تنها چندروز به فرارسيدن 
آن باقى مانده، مى بينيم كه اخبار بيشــتر از هميشــه نسبت باال گرفتن 
تب كرونا هشــدار مى دهد و مســئوالن از مردم مى خواهند كه براى 
برگزارى يلدا، فضــاى مجازى را جايگزين ديــدار حضورى كنند، 
امسال تداركات براى برگزارى مراسم جاى خودش را به نگرانى براى 
بازگشت شديدتر كرونا مى دهد، به تازگى موج سوم كرونا را پشت سر 
گذاشــته ايم و در اين يكسال حدود 52 هزار نفر از هموطنانمان را از 
دست داده ايم، اگر از خير برگزارى مفصل مراسم يلدا نگذريم، شايد 

شاهد موج ديگرى از كرونا و فوت عزيزان ديگر باشيم.
در اين بين برخى مردم نگران هستند و براى شب يلدا شور و هيجان 
ندارند و ترجيح مى دهند كه امسال را بدون مراسم بگذرانند تا از گزند 
كرونا در امان باشــند اما برخى ديگر از مردم قصد دارند يلدا را مانند 
سال هاى گذشته برگزار كنند و مى بينيم كه براى خريد ميوه، شيرينى و 
آجيل روانه بازار شــده اند و شايد در كنار اين خريدها كمى هم كرونا 

به سبد خريد خود اضافه كنند.
حاال نمى توان قضاوت كرد كه كار كدام درســت است، كسى كه در 
استرس است و يلدايى ندارد يا كسى كه بى توجه و آرام در پى خريد 
يلدا است؛ اما بايد در كنار تمام دغدغه هايمان به اين فكر كنيم كه كادر 
درمان چيزى حدود يكســال است كه تحت فشار هستند و خستگى 
زيادى دارند. امســال براى شب يلدا به آنها هديه اى داده و بلندترين 
شب ســال را با يك دورهمى كوچك و محدود برگزار كنيم بلكه با 
رعايت ما، شر اين ويروس منحوس از سر ايران كم شود و سال هاى 
آينده مراسم هاى سنتى ايرانى را با شكوهى بهتر و در كنار عزيزانمان 

جشن بگيريم.

نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان:
مديريت شهرى نبايد فرصت را 

از دست بدهند
 نايب رئيس شوراى اسالمى 
شــهر همدان با اشاره به تصميم 
ستاد ملى كرونا كشور در راستاى 
بهينه  و  مطلــوب  خدمات  ارائه 
به شــهروندان و تصويب خريد 
5 هــزار دســتگاه اتوبوس براى 
نــاوگان درون شــهرى از محل 
اعتبارات و الزامات بودجه 1400

كشور كه توسط معاون اقتصادى 
رئيس جمهور اعالم شــد، توضيح داد: شهردارى و مديريت سازمان 
اتوبوســرانى همدان فرصت را از دســت نداده و با حمايت مديريت 
ارشــد و مجمع نمايندگان استان در مجلس شــوراى اسالمى سهم 
مردمان شريف و نجيب همدان را از اين مصوبه و ثروت ملى دريافت 

كنند.
ابراهيم مولوى با قدردانى از مصوبه ســتاد ملى كرونا كشــور مبنى بر 
افزوده شــدن 5 هزار اتوبوس به ناوگان درون شهرى، گفت: مديريت 
شــهرى همدان و ساير شهرســتان ها نبايد فرصت را از دست بدهند 
و بايد هرچه ســريعتر براســاس ايــن مصوبه و الزامــات قانونى با 

كارخانجات داخلى قرارداد ساخت اتوبوس ها را منعقد كنند.
وى همچنين درباره اعالم محمد نهاونديــان معاون اقتصادى رئيس 
جمهور مبنى بر تصميم ســتاد ملى كروناى كشور براى اضافه شدن 5

هزار اتوبوس به ناوگان درون شــهرى كشور، گفت: جا دارد از دولت 
محترم كه به اين موضوع مهم رفاهى شهروندان پرداخته است قدردانى 
و تشــكر كنيم، هرچند به دليل تعداد زياد مصوبات در اين زمينه هنوز 
برخى فكر مى كنند اين تصميم نيز به سرنوشت مصوبات گذشته دچار 
مى شود اما به شخصه اميدوارم كه اين تصميم از جنس مصوبات پيشين 
نبوده و اراده محكم ترى براى اجرايى شدن آن در بين مديران و متوليان 
امر خواهد بود؛ زيرا در بحث حمل ونقل درون شــهرى، شهردارى ها 
از ويروس كرونا به شــدت آسيب ديده اند كه اين مصوبه شايد بتواند 

بخشى از اين آسيب ديدگى ها را جبران كند.
مولوى گفت: به عقيده كارشناســان خبره حــوزه ناوگان حمل ونقل 
درون شهرى مشكلى كه در مصوبات پيشين وجود داشت اين بود كه 
از محل فاينانس و يا سهميه مازاد صرفه جويى قيمت سوخت، قرار بود 
منابع خريد آن تأمين شود اما در مصوبه اخير قرار است از منابع ريالى 
داخلى در اختيار دولت هزينه اين مهم تأمين شود كه جاى اميدوارى 
به نوسازى و بهسازى ناوگان حمل ونقل درون شهرى و ارائه خدمات 

بهينه و مطلوب به شهروندان عزيز همدانى را تقويت مى كند.

آرمان ملى: يارانه ام را بگير، نان قسطى بده
 اينم مثل از اين جيب به اون جيب شدنه!!

اقتصاد برتر: تحوالت داغ خودرويى در شروع زمستان
 مى خوان براى فعاليت دوباره دالال بازار گرمى كنن!!

اخبار صنعت: بازار خودرو بدون مشترى
 حاال كه خودرو كوتاه اومده، مشترى ها كوتاه نميان!!

اقتصاد پويا: نفت بازيگر پنهان بودجه 1400
 نفت احتماال كارهاى پشت صحنه بودجه رو داره پيش مى بره!!

اقتصاد ملى: روابط اقتصادى نبايد تحت تأثير سياست قرار گيرد
 لطفا مسائل را باهم قاطى نكنيد بعدا داستان مى شه!!

اطالعات: واكسن ايرانى كرونا بهار مى آيد 
  بزك نمير بهار مياد، كمبزه با خيار مياد!!
اقتصاد سرآمد: بازگشت چك به دوران طاليى

 البد مى خوان از فرش به عرش ببرن!!
امروز: بورس، بسيارى را به خاك سياه نشاند

 احتماال به خاطر نديدن آموزش هاى صحيح بوده!!
ثروت: سونامى كاهش توليد روغن نباتى

 هركجا كاهش توليد بود، پاى يك احتكاركننده در ميان است!!
ابرار اقتصادى: رشد اقتصادى كشور مثبت شد

  پايان شب سيه سپيد است!!
دنياى اقتصاد: خيز رشد پس از سه سال

 بدون شرح!!
صبح امروز: چرا تب اجاره خانه پايين نمى آيد

 اين به خاطر دستگاه تب سنجى كه در دست مالكانه!!
مهد تمدن: گرانى بر تن بازار پوشاك

 اين تركش گرانى دالره كه دامن پوشاك رو گرفته!!
اقتصاد سرآمد: زمستان را با كرونا سردتر نكنيم

 بهتره بگيم كرونا را خوش شانس تر از ساير فصول نكنيم!!

بهره بردارى از بخش دياليز بيمارستان 
فامنين در تيرماه سال آينده

 نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى از پايان 
پروژه ايجاد بخش دياليز و اورژانس بيمارستان فامنين تا تيرماه سال 

1400 خبر داد. 
 حجت االسالم احمدحســين فالحى در جلسه اى با حضور اعضاى 
شبكه بهداشــت درمان شهرستان فامنين، اظهار كرد: جلسه با هدف 
پيگيــرى وضعيت ايجاد بخش دياليز و بخش اورژانس بيمارســتان 

فامنين تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومى فالحى، رئيس مجمع نمايندگان اســتان به 
مشاركت مجمع خيرين ســالمت شهرستان فامنين و دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان در آغاز اين پروژه اشاره كرد و گفت: پروژه روند 

خوبى داشته و كار بيش از 50 درصد پيش رفته است.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
در ادامــه بيان كرد: درحال حاضر با توجه به اينكه نياز اســت مردم 
شهرستان فامنين از خدمات بخش اورژانس و بخش دياليز بهره مند 
شوند، ســرعت بيشترى به كار داده شــود و پروژه زودتر به نتيجه 

برسد.
نماينده معين بهار افزود: در جلسه تصميم بر اين شد كه خبر خوش 
پايان پروژه در تيرماه سال آينده را به مردم شهرستان فامنين بدهيم و 
همزمــان با آن كار تجهيز بخش اورژانس و بخش دياليز را نيز پيش 
مى بريم كه در موعد مقرر پذيرش داشــته و به مردم خدمات رسانى 

كنيم.
وى با بيان اينكه دانشــگاه علوم پزشكى اســفندماه سال گذشته 2

دســتگاه دياليز با تمام تجهيزات كامل خريدارى و در اختيار شبكه 
بهداشــت و درمان قرار داد، تصريح كرد: اين اقدام براى تأمين اميد 
است كه در بخش دياليز مشــكل خاصى نداشته باشيم و تجهيزات 

الزم در اختيار بيمارستان قرار گيرد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه 
اجراى پروژه با مشاركت خيرين تا اين مرحله پيش رفته است، ادامه 
داد: قرار شــد دانشگاه اين پروژه را هرچه زودتر تكميل و در 4 ماه 

فصل كارى سال آينده تا تيرماه به پايان برساند.
فالحى خاطرنشــان كــرد: برخى تســهيالت اين پــروژه پيش تر 
گرفته شــده و براى دريافت تسهيالت جديد نيز نياز به كمك دولت 

و خيرين است.
ــه  ــروم و تهي ــه مح ــن منطق ــه اي ــن ب ــك خيري ــتار كم وى خواس
ــتان  ــس بيمارس ــز و اورژان ــاى ديالي ــاز بخش ه ــزات موردني تجهي
شــد و گفــت: منطقــه مشــكالت بســيارى در بخــش درمــان دارد 
كــه بايــد هرچــه زودتــر حــل شــود؛ در آينــده امكانــات بيشــترى 

نيــز بــه شهرســتان خواهــد آمــد.

 امسال نخستين سالى است كه بايد شب 
يلدا را بدون حضور تو سر كنيم، چقدر تلخ 
است كه امســال كسى نيست انارهايمان را 
دانه كند و كاســه گل سرخ پر از كشمش و 

گردو را جلويمان بگذارد.
اينها حسرت هاى «فاطمه» دختر 25 ساله اى 
اســت كه مادربزرگش را همين چند وقت 
پيش بر اثر ابتال به كرونا از دســت داده و 
حاال به جاى استقبال از شب يلدا، در سوگ 
مادربزرگش نشســته است. شب يلدا براى 
او مساوى با كرســى گرم خانه مادربزرگ 
است كه امسال سرد شــده، سرمايى كه با 

هيچ هيزمى گرم نخواهد شد.
فاطمــه درحالى كه بغض كرده اســت، از 
از  مى گويد:  ايســنا  به  دورهمى هاى شــان 
زمانى كه به خاطر دارم، ما هر شــب جمعه 
دورهم جمع مى شــديم، پاتوقمان هم خانه 
مادربزرگ بــود. از زمان شــيوع ويروس 
كرونــا، اوايل خيلى رعايــت مى كرديم و 
ميهمانى هــاى آخر هفته را لغو كرده بوديم. 
2 ماهــى به همين روال گذشــت اما خب 
راســتش را بخواهيد ما هم مانند خيلى از 
مردم از در خانه ماندن خسته و كالفه شده 
بوديم. به پيشنهاد يكى از خاله هايم دوباره 
دورهمى هاى خانوادگى مان از ســر گرفته 
شــد؛ البته خــب اوايل كــه دور هم جمع 

مى شديم ماسك مى زديم.
او با بيان اينكــه برخى خانواده ها برگزارى 
دورهمى ها با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
را يك شوخى تلخ مى دانند، ادامه مى دهد: 
به عقيده من هيچ دورهمــى خانوادگى را 
نمى شــود با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
برگزار كرد. از طرفــى بعضى ها مى گويند 
مــا كه هيچ كداممان بيمار نيســتيم و حتى 
عالئــم ســرماخوردگى هــم نداريم پس 
مشكلى نيســت اگر دور هم جمع شويم و 
پس از مدت ها دورى از فاميل و دوســتان، 
يك شــب را در كنار هم بگذرانيم. همين 
تفكرات غلط كار دســت ما داد. شــايد ما 
بچه ها و نوه ها در ظاهر هيچ كداممان بيمار 
نبوديم و عالئمى هم نداشتيم اما يكى از ما 

ناقل بيمارى بود.
 دورهمى هــاى خانوادگيمان قاتل 

مادربزرگم است
اشــك هاى فاطمــه صورتش را تــر كرده 
است، او ماسكش را كه حاال خيس شده با 
دستانش كمى اين طرف و آن طرف مى برد، 
آهى مى كشــد و اظهار مى كند: مادربزرگم 
دلش نمى آمد به بچه هــا نه بگويد، خاله ها 
و دايى هايم كه آنجا مى رفتند نمى خواست 
دلشــان را بشــكند. وگرنه خودش خيلى 
رعايت مى كرد، شــايد از زمان شيوع كرونا 
يكى دو بار بيشــتر بيرون نرفته بود، آن هم 
با رعايت كامل دستورالعمل هاى بهداشتى. 
مــن مطمئنــم كــه هميــن دورهمى هاى 

خانوادگى مان قاتل مادربزرگم است.
فاطمــه كه حــاال به جاى نــوازش چين و 
چروك دســت هاى مادربزرگش بايد قاب 

روى  مشــكى  نوار  عكس 
ديوار را به نظاره بنشيند، از 
تكاپوى مردم براى جشــن 
گرفتن يلداى امسال نگران 
است و مى گويد: تا پيش از 
اين اتفاق تلخ، اعالم مرگ 
و ميــر ناشــى از ويروس 
ساعت 14،  اخبار  از  كرونا 
برايم عــادى بود يعنى تنها 
اعــدادى بود كه مانند هزار 
و يــك عددى كه در عمرم 
عبور  كنارم  از  بودم،  شنيده 
مى كرد اما حاال فهميدم اين 
اتفاق ممكن است براى هر 
كــدام از ما يــا عزيزانمان 
رخ دهد. بــه مردم التماس 
را  يلدا  امســال  كه  مى كنم 

در خانه جشــن بگيرند و با رفتن به خانه 
مادربزرگ ها و پدربزرگ هايشــان، نظاره گر 
برگزارى مراســم چهلم عزيزانشان پس از 

جشن شب چله نباشند.
بيمارستان  به  كارشــان  كسانى   

مى رسد كه ...
«احمــد» پدرى 52 ســاله اســت كه چند 
روزيست كارش شده طى كردن مسير خانه 
به بيمارستان و بالعكس. او مى گويد: پسرم 
از همان ابتداى همه گير شدن اين ويروس 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نمى كرد و 
مى گفــت «همه ايرانى ها باالخره بايد كرونا 
بگيرند اما كســانى كارشــان به بيمارستان 
مى رســد يا فوت مى شــوند كــه بيمارى 
زمينه اى يا باالى 60 سال سن داشته باشند.» 
او دورهمى هاى دوستانه اش را در اين مدت 
ترك نكرده بود و ما هــم هرچه مى گفتيم 

گوشش بدهكار نبود.
اين پدر كه حاال مجبور اســت به جاى در 
آغوش كشــيدن فرزندش و پرســتارى از 
او، از پشــت شيشــه هاى  ICU به شماره 
افتــادن نفس هــاى فرزنــدش را نظاره گر 

باشد، درحالى كه بغضى 
گلويــش  در  ســنگين 
منتظر آزاد شــدن است 
اما حق آزاد شدن ندارد 
زيرا همه اهالى خانواده 
چشــم اميدشــان پس 
از خــدا به اوســت كه 
آنها  و  ايســتاده  استوار 
را دلگرمى مى دهد، بيان 
مى كند: «حســين» هيچ 
وقــت فكــرش را هم 
نمى كرد كه پس از ابتال 
تخت  روى  كرونــا  به 
نفس هايش  بيمارستان، 
را از كپســول اكسيژنى 
طلب كند كه تا پيش از 
فقط  مى كرد  تصور  اين 
مورد استفاده سالمندان و افرادى با بيمارى 

زمينه اى است.
 پس از شــركت در مراسم جشن 
كرونا  عمويم  عروس  براى  يلدا  شب 

گرفت
«شــيما» نيز مادرش را 48 روز پيش بر اثر 
ابتال به كرونا از دســت داده است. به گفته 
او، مــادرش چند روز پس از اينكه به همراه 
خانواده عمويش براى نوعروس شان جشن 
شب يلدا برگزار كردند، به كرونا مبتال شده 

است. 
او كه هنوز هم رفتن مــادر را باور نكرده، 
مى گويــد: همــان موقع چندبــار از مادرم 
خواهش كردم كه به دليل شــيوع كرونا در 
مراســم شــركت نكند اما او فقط به خاطر 
رودربايســتى با زن عمويم و اينكه خانواده 
عــروس فكر نكنند ما بى كــس و كاريم و 
براى حفظ آبرو، در مراسمشان شركت كرد! 
چند روز پس از همان مراســم مادرم مبتال 

شد و كارش به بيمارستان كشيد.
حــاال تمام حســرت اين دختر 32 ســاله 
اين اســت كه كاش مى توانست در آخرين 

لحظــات زندگى مــادرش او را در آغوش 
خاطــرات  مى توانســت  كاش  بكشــد. 
كودكانــه اش را بــراى او داســتان كند و 
مادرش با همان لبخند هميشگى بازيگوش 
بــودن او را بــه رخش بكشــد و از همان 
قرمه سبزى هاى هميشــگى برايش بپزد كه 
گويى ســبزى هايش بوى بهشت مى دهد و 
هم تراز با غذاى هيچ رستورانى در دنيا نبود.
چه حســرت ها كــه كرونا بــر دل هايمان 
گذاشــت، گاهى ما مقصــر بوديم و گاهى 
چوب ندانم كارى ديگرى را خورديم. شايد 
هيچ كس فكــرش را هم نمى كرد كه روزى 
زندگى اش وابسته به مرد غريبه اى باشد كه 
براى دقايقى در اتوبوس كنارش نشســته و 
يا زنى كه در صف نانوايى ايســتاده است. 
شايد كرونا مى خواســت يادآورى كند كه 
مــا مانند دانه هاى يك تســبيح به يكديگر 
وابسته ايم پس با كوچك ترين اشتباه ممكن 
اســت خانواده اى را داغدار كنيم كه ديگر 

هيچ جبرانى برايش نخواهيم داشت.
در خيابان قدم مى زنم، پس از تمام شــدن 
اين محدوديت ها شــايد تعــداد افرادى كه 
در پياده رو هــا تردد مى كنند 3 برابر شــده 
باشد. طالفروشــى ها شلوغ است، بيشتر از 
ده نفر آمده اند بــراى خريد هديه اى براى 

عروسشان به منابست شب يلدا. 
پارچه هاى رنگارنگى كه روى پيشخوان يك 
بزازى پهن اســت و فروشــنده با آب و تاب 
از جنــس اعالى پارچه بــراى دختر جوانى 
مى گويد كه با 7 زن ديگر براى خريد عروسى 
آمده اســت. در دلم خدا خدا مى كنم كه كاش 
فقــط هديه ها را بــراى عروسشــان ببرند و 
برگردند و يلدا را در خانه با اعضاى خانواده 
خود جشن بگيرند، كاش امسال برگزارى اين 
جشن كهن با سال هاى گذشته تفاوت داشته 
باشد، كاش همان غيرت و همتى كه براى عيد 
نوروز و لغو كردن ديد و بازديدها داشــتيم را 
دوبــاره خرج كنيم تا مبادا زندگى كســى را 

ندانسته به خطر بيندازيم.

مهدى ناصرنژاد»
  اين روز ها در شهر بزرگى چون همدان 
و در كشــاكش بيم واميد هايى كه نسبت به 
رفتن يا مانــدن ويروس منحــوس كرونا 
وجود دارد، يك موضوع پرسش برانگيز نيز 
هر ذهن كنجاوى را به خود جلب مى كند، 
اينكه اين ترافيك عجيب و غريب و تقريبا 
بى ســابقه كه روزهــاى اخيــر گريبان گير 
خيابان هــاى اصلى همــدان و طبق اطالع 
ديگر شــهرهاى اســتان مى باشد، از كجا و 

چگونه پيدا شده است؟!
اتفاقًا يك گزارش تصويرى از شــبكه خبر 
تلويزيون كشــورمان روز يكشنبه حاكى از 
نوعى ترافيــك نوظهور در روزهاى پس از 
قرنطينه 2 هفته اى در بيشتر شهرهاى بزرگ 
بود كــه براى هر بيننده اى پرســش برانگيز 

مى نمود. 
چنين وضعيتــى از ترافيــك از جنبه هاى 
مختلف قابل  تأمل و بررســى اســت و در 
تمام نقاط كشــورمان داراى وجوه مشترك  
فراوان اســت. نمونه اش همين ترافيك كه 

دليل خاصى در هر كجاى كشور در شرايط 
كرونايى با آن مرتبط نيســت، زيرا نه فصل 
و ايام مســافرت ها اســت، نه پروتكل هاى 
بهداشتى اجازه تردد خودرويى در شهرهاى 
بين اســتانى و درون اســتانى را مى دهد، نه 
در ســاعات بعدازظهــر و غروبى كه اوج 
ترافيك سرســام آور اين روزها است، زمان 
فعاليت و خدمات دهى ادارات و سازمان ها 
و بانك ها اســت كه دليــل و بهانه اى براى 

مسافرت هاى درون شــهرى باشد، نه مراكز 
خريد و بازارچه ها چنــان رونق و فعاليتى 
دارند كه بهانــه رفت وآمد فراوان باشــد، 
نه نقــاط و مراكز تفريحــى در اين روزها 
فعاليت دارند كه موجب شــلوغى و تردد 
خودروها و خانواده ها باشــد و نه ســهميه 
ماهانه بنزين اجازه مى دهد تا مردم بى محابا 
و دست ودل بازانه به عمق ترافيك و معطلى 
پشــت چراغ قرمز هــاى طوالنــى بزنند!!! 

بنابراين مى مانــد همان معماى الينحلى كه 
بايد تك تك رانندگان و تك سرنشــين هاى 
انــواع و اقســام خودروهــاى البته پالك 
بومى به آن پاســخ بدهند كه واقعا به كجا 
چنين شــتابان؟! ناگفته نمانــد كه رانندگى 
ناسزاوارانه بســيارى از همشهريان به ويژه 
جوان و كم تجربه كه البه الى ماشين ها ويراژ 
مى دهند و از اين الين به آن الين مى پرند، 
نمكى بر زخم ترافيك واقعًا بى فرهنگ اين 
روزهاى شــهر خودمان همدان است. حال 
در اين شــرايط و وضع و حال، شما اضافه 
چراغ هاى  محاسبه نشــده  زمان بندى  كنيد، 
3 رنــگ راهنمايــى و رانندگــى در اغلب 
چهارراه هــا و ورودى و خروجــى ميادين 

غيرمهندسى در سطح شهر همدان را!!! 
نمونه اش زمان بندى چراغ هاى سبز و قرمز 
ميدان فردوســى اســت كه در ساعت هاى 
شــلوغ هــول آور مى شــود و خودروهاى 
عبورى از هر طرف توى شكم هم مى روند 
و به نظر مى آيد تدبير درستى هم حداقل در 

اين شرايط براى آن نباشد.

ترافيك بى سابقه معماى اين روزهاى كرونايى

جشن شب چله يا مراسم چهلم!

به عقيده مــن هيچ دورهمى 
با  نمى شــود  را  خانوادگــى 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
برگزار كرد. از طرفى بعضى ها 
مى گويند ما كه هيچ كداممان 
بيمار نيســتيم و حتى عالئم 
سرماخوردگى هم نداريم پس 
مشكلى نيســت اگر دور هم 
جمع شويم و پس از مدت ها 
دورى از فاميل و دوستان، يك 
شب را در كنار هم بگذرانيم. 
همين تفكرات غلط كار دست 

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

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

برابر رأي شماره 99/1083  مورخ 99/9/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم جيران كيانى فرزند حسينعلى به شماره 
شناســنامه 439 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 123/35 
مترمربع در قســمتى از پالك 2230 اصلي واقع در اسدآباد 20 مترى كاشانى 18 مترى 
آزادگان روبروى پارك رضوان خريداري با واســطه از مالك رسمي آقايان لطف ا... نعمتى 
و وفات ا... فتوحى محرز گرديده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 347)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

برابر رأي شماره 139960326006001273 - 1399/08/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ماليــر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم 
امينى فرزند على اكبر به شــماره شناســنامه 3491 صادره از مالير در شش دانگ 
يك باب ســاختمان به مســاحت 200/97 مترمربع پالك شماره فرعى149 فرعى 
از2143 اصلي واقع در بخش يك مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى ولى محمد 
تاجبخش محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 348)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اداره اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان نهاوند
به اســتناد تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رسمى و ماده 13- آيين نامه مذكور و بند 289 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتى از پالك 3754- اصلى بخش يك حوزه ثبتى 
شهرستان نهاوند بنا به درخواســت آقاى وحيد معتمدى فر به شماره وارده 1521/ن/99 مورخ 

1399/08/14 به شرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.
آقاى وحيد معتمدى فر كه برابر پرونده كالسه شــماره 139900000032 سال 1399 در راستاى 
قانون تعيين تكليف ثبت نام و ســپس برابــر رأى شــماره 139960326005000357 مورخ 
1399/05/20 مبنى بر صدور سند مالكيت مقدار 154/25 مترمربع قسمتى از پالك 3754 اصلى 
و 5 فرعى از 3754 اصلى بخش يك حوزه ثبتى نهاوند تحت شش دانگ يك باب ساختمان صادر 
گرديده با توجه به اينكه پالك 5 فرعــى از 3754 اصلى بخش يك حوزه ثبتى نهاوند تحديد 
حدود نگرديده لذا تاريخ تحديد حدود قســمت مورد ثبت نام آقاى وحيد معتمدى فر از پالك 
5 فرعى از 3754 اصلى روز دوشــنبه مورخ 1399/10/15 ساعت 10 صبح مى باشد لذا مراتب به 
موجب ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى و 
ماده 13 آيين نامه مذكور و بند 289 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى به صاحبان و مجاورين چالك 
فوق الذكر به وســيله اين آگهى اعالم مى شود روز و ساعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك 
حضور به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد 
حدود حاضر نباشــد تحديد حدود به عمل آمده و واخواهى طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى رقبه مورد تحديد تا يك ماه بعد از تنظيم صورت مجلس تحديد حدود از طريق 

اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته مى شود.(م الف 803)
تاريخ انتشار: 1399/09/25

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك نهاوند 

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

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

برابر رأي شماره 139960326006001264 - 1399/08/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملــك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كريم زرينى فرزند آقامراد به 
شماره شناسنامه 1 صادره از مالير در شش دانگ اعيانى يك باب خانه به مساحت 106/20 
مترمربع قســمتى از پالك  فرعى از 2044 اصلي واقع در بخش يك مالير از مالك رسمى 
برابر قرارداد اجاره 446116046996121016-1399/06/12 اداره اوقاف و امور خيريه مالير 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، درصورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 351)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اداره اسناد و امالك شهرستان مالير

رونق بازار سرمايه
 در گرو سياست هاى اصالحى

 بازار سرمايه در هفته جارى تا حدودى شرايط بهترى را تجربه 
كرد؛ اين روند پس از آن رخ داد كه بانك مركزى زمزمه ها درباره 
افزايش نرخ ســود را تكذيب كرد و در عين حال دست به تعديل 
نرخ سود بين  بانكى زد. البته شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد 
هنوز ايــن اتفاق در عمل نيفتاده و همچنــان نرخ هاى بين بانكى 
بــاالى 22 درصد جريان دارد كــه اميدواريم با مصوبه اخير بانك 

مركزى، اين روند عمال متوقف شود.
مى توان باتوجه به تحوالت اخير، افق مثبتى را براى اقتصاد كشور 

نسبت به 2 سال گذشته متصور شد. 
نخست آنكه باتوجه به نتايج انتخابات امريكا، امروز حداقل ديگر 
افق تشــديد فشــارها را پيش رو نداريم كمااينكه آقاى بايدن از 
بازگشــت اياالت متحده آمريكا به برجام هم گفته اند كه برهمين 
اســاس در قالب بهترين سناريوها، مى توان گشايش هاى اقتصادى 

را هم پيش روى كشور داشت. 
موضوع بعدى اخبارى است كه در مورد توليد واكسن كرونا اعالم 
شــده كه اين موضــوع نيز مى تواند به بهبود شــرايط اقتصادى و 
تعديل برخى مســائل منجر شود. در عين حال طى ماه هاى اخير، 
بازار ســرمايه يك اصالح قوى را داشته و تصور مى كنم باوجود 
چشــم اندازهاى عنوان شده، درصورت حركت سياست گذاران در 
مســير صحيح، مى توان از اين فرصت به نفع اقتصاد كشور استفاده 
كرد و به تبع آن بازار هم شــرايط مثبتى را پيش روى خود داشــته 

باشد.
در شــرايط حال حاضر در زمينه سياســت هاى ارزى نيز بهترين 
رويكردى كه بانك مركزى مى تواند انجام دهد، تثبيت نرخ ارز در 
يك نرخ معقول (در همين حدود نرخ فعلى) اســت، به جاى آنكه 

اجازه دهد نرخ ارز اصالح عميقى داشته باشد. 
در عين حال كاهش نرخ سود بانكى نيز مى تواند به عنوان سياست 
ديگــرى در دســتور كار بانك مركزى قرار گيرد. بر اين اســاس 
مى توان همان روندى كه در دهه 80 صورت گرفت را دنبال كنيم؛ 
يعنى بتوانيم براى مدتى طوالنى نرخ سود بانكى پايين و نرخ دالر 

تثبيت  شده داشته باشيم.
 اگر اين سياســت ها همزمان اجرا شــود، قطعا بازار سرمايه هم 
رونــق مى گيــرد. آن زمان مى تــوان درباره بحث تأمين كســرى 
بودجه دولت با فروش اوراق و عرضه ســهام شركت ها در بورس 
صحبت كرد زيرا جذابيت به بازار سرمايه بازگشته است واحتماال 

سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف تقويت خواهد شد.
راه بعدى كه سياست گذار بايد آن را پيش گيرد، اين است كه بايد 
سياست بازار در دستور كار قرار گيرد. قيمت گذارى هايى كه امروز 
با انواع كنترل ها و دخالت ها صورت مى گيرد، شايد در كوتاه مدت 
به كنترل نسبى قيمت ها منجر شود اما در بلندمدت، مى تواند حتى 
موجب شــكل گيرى حباب قيمتى در بازارها شود، كمااينكه اين 

روند را به طور واضح در بازار خودرو مى بينيم. 
اگر در بازار خــودرو قيمت گذارى آزاد داشــتيم، قيمت خودرو 
هيچوقت تا اين اندازه رشد نمى كرد. سياست هاى كنترلى هميشه 
به كاهش عرضه و تشديد قيمت ها منجر مى شود. حركت به سمت 
اقتصاد بازار و مديريت صحيح سياست هايى كه رشد نقدينگى را 
به همراه دارند؛ مثل ســود ســپرده و نرخ ارز، باتوجه به افقى كه 
امروز پيش روى ما قرار دارد، مى توان به تشــكيل سرمايه ثابت و 
ســرمايه گذارى در كشور اميد داشت كه حاصل آنها رونق بازارها 

از جمله بازار سرمايه خواهد بود.
* امير سيدى
كارشناس بازار سرمايه

مديركل پشتيبانى امور دام استان:
توزيع مرغ منجمد در همدان متوقف شد

 بــا توجه به اينكه توزيع مرغ گرم در بازار روند خوبى پيدا كرده و قيمت آن كاهش يافته، با 
هماهنگى سازمان جهادكشاورزى و صمت فعًال توزيع مرغ منجمد متوقف شده است.

مديركل پشــتيبانى امور دام استان همدان با اشــاره به اينكه جوجه ريزى هاى آبان ماه وارد بازار 
مى شود، گفت: جوجه ريزى هاى آبان كمى وارد بازار شده، به طورى كه در هفته گذشته توزيع مرغ 

گرم در استان خوب شد و قيمت مرغ گرم در روز گذشته به 21 هزار تومان رسيد.
ابوالفضل اينانلو در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه مرغ منجمد با هدف تنظيم بازار توزيع 

مى شــود، تصريح كرد: از ابتداى آبان تاكنون 705 تن مرغ منجمد در اســتان همدان توزيع شده 
است و درصورتى كه ستاد تنظيم بازار تصميم بر توزيع مجدد بگيرد، حتماً توزيع خواهد شد.

اينانلو با بيان اينكه براســاس آمار سازمان جهادكشــاورزى روزانه 140 تن مرغ در استان كشتار 
مى شــود، خاطرنشان كرد: وقتى مرغ گرم به وفور در بازار وجود داشته باشد نيازى به توزيع مرغ 

منجمد نيست و علتى ندارد مرغ منجمد توزيع شود.
مديركل پشــتيبانى امور دام اســتان همدان درباره توزيع سهميه اى مرغ منجمد در فروشگاه هاى 
زنجيره اى استان، بيان كرد: اگر توزيع مرغ منجمد توزيع مديريت نشود تقاضاى كاذب ايجاد شده 
و از طرفى ممكن است سوءاستفاده هايى نيز صورت بگيرد و مرغ منجمد به دست مصرف كننده 

اصلى نرسد.

كسب و كارهايى كه 
مشمول امهال 
حق بيمه شدند

 كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى كرونا اسامى 
كسب وكارهايى كه كارفرمايان آنها مى  توانند از مزاياى 
امهال حق بيمه 2 ماه آذر و دى بهره مند شوند را اعالم 

كرد.
به گزارش ايسنا، با تشخيص كارگروه مقابله با پيامدهاى 
اقتصادى كرونا، 12 رسته شغلى از مزاياى امهال حق 
بيمه 2 ماه آذر و دى ماه كارفرمايان بهرمند مى  شوند. اين 
مشاغل و كسب وكارها براساس تعداد روزهاى تعطيلى  

و ميزان و شدت آسيب پذيرى از بحران اقتصادى كرونا 
طى يك سال گذشته اولويت  سنجى و تعيين شده اند.

12 رســته شــغلى مذكور شامل كســب وكارهاى 
غيرتوليدى و شديدا آســيب ديده از كرونا هستند كه 
به عنوان مشموالن امهال حق بيمه كارفرما در 2 ماه آذر 

و دى معرفى شده اند.
اسامى كســب و كارها و رســته هاى شغلى كه 
مى توانند از مزاياى امهال حق بيمه كارفرما استفاده 

كنند به اين شرح است:
■ مراكز تفريحى، باغ وحش ها، شهربازى ها

■ شركت هاى حمل و نقل مسافر برون شهرى
■ مراكز عرضه گل و گياهان زينتى و ماهيان زينتى

■ مراكز ورزشــى، باشــگاه ها و مراكز ورزشى آبى و 

استخرها
■ آرايشــگاه هاى مردانــه، آرايشــگاه هاى زنانــه و 

سالن هاى زيبايى
■ نمايشگاه  هاى تجارى اعم از عمومى، تخصصى و 

بين  المللى
■ قنادى ها، شــيرينى پزى ها، مراكز عرضه آبميوه و 

بستنى فروشى
■ مراكز فرهنگى، هنرى و رســانه اى (غيرديجيتال)، 

موزه ها، سينماها و تئاترها
■ مراكز پذيرايــى، تاالرهاى پذيرايى، رســتوران ها، 

قهوه خانه ها، چايخانه ها، مراكز تهيه و طبخ  غذا
■ مراكز آموزشى، آموزشگاه ها و مهد كودك ها (به غير 

از مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى)

■ مراكــز حوزه گردشــگرى شــامل هتل هــا، هتل 
آپارتمان ها، مسافرخانه ها، ميهمانپذيرها، ميهمانسراها، 
مراكز بوم گردى، مراكز اقامتى، مراكز پذيرايى، خدمات 
بين راهــى، مجتمع هاى جهانگردى و گردشــگرى، 
زائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتى، گردشگرى، زيارتى 

و آژانس هاى مسافرتى.
■ مراكز فروش انواع پوشاك، كيف و كفش، خرازى، 
خياطى، مراكز فروش لوازم كادويى، لوازم آرايشــى 
و بهداشتى، اســباب بازى، لوازم التحرير، مراكز توزيع 
صنايع دســتى، مراكز فروش فــرش و موكت، لوازم 
خانگــى، پارچه، پــرده، مبلمان و تزئينــات داخلى 

ساختمان، آتليه و عكاسى.
پيش از اين ستاد ملى مقابله با كرونا در چهل وهفتمين 

نشست خود در راستاى حمايت از فعاالن اقتصادى و 
كسب وكارهاى به شدت آسيب ديده از كرونا، استمهال 
حق بيمــه 2 مــاه آذر و دى ماه كارفرمايان مشــاغل 
غيردولتى آسيب ديده از كرونا يا به اجبار تعطيل شده 
توسط سازمان تأمين اجتماعى و به تشخيص كارگروه 

مقابله با پيامدهاى اقتصادى كرونا را تصويب كرد.
براســاس اين مصوبه از محل منابع مربوط به كرونا، 
تســهيالت ويژه بــا بازپرداخت يكســاله در اختيار 
سازمان تأمين اجتماعى قرار مى  گيرد و ميزان و شرايط 
تســهيالت مذكور توسط كارگروه مقابله با پيامدهاى 
اقتصادى كرونا تعيين مى  شــود. مصوبه مذكور به جز 
توليدكنندگان شامل حال همه كسب وكارهاى آسيب 

ديده يا تعطيل شده مى  شود.

غزل اسالمي »
 رتبــه 12 همــدان در عملكرد شــوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان ها 

كدام ضعف در استان را نمايان مي كند؟
اصفهــان با 98/5 امتياز در صدر جدول تعامل 
دولت و بخش خصوصي نشسته اما همدان با 

67/25 امتياز، رتبه 12 را دارد. 
31 امتياز فاصله با اســتان برخوردار و 2 امتياز 
فاصله با استان كم برخورداري مانند لرستان كه 
رتبه 14 را دارد نشــان مي دهد كه دستگاه هاي 
همــدان بايد تــالش بيشــتر و برنامه ريزي 
بهتــري براي تعامل با بخش خصوصي و حل 
مشكالت آنها داشته باشــند. يكي از مديران 
استان 2 سال پيش مي گفت: «در اصفهان وقتي 
قرار است برنامه يا همايش بزرگي برگزار شود 
از همان نخســتين جلسه، بخش خصوصي و 
دولتي همه پشــت يك ميز مي نشينند و براي 
بهتر برگزار كردن تصميم مي گيرند و از منابع 
مالي مختلف بــراي افزايش كيفيت برگزاري 
بهره مي برند. اما در همدان وقتي قرار اســت 
برنامه يا جشنواره مهمي برگزار شود چند نفر 
از دولتي ها تصميم مي گيرند و سپس البه الي 
امور به چند نفر از فعاالن بخش خصوصي هم 
اعالم مي كنند كه انجام فالن قســمت به عهده 
شماست. حاال يا پول خوبي به آنها مي دهند يا 
بخشــي از پول آنها كه جزو قراردادشان است 
را نمي دهند و در فاكتــور مبالغي از آن را كم 
مي كننــد. اين روش يعني نه تنهــا در همدان 
تعامل بخش دولتي و خصوصي كمرنگ است 
بلكه شكســت همدان در پيشرو بودن را رقم 

مي زند.»
هرچند همدان در بين تعدادي از اســتان هاي 
همسايه در اين شاخص وضعيت بهتري دارد 
اما نمي توانيم خودمان را با آنها مقايسه كنيم. با 
اين حال بسياري مواقع برخى از مسئوالن وقتي 
مي خواهند بر رتبه هــاى خوب همدان تأكيد 
كنند اســتان را با چند استان محروم همجوار 
مقايســه مي كنند و برتر بودن نسبت به آنها را 

امتياز براي همدان عنوان مي كنند. 
آن طور كه علي اصغر زبردست، رئيس پارلمان 
بخش خصوصي استان گفت: در اين رتبه بندي 
همدان در بين استان ها هميشه متوسط به باال 
بوده كه عمــده داليل آن بــه گيروگورهايي 
در بعضي از دســتگاه ها برمي گــردد كه بايد 

تحرك بيشــتري براي حل مشكالت با بخش 
خصوصي داشته باشند.

طبق آمار منتشرشــده مربوط به 6 ماه نخست 
ســال، همدان استاني توســعه يافته محسوب 
نمي شود. روي اين حساب است كه كم پيش 
آمده مديري از اســتان هايي ماننــد اصفهان، 
فارس، تبريز يا تهران به همدان بيايد، چون آنها 
در اســتان هايي با ديدگاه ها و شرايط متفاوت 
كار كرده اند و نمي تواننــد با محدوديت هاي 
تفكري و موانع پيش روي كار كردن در برخي 
ادارات كنار بيايند. اما تمايل كاركردن مديران 
از اســتان هاي كم برخوردارتري مانند لرستان 
و كرمانشــاه در همدان به شدت مشهود است. 
حضور مديران از استان هاي كمتر توسعه يافته 
هرچند كه به رشد آنها كمك مي كند اما استان 
را به عقب تر مي كشــاند و طول مي كشــد تا 
نگاه هــاي توســعه اي در بين آنهــا جا بيفتد. 
صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
مدتي در اصفهان مشغول به كار بوده و وقتي به 
همدان آمد ديدگاه متفاوتي نسبت به بسياري 
از مديران ديگر داشت اما پس از گذشت بيش 
از يك ســال او هم در مسيري قرار گرفت كه 
بيشــتر تعامل با ديدگاه هاي موجود را نشانه 

مي رفت.
بيش از يك دهه است كه مديران ارشد استان 
از تنگ نظري مديران همداني سخن مي گويند 
تا جايي كه امروز كمتر شاهد حضور مديركل 
يــا رئيــس همدانــي در رأس ادارات كل و 
سازمان ها هستيم. اين شد كه راه براي برخي از 
تصميم گيران استاني باز شد تا مديران غيربومي 

را در اين استان قطار كنند.
در يك دهه گذشته همدان محل گذر مديران 
كهكيلويه و لرستان بوده كه هر 2 استان با رتبه 
23 و 14 در سطح پايين تري نسبت به همدان 

قرار دارند. 
اين تنها مانــع پيش روي باالرفتن رتبه همدان 
در جايگاه بخش خصوصي نيســت. يكي از 
مديران اســتان پيش از ايــن مي گفت: «بدنه 
كارشناســي از جمله مهم ترين موانع را ســد 
راه بخش خصوصي قرار مي دهد. پچ پچ هايي 
كه در برابر افراد موفق شــنيده مي شود موانع 
زيادي را به وجود مــي آورد تا فعال اقتصادي 
را خســته و درمانده كند. همان صحبت هاي 
درگوشــي و به اصطالح زيرآب زني ها معموال 

پاي دستگاه هاي نظارتي را هم به ميان مي آورد 
و مديران براي اينكه از بازخواســت شدن در 
امان بمانند ترجيح مي دهند كه تذكر به مديران 
مياني و بدنه كارشناسي يا در حد گوشزد باقي 

بگذارند.»
توسعه يك استان را مديران خوب و بخش 
خصوصــي فعال رقــم مي زنند.اگر توليد و 
بخش هاي خصوصي متعدد در استاني رشد 
طال  خريدوفروش  مســكن،  به اجبار  نكنند 
و ارز در فصل هــاي افزايش قيمت، داللي، 
ســپرده بانكي و در مواردي كشاورزي آن 
محــور درآمد مي شــود و روزبه روز قيمت 
مســكن و زمين بــاال مي رود و بســياري 

آن  خريدوفــروش  بــه  را  شــهروندان  از 
وامــي دارد. چنانچــه مي بينيم در 3 ســال 
گذشته اســتان همدان در گراني مسكن از 
رتبه ششــم به يكم رســيده و تهران را هم 

جا گذاشته است. 
نمي خواهيم انتشــار اين رتبه بندي، مسئوالن 
همداني را وادار كند تا در 6 ماه يا يك ســال 
رتبه اســتان را به نخست برســانند، اما انتظار 
داريم كه مديراني با نگاه توســعه محور نه در 
شعار بلكه در عمل ســكان هاي دستگاه هاي 
اجرايــي را به عهده بگيرند تا حرف آنها چنان 
برندگي داشــته باشد كه كارشناسان و مديران 

پايه حساب كار را داشته باشند.

جوالن ماسك هاى چينى در بازار
 رئيس سازمان هيأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى نسبت به 
قاچاق ماسك چينى به كشور و آســيب اين روند به واحدهاى توليد 

ماسك به وزارت صمت هشدار داد.
به گزارش ايســنا، غالمرضا حســن پور اســكندرى طــى نامه اى به 
عليرضا رزم حســينى، وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفته كه 
بررســى هاى ميدانى نشــان مى دهد از مبادى ورودى كشور به ويژه از 
بندرگناوه و ساير بنادر كشور، ماسك هاى چينى به صورت قاچاق وارد 
كشور شده و از طريق كانال هاى تلگرامى و صفحات اينستاگرام و ساير 
روش ها در تهران و برخى ديگر از اســتان ها، به ويژه استان هاى جنوبى 

كشور به وفور به فروش مى رسد. 
وى همچنين هشــدار داده كه اين روند منجر به شكست توليدى هاى 
ماســك در داخل كشور خواهد شــد و در آينده نزديك سرمايه ها و 
نيروهاى به كارگرفته شده در مقوله توليد ماسك آسيب جدى و غيرقابل 

جبرانى خواهند ديد. 
حسن پور در پايان از وزارت صمت خواسته كه براى حمايت از توليد 

داخلى و جلوگيرى از قاچاق، دستور فورى و قاطع صادر شود. 
اين اظهارات درحالى مطرح مى شود كه براساس اعالم وزارت صمت 
درحال حاضر ظرفيت توليد روزانه 20 ميليون عدد ماســك در كشور 
وجــود دارد.  همچنين با توجه به افزايش حجــم توليدات داخلى و 
ذخيره  ســازى مناسب در زمينه توليد انواع ماســك، به تازگى حداكثر 
قيمت مصرف كننده انواع ماســك 3 اليه پزشكى استاندارد مورد تأييد 

سازمان غذا و دارو از  هزار و300 به هزار تومان كاهش يافت.

جزئيات موجودى و تأمين ارز 
كاالهاى اساسى در بنادر

 دبير ســتاد تنظيم بازار با اشــاره به جزئيات روند ترخيص كاالها، 
گفت كه درحال حاضر حدود 7 ميليون تن كاالى اساسى و ضرورى در 

بنادر و در كشتى ها كاال موجود است.
به گزارش ايســنا، عباس قبادى در جلسه ستاد تنظيم بازار با اشاره به 
تالطم هاى اخير در بازار روغن، مرغ و تخم مرغ، اظهار كرد: گزارش هاى 
جلســه امروز نشان مى دهد قيمت مصوب روغن نباتى در فروشگاه ها 
رعايت مى شود و قيمت مرغ هم تقريباً به قيمت مصوب نزديك شده 
است. گزارش هاى ارائه شده از سوى وزارت جهاد كشاورزى هم اين 
اميدوارى را ايجاد كرده كه در روزهاى آينده قيمت مرغ و تخم مرغ هم 

به قيمت مصوب برسد. 
 گمانه زنى ها درباره ممنوعيت صادرات ميوه

وى با بيان اينكه تالش ســتاد تنظيم بازار، فراوانى و توزيع حداكثرى 
كاال اســت، تصريح كرد: در زمينه نحوه ذخيره ســازى ميوه شب عيد 
به طورى كه هم مصرف كننده و هم توليدكننده منفعت ببرد و همچنين 
در زمينــه ممنوعيت صــادرات ميوه و قيمت گذارى بحث شــد، اما 

تصميم گيرى به جلسه بعد موكول شده است.
دبير ســتاد تنظيم بازار همچنيــن درباره روند خروج كاال از بنادر 
كشــور اظهار كرد: از 11 آبان كه حدود 4 ميليون تن كاال در بنادر 
كشــور موجود بود درصورتى كه ورودى كاال به بنادر كشــور را 
ثابت فرض كنيم مشــاهده مى  شــود كه روند خروج كاال از بنادر 
نســبت به ورود سرعت داشــته به طورى كه اكنون موجودى كاال 
در بنــادر به 3 ميليون و 700 هزار تن رســيده اســت. عالوه بر 
3 ميليــون و 700 هزار تن كاال در بنادر كشــور حدود 2 ميليون 
و 300 هزار تن كاال نيز بر روى عرشــه هاى كشــتى هايى كه در 
بنادر پهلو گرفته اند كاال موجود اســت و براين اســاس حدود 7
ميليون تن كاالى اساســى و ضرورى در بنادر و در كشتى ها كاال 

است.  موجود 
 تخصيص 4/2 ميليارد دالر براى واردات كاالهاى اساسى

به گفته وى، تاكنون 20 ميليارد دالر به حســاب فروشندگان وارد شده 
و از اين رقم حدود 4/2 ميليارد دالر هم به كاالهاى اساسى تخصيص 
داده شــده و درحال حاضر مطابق برنامه بحث تأمين و تخصيص ارز 

فروشندگان خارجى انجام شده است. 
قبادى در ادامه با بيان اينكه از ابتداى امسال تاكنون نزديك به 14 ميليون 
تن كاالى اساسى يعنى 25 قلم كاالى اساسى و ضرورى به كشور وارد 
شده كه 7 ميليون تن از اين ترخيص ها از گمرك در 3 ماهه اخير اتفاق 
افتاده، گفت: اين موضوع نتيجه ســفر معــاون اول رئيس جمهورى و 
همچنيــن وزير صمت و همكارى بانك مركزى براى ترخيص كاال از 

گمركات كشور است. 
همچنيــن در مهر و آبان و آذر به ترتيب 2/2، 2/4، 3/2 ميليون تن كاال 
از گمركات كشــور ترخيص شده است و براين اساس روند خروجى 
كاال از بنادر كشور رشد قابل توجهى داشته و اميدواريم با اين روند در 

روزهاى آتى روزهاى خوبى در بازار مشاهده شود. 

در گفت و گوى دولت و خصوصى ها 
همدان رتبه 12 شد

نمره همدان
«نياز به تحرك بيشتر»
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ارزيابى نهايى دامنه امتياز جايگاه استان امتيازنام استان رتبه

شايسته و در حد انتظار (100- 80)گروه اول 98/5اصفهان 1
98/5خوزستان

88/75خراسان رضوى 2
88/75كرمان

88بوشهر3
در مسير شايستگى(79- 70)گروه دوم79/5فارس 4

79/5گلستان
76/75گيالن5
75قزوين6
74/25مركزى7
73/75تهران8
71/25آذربايجان شرقى 9
70/5چهارمحال و بختيارى 10
نيازمند تحرك بيشتر(69- 50)گروه سوم 69/25مازندران 11
67/25همدان12
61/5هرمزگان13
59/25لرستان14
58آذربايجان غربى15
57/5قم 16
55/75اردبيل17
55البرز18
54/5يزد19
53/25خراسان جنوبى20
نيازمند بازنگرى در برنامه ريزى هاى (كمتر از 50 امتياز)گروه چهارم 49/25كرمانشاه21

صورت گرفته 
48/25ايالم22
44/75زنجان23

44/75كهكيلويه و بويراحمد 
39سمنان24
37خراسان شمالى 25
32/25كردستان26
8/75سيستان و بلوچستان 27



C M

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

سه شنبه  25 آذرماه 1399  شماره 3925

7
خبرگزارىخبرگزارى

 varzesh@hamedanpayam.com

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

ــأت اول/دوم  ــه 1399/09/03 هي ــماره 139960326001000967 مورخ ــر رأي ش براب
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك  
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى حســين قربانــى فرزنــد ســبزعلى 
بــه شــماره شناســنامه 3509 صــادره از همــدان در ششــدانگ يــك بــاب خانــه 
ــه مســاحت 450/10 مترمربــع قســمتي از پــالك 5/63 اصلــي واقــع در حومــه  ب
ــه   ــه مدرس ــگ، كوچ ــدان دره مرادبي ــه مي ــيده ب ــدان نرس ــك هم ــش ي بخ
ــذا  ــده اســت؛ ل ــم محــرز گردي ــدارى از مالــك رســمى مخــدره طوبــى خان خري
به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي  درصورتي كــه اشــخاص نســبت ب
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1307)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/11

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك 

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

ــأت اول/دوم  ــه 1399/09/11  هي ــماره 139960326034000939 مورخ ــر رأي ش براب
ــد  ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي موضــوع قان
ــه دو  ــدان - ناحي ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك هم
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي خانــم فاطمــه رنجبــران فرزنــد ترابعلــى بــه 
شــماره شناســنامه 536 صــادره از همــدان در يــك بــاب خانــه/ يــك قطعــه زميــن 
مزروعــي/ يــك قطعــه بــاغ  بــه مســاحت 102/06 مترمربــع پــالك فرعــى از  اصلــى 
مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 10438 فرعــى از 175 اصلــى واقــع در حومــه دو 
خريــداري از مالــك رســمي آقــاى غالمعلــى رنجبــران محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود،  به منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــي  ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش درصورتي ك
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت درصــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1310)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

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

ــأت اول/دوم  ــه 1399/09/01 هي ــماره 139960326001000966 مورخ ــر رأي ش براب
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك  
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى محمــد قربانــى فرزنــد حســين بــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــدان در شش ــادره از هم ــنامه 42 ص ــماره شناس ش
مســاحت 117/67 مترمربــع قســمتي از پــالك 5/63 اصلــي واقــع در حومــه بخش 
يــك همــدان نرســيده بــه ميــدان دره مرادبيــگ، كوچــه مدرســه  خريــدارى از 
ــور  ــذا به منظ ــت؛ ل ــده اس ــرز گردي ــم مح ــى خان ــدره طوب ــمى مخ ــك رس مال
ــود،  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
درصورتي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه  ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش اعتراض
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــدت  ــاي م ــورت انقض ــت درص ــي اس ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي مراج
ــادر  ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذك

خواهــد شــد.
 (م الف 1309)

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك 

https://www.farsnews.ir/hamedan

دان خبرگزارى فارس -   همدان -  اجتماعى -  اقتصادى - سياسى -  فرهنگ و هنر -  ورزشى -  فارس پالس -  فيلم - عكس - استانها تان  رس ا اری  ر
طرح تشديد نظارت بر بازار شب يلدا 

در نهاوند تا 30 آذرماه ادامه دارد
 رئيس اداره تعزيرات حكومتى نهاوند گفت: به منظور نظارت بر بازار 
مصرف و جلوگيرى از سوءاســتفاده افراد سودجو، طرح تشديد بر بازار 

مصرف از22 تا 30 آذرماه اجرا مى شود.
قاســم بازدار در گفت وگو با خبرنگار فــارس در نهاوند اظهار كرد: اين 
طرح با هدف جلوگيرى از افزايش قيمت، تهيه اقالم مورد نياز شب يلدا 
از جمله آجيل، خشكبار، ميوه و شــيرينى و جلوگيرى از سوءاستفاده 

احتمالى و برخورد با متخلفان اجرا مى شود.
رئيس اداره تعزيرات حكومتى نهاوند با بيان اينكه در اين طرح بازرسان 
و ناظران اتاق اصناف، بســيج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با همكارى بازرســان اين اداره شركت دارند، افزود: در اين طرح نظارتى 
بايــد واحدهاى صنفى فاكتور خريد و فروش و رعايت ســود قانونى در 
واحدهاى عرضه آجيل و تنقالت، ميوه و شيرينى فروشــى ها و تره بار را 

به مشتريان عرضه كنند.
وى بــا بيان اينكه يك تيم تخصصى متشــكل از 3 بازرس در 2 نوبت 
صبح و بعداز ظهر در سطح بازار اقدام به رصد نرخ هاى مصوب مى كنند، 

افزود: درصورت مشاهده هرگونه تخلف صورت گرفته از سوى واحدهاى 
صنفى، با آنان مطابق قانون برخورد مى شود.

بازدار با اشــاره به شــرايط كنونى گفــت: با توجه به اينكه از ســوى 
مســئوالن و مردم به تازگى تالش هاى زيادى صورت گرفته تا ويروس 
كرونا كنترل شود؛ بنابراين انتظار مى رود مردم با درك شرايط كنونى از 
دورهمى هايى كه عامل افزايش اين بيمارى است خوددارى كرده و شب 

يلدا را به صورت مجازى برگزار كنند.
وى از مردم شهرســتان خواست تا درصورت هرگونه تخلف مراتب را به 

واحد بازرسى اداره صمت و يا اتاق اصناف گزارش كنند.

طرح جامع شهرى همدان با فشارهاى 
سياسى درحال تصويب است

 دبير قرارگاه شــهيد احمدى روشن همدان معتقد است كه مسأله 
طرح جامع شــهرى به ظاهر عميقاً كارشناسى نشــده و با فشارهاى 

سياسى درحال تصويب است.
عرفان احســانى اظهار كرد: قرارگاه مطالبه گرى شهيد احمدى روشن 
با توجه به مســائل بنيادى و ريشــه اى كه در اســتان همدان وجود 
دارد به طــور جداگانه با نگاه تخصصى و علمى به هريك از موضوعات 
مى پــردازد و مطالبــات اصلى مردم را تا حصول نتيجه از مســئوالن 

ذى ربط پيگيرى مى كند.
وى ادامه داد: درباره مسأله طرح جامع شهرى، هسته مركزى قرارگاه 
در يك ماه گذشــته اقدام به بررســى موضوع كرده كه شامل ديدار با 
اســاتيد دانشگاهى، اعضاى شوراي شهر همدان و برخى مطلعان بوده 
و نتيجه پيگيرى ها و جلســات حاكى از آن است كه ظاهراً اين طرح 

عميقاً كارشناسى نشده و با فشارهاى سياسى درحال تصويب است.
احسانى به پرســش هاى مطرح شده در اين زمينه پرداخت و به ايسنا 
گفت: اداره كل راه و شهرسازى استان همدان طى قراردادى تهيه طرح 
جامع شــهر همدان را به شركت مهندسين مشاور نقش جهان پارس 
محول كرد. حال پرســش اساسى اين است كه به چه علت به همين 
شركت مهندسين مشــاور طراحى 3 ورودى شهر همدان و همچنين 
طرح ســاختارى راهبردى داده شده است؟ شركت ذى صالح ديگرى 
وجود نداشته يا نگاه شــركت مهندسين مشاور نقش جهان پارس به 

مسائل عميقاً علمى و كارشناسى است؟
وى افزود: طبق گفته كارشناســان پيش نياز هرگونه توسعه كالبدى، 
توســعه اقتصادى شهر است. به تازگى در شهر همدان كدام زيرساخت 
اقتصادى بنيادين ايجاد شــده كه تصميم به رشــد شهر گرفته شده 
اســت؟ مگر نه اين است كه مديريت شــهرى براى تكميل پروژه هاى 
نه چندان بزرگ هم با مشــكالت جدى در حــوزه تأمين مالى مواجه 
مى شــود؟ مگر غير از اين است كه صنعت كشاورزى شهر همدان كه 
از قديم به عنوان موتور محرك اصلى اقتصادى شهر همدان بود، ويران 
شــدند و جاى خود را به آپارتمان دادند؟ طبق نظر كارشناســان اين 

شكل از توسعه، به حاشيه نشينى گسترده منجر خواهد شد.
احسانى تصريح كرد: به ظاهر مسئوالن مربوطه تعديل قيمت مسكن را 
بهانه اين توســعه هاى بدون برنامه كرده اند، بنابراين درخواست روشن 
قرارگاه مطالبه گرى شهيد احمدى روشن آن است كه مؤلفه هاى اساسى 
رشد قيمت مسكن در شهرها را بيان كرده و بگويند در راستاى كاهش 
قيمت مسكن چه اقداماتى كرده اند؟ برداشت ما اين است كه تا زمانى 
كه ســوداگرى مسكن در شــهر همدان حرف اول را مى زند چه شهر 
توسعه پيدا بكند و چه نكند، نه تنها قيمت مسكن تغييرات چشمگيرى 
نخواهد داشت بلكه اراضى اضافه شــده هم دستخوش سوداگرى هاى 

افراد سودجود خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: علت اصلى معامالت اراضى پيرامون محدوده شهر 
در چند ماه اخير چيست؟ چه افرادى مطلع هستند كجا قرار است به 
شهر اضافه شود و با معامالت حرام يك شبه ميلياردر مى شوند؟ قرارگاه 
مطالبه گرى شهيد احمدى روشــن با كمك دستگاه هاى نظارتى اين 

موضوع را تا حصول نتيجه به طور جدى دنبال خواهد كرد.
دبيــر قرارگاه شــهيد احمدى روشــن همــدان در پايان بيــان كرد: 
پرســش هاى زيادى از اين طرح در حوزه كارشناسى مطرح است كه 
به مرور بيان شده و توسط اين قرارگاه با جديت تا حصول نتيجه دنبال 

خواهد شد.

دومين همايش بين المللى «مدرسه ايرانى، 
معمارى ايرانى» برگزار مى شود

 مديركل نوسازى مدارس استان 
همدان از برگزارى دومين همايش 
بين المللى «مدرسه ايرانى، معمارى 
ايرانى» در كشور خبر داد و گفت: 
مــردم مى تواننــد در اين همايش 
شركت كنند و آثار خود را به رقابت 

بگذارند.
محمدحســين مرادى در گفت وگو 
با فارس با اشــاره برگزارى نهمين 

همايش و نمايشگاه ملى و دومين همايش بين المللى «مدرسه ايرانى، 
معمارى ايرانى» در كشور اظهار كرد: سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور در راســتاى اجراى اهداف سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش و برنامه زيرنظام تأميــن فضا، تجهيزات و فناورى و ابالغيه 
رياســت جمهورى درنظر دارد با همكارى جمعى از صاحبنظران در 
عرصه معمارى كشور، همچون ســال هاى گذشته نسبت به برگزارى 
نهمين همايش و نمايشگاه ملى و دومين همايش بين المللى «مدرسه 

ايرانى معمارى ايرانى» اقدام كند.
وى بيــان كرد: اين همايش در تراز ســند برنامه زيرنظام تأمين فضا، 
تجهيزات و فناورى، با اولويت مديريت ســبز در فضاهاى آموزشــى، 

تربيتى و ورزشى برگزار مى شود.
مديركل نوسازى مدارس استان همدان با اشاره به اينكه اين همايش 
اســفند ماه ســالجارى برگزار خواهد شــد گفت: از معماران مجرب، 
استادان، دانشــجويان و دانشآموزان عالقه مند، با هدف دستيابى به 
مدارس با هويت، مزين به ارزشها و اصالتهاى جامعه اسالمى، دعوت 
به عمــل مى آيد تا عكس هــا و طراحى هاى خــود را به منظور ارائه در 

همايش و نمايشگاه و شركت در مسابقه ارسال كنند.
وى با بيان اينكه ســطوح مختلف مســابقه سازمان نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس كشــور و ادارات تابعه، مهندســين مشاور و بخش آزاد 
و نيز دانشــجويان معمارى داخل و خارج از كشــور هستند، افزود: در 
بخش طراحى، طراحى فضاهاى آموزشــى مطابق با جدول ارائه شده 
مدنظر است. مرادى با تأكيد به اينكه در بخش طرحهاى اجراشده، ارائه 
تصاوير و پوســتر از روند اجراى مدرسه در فضاهاى آموزشى دولتى و 
غيردولتى ساخته شده مورد توجه است، افزود: در بخش عكاسى، ارائه 
عكس از فضاهاى مختلف مدارس موجود با ديد انتقادى، نگاه مثبت يا 

منفى نسبت به معمارى و فضاهاى مدرسه حائز اهميت است.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
عباسي،  زهره  حســيني فرزام،  فريده  خبرنگاران: 

سولماز عنايتي
شماره تلفن تماس:  38324330

 « ... گاهى نمى شود كه نمى شود كه نمى شود اما 
درست همان لحظه كه فكر مى كنى، همه چيز تمام 
شــده خوب مى شود و زندگى به وقت اضافه كشيده 
مى شــود، قرار اســت در همان وقت اضافه به اندازه 
روزهاى جوانى از دست رفته گل بكارى، مايه مباهات 

شوى و در كوى و برزن با سر باال گام بردارى.
گاهى بى مقدمه جور مى شــود و تــو دوباره متولد 
مى شــوى به جبران مافات برمى خيزى و دوان دوان 
پيش مى روى، حتى حساب تارهاى موى سپيدت را 

نمى كنى نگرانى كه ناگهان چقدر زود دير مى شود.
گاهــى براى خنده دلت تنگ مى شــود، گاهى دلت 
تراشــه اى از ســنگ مى شــود، گاهى تمام آبى اين 
آســمان يكباره تيره گشــته و بى رنگ مى شود پس 
بى تاب همان لحظه اى مى شوى تا دست باال بگيرى، 
نامــت را بگويى و تعداد روزها و ثانيه هاى پاكى را با 
صداى رســا اعالم كنى، تا به خودت و ديگران اثبات 
شود كه مى شــود، گاهى بســاط بزم خودش جور 

مى شود.
در اين ميان تنها يك بغل آه و افســوس مى ماند كه 
در اين سال ها با خود چه كردى ولى از آن مى گذرى 

تا به ادامه راه بينديشى «گذشته، گذشته است...»
دســت و دلم مى لرزد كه از نامش بگويم و رازش را 
فاش كنم، اما او با اطمينان ســرش را باال مى گيرد 
و صدايــى صاف مى كنــد، مى گويــد بنويس آنچه 
به دست آوردم قيمتى تر از گذشته تلخ است، بنويس 
تا شــايد واگويه هايم جايى به گوش كسى برسد كه 
همدردســت و ثانيه ها را به اميد تولدى ديگر سپرى 
مى كند. آنها تشــنه همين لحظه هستند كه ساقى 

جامى ديگر بدهد و آنها نتوانند.
آمده بگويد، مى شــود، دوباره آغوش خانواده پذيراى 
ما مى شود و دلت غنج مى رود براى قربان صدقه مادر 
و فرياد سكوت پدر، پس بى عشق سر مكن كه دلت 

پير مى شود.
آمده، بگويد نه گاهى، بلكه هميشه مى شود، زندگى 
از نو آغاز مى شود، كافى است بخواهى و دكمه ريست 

را بفشارى، از انتهاى جهنم هم مى شود بازگشت.
آمده كه بگويد:

مى شود...
خوب هم مى شود...

به نام خدا - يزدان هستم - 16 ساله پاكم
هر روز آشفته تر از ديروز

«يــزدان اتفاقيــان، مصرف كننــده ديــروز و مداح 
خوش الحــان 54 ســاله امروز» به تشــريح روزگار 
ناخوشــايند و تباهى گذشــته اش مى پــردازد و از 
معجــزات زندگــى اش مى گويد: 22 ســاله بودم و 
صنعتگر اما از روى ندانستن و نفهميدن عواقب كارم 
با مصرف ترياك درگير اعتياد شــدم، پس از مدتى 
چشم باز كردم و ديدم هروئين جايگزين ترياك شده 

و زندگى ام از دست رفت.
كم كــم از نظر ظاهر و چهره هم فرســوده شــدم و 
اعتبارم از بين رفت؛ حتى مسئوليت خانواده و شغلم 
را نمى پذيرفتم. بنده مواد شده بودم و برايم تصميم 
مى گرفــت كه چه كنم و چه نكنــم. روزگار بر وفق 
مرادم نبود و روزبه روز آشــفته تر هم شد از مغازه و 

كارگران و موقعيت اجتماعى چيزى باقى نماند.
امــروز كارگران ديروز من بــه بهترين صنعتگران و 
صافكاران شهر معروف شدند اما من فرصت روزهاى 
جوانى را از دست دادم، عقربه هاى ساعت بى رحمانه 
دور هم چرخيدند و من به حالى افتادم كه بايد مواد 

مصرف مى كردم تا زندگى كنم و زندگى مى كردم تا 
مصرف كنم.

به طورى كه حق انتخاب از من سلب شده بود تا جايى 
كه در يك مكان ها و شــرايطى مواد مخدر استفاده 
مى كردم كه وقتى يادش مى افتم ناراحت مى شــوم. 
پايم به زندان ها هم باز شد و هرچه نمى دانستم آنجا 
ياد گرفتم، مثل اينكه براى تهيه مواد راه و چاه جديد 

به من نشان دادند.
چنــد مدت در ميان راهم به زندان يا بازپرورى ختم 
مى شد اما به جاى درس عبرت در حبس تمام فكر و 
ذكرم اين بود كه آزاد شوم و همنشين مواد؛ خانواده 
و اطرافيان خيلى تالش كردند كه پاك بشوم اما نشد 
كه نشد. هر بار روز از نو روزى از نو، به هر حال حدود 

16 سال به صورت ناهنجار مواد مصرف كرده بودم.
دوستان و اقوام از من روى برگرداندند و در دل كسى 
جا نداشتم كارم به خوابيدن در پارك هم كشيد چون 
برايم اهميت نداشت كجا بخوابم يا خانه نروم، مادرم 
تا آخرين لحظه اعتياد مرا تحمل كرد و ساعت ها غذا 
را گرم نگاه مى داشــت تا برسم منزل اما من حوصله 

غذا خوردن و كنار خانواده نشستن را نداشتم.
مصرف دم به دقيقه مواد و مشروبات جزو روزمره هاى 
زندگى ام شد و آتش مى زدم بر خرمن آبروى خانواده 
كه ذره ذره با سپيد شدن موى پدر و مادرم به دست 

آمده بود.
گاهى گمان نمى كنى ولى خوب مى شود

دوباره زاده شدم
زندگى تا ابد و دهر بر يك پاشنه نمى چرخد و گاهى 
گذر ايام چهره نويى از خود نشــان مى دهد، گاهى 
گمان نمى كنى اما خوب مى شود و با يك تلنگر اميد 
در دل آدمــى جوانه مى زند، ســاز ناكوك به يكباره 
كوك مى شــود و گريه هاى شبانه و عجز و البه آقاى 

اتفاقيان ورق را برمى گرداند.
به دنبــال راه چــاره مى رود، شــايد آبــروى رفته 
خانــواده اش را بازگرداند و عزتمند شــود در خلوت 
شــبانه دِر گوش خدا نجوا مى كند، دســت به دعا 
مى شــود و اهل بيت(ع) را ناظر ميدان رزم با افيون 
مى داند، او خســته تر از هميشه ناالن شده و صداى 

حزن انگيزش سنگ را آب مى كند.
اين بهبوديافته اضافه مى كند: مادرم دائم براى نجات 
من دعا و ثنا مى كرد هرچند خواهر و برادرانم اميدى 
به بازگشتم نداشتند حتى كمپ هاى ترك اعتياد هم 
مى گفتند «رهايش كنيد با اين وضعيت چند ماهى 
بيشــتر زنده نمى ماند» اوضاع كامال از كنترل خارج 
شده بود و از دست هيچكس كارى برايم برنمى آمد.

باالخــره خداوند صداى ضجه و مويه مرا شــنيد و 
جواب سيل اشــك هايم را داد، جلسات NA را سر 
راهــم قرار داد البته چند روز پيش از مراجعه به اين 
جلســات رفتم حرم امام رضا(ع) و پنجه در پنجره 
فوالد گره كردم و شــفاى عاجلم را خواستم، پس از 
برگشت از مشهد خواب يك سيد نورانى را ديدم كه 
در عالم رؤيا گفت «من تو را شــفا مى دهم و سرباز 

خودم مى كنم».
پس از خواب در لحظه يك تلنگرى احساس كردم و 
گفتم «خدايا چند ســال مواد مصرف كردم تا خودم 
لــذت ببرم كمك كن پاك شــوم و مواد نكشــم تا 

خانواده ام از وجود من لذت ببرند.»
نخســتين بارى كه در اين جلسات شركت كردم با 
آغوش باز از من پذيرايى كردند. يواش يواش اميدوار 
شــدم و مشــكالت و كم و كاســتى هاى خودم را 

پذيرفتم، پس از يك ماه قطــع مصرف رفتم دنبال 
كار چون نمى توانستم ســربار خانواده باشم. يكى از 
دوســتان همدردم در دوره هاى آموزشى NA گفت 
مى توانم برايت كارى دست و پا كنم با روزى 2 هزار 

تومان حقوق، يك ساندويچ و يك بسته سيگار.
بدون معطلى قبــول كردم از فرداى همان روز رفتم 
سركار و تا 3 سال آنجا مشغول بودم حتى بيمه هم 
شدم، پس از 2 ســال پاكى بين خانواده اعتبار پيدا 
كردم در واقع باورشان شد كه مصرف مواد مخدر را 
كنار گذاشته ام، پس آستين باال زدند و از دخترى در 

يك خانواده مذهبى برايم خواستگارى كردند.
من هيچ چيز براى زندگى نداشــتم اما شانس با من 
يار بود و ِمهرم به دل اين خانم افتاد و ازدواج كرديم، 
البتــه حمايت هاى همه جانبه خانوده ام را در ســر و 
سامان گرفتنم هيچ گاه فراموش نمى كنم. اكنون هم 
چند ســالى است كه دستفروش هستم و با توكل بر 
خدا در حد و اندازه خودم لقمه نانى درمى آورم، من 
ســهم خودم را انجام مى دهم بركتش هم از جانب 

خداست.
در دوران ترك مادرم روز را به شب گره مى زد و مثل 
كودكى تر و خشكم مى كرد. از محبت مادرانه گرفته 
تا آب و غذا، لحظه اى از كنارم تكان نمى خورد، دعاى 

خير پدر و مادرم تضمين 16 سال پاكى من است.
ناگفته نماند پس از قطع مصرف بيشتر از گذشته به 
مادر و پدرم احترام و زير پاى مادرم را بوســه باران 
مى كــردم و مادرم هم دعا مى كرد «الهى دســت به 
خاكستر بزنى طال بشه» شــنيده بودم بزرگانى كه 
به جايى رســيدند به دست و پاى مادران خود بوسه 

مى زدند.
 زندگى بدون مواد هم مى شود

آقاى اتفاقيان در دامن مادر مؤمنه 
بزرگ شــده و از بچگى دست به 
جيب بود و كمــك خرج خانواده 
اما گاهى هزار دوره دعا بى اجابت 
است، گاهى نگفته قرعه به نام تو 
مى شود. قرعه پاكى او با توسل بر 
اهــل بيت(ع) به نامش شــد و از 

ورطه نابودى نجات پيدا كرد.
حاال 16 ســال اســت كــه فصل 
بندگى در زندگى اش آغاز شــده 
بدون مواد مخدر و ســيگار. امروز 
به رســم مردانگى براى اداى دين 
به آنهايى كه كمــك كردند تا بار 
ديگر مادرش را با هوش و حواس 
به آغوش بكشــد ره جو مى گيرد و 
زندگى هاى از هم پاشــيده را بند 
مى زند. بــه زندان هــا و كمپ ها 

مى رود تا به همدردانش پيام سالمتى را مخابره  كند.
يادآورى آن روزهــا دلش را به درد مى آورد اما براى 
زنده نگاه داشتن عشق و بارقه هاى اميد در دلش در 
پى نجات معتادان است. از خدمت به مصرف كنندگان 
و تالش براى پاكى ديگــران مى گويد و بارها تأكيد 
مى كند كه مى شــود، زندگى بدون ترياك و هروئين 

هم مى شود.
آقاى اتفاقيان اراده كرده كه تمام روزهاى ناخوشايند 
گذشــته را جبران كند، او از اتفاق هاى جالب روزگار 
پاكى مى گويد: پس از 18 ماه پاكى با همدردى آشنا 
شــدم كه ســيگار را قطع كرده بود اصال باورم نشد 
مگر مى شد بدون سيگار، من روزى يك بسته سيگار 

مصرف مى كردم. تصميم گرفتم سيگار را ترك كنم 
امروز 14 سال است كه سيگار نمى كشم و نمى خرم 
اما پول بسته هاى سيگار را براى پرداخت بيمه تأمين 

اجتماعى هزينه كردم.
معتقدم نخســتين قدم براى بهبود تغيير زاويه نگاه 
مصرف كننده به دنياســت، اگر آنچه هســت و آنچه 
نيســت را بپذيريم قسمت عمده اى از راه را رفته ايم. 

آشتى با اجتماع و عشق ورزى نتيجه پاكى است.
اميدوارم با كمك به يكديگر اجتماع از معتادان پاك 
شــود، مصرف مواد و راه خالف باعث دورى انسان از 
خداوند اســت درحالى كه راه چاره تمام مشكالت به 

پرودگار ختم مى شود.
به دوســتان همدرد توصيه مى كنم خيلى زود دير 
مى شــود پس براى بهبودى عجله كنند، ما انسان ها 
مسئول بيمارى خود نيســتيم اما مسئول بهبودى 

خودمان هستيم.
بهبوديافتگان بايد هدفمنــد زندگى كنند تا درصد 
لغــزش آنها كاهش پيدا كند، مصــرف مواد عالوه بر 
خودمان به خانواده هم ضرر معنوى و مادى مى زند 
پس به جاى دوســتى دوباره با افراد اشــتباهى در 

پاتوق هاى مذهبى حضور پيدا كنيم.
پاى  مداحى  و  كجا  من   

منبر ائمه(ع) كجا
سوز صدا و چشمان اشك آلودش 
راز ســر به مهرى اســت، رازى 
كه در اين مقال فاش مى شــود. 
روزى  كــه  مصرف كننــده اى 
پزشــكان و حتى خانواده اش از 
او قطع اميــد كرده بودند، امروز 
با ذكر روضــه زينب كبرى(س) 
دل مستمعان را به كربال مى برد، 
نفــس حق دارد و با ســواد كم، 
تفاســير  حفظ  و  قرآن خوانــى 

قرآنى مى كند.
معجــزه زندگى اش يكــى دو تا 
نيســت، ايــن بهبوديافته بالى 
خانمان ســوز را زمين گذاشته و 
علَم خادمى حسين را برافراشته 
اســت. او با خدمتگزارى دِر خانــه اهل بيت(ع) دل 
عده اى از مردم را شــاد و با قرائت فرازى از دعاهاى 

سفارش شده دعاهايشان را مستجاب مى كند.
شــنيديد مى گويند «آنچه از دل برآيد الجرم بر دل 
نشيند» او هم با دل ســوخته مداحى مى كند پس 
بر دل مى نشيند و شــنوندگان صدا و مداحى اش را 
دوســت دارند، گاهى گداى گدايى و بخت با تو يار 

نيست، گاهى تمام شهر گداى تو مى شود.
اين مداح اهل بيــت(ع) ادامه مى دهد: پس از قطع 
مصرف عالقه دوران كودكى ام را دنبال كردم تا بهتر 
از روزهاى آلودگى باشم، اميدى در دلم شعله ور شد 
و تصميم گرفتم مداح شــوم چــون نوكرى در خانه 

اهل بيت(ع) ســالمتى مرا تضميــن مى كند. ايل و 
تبار مذهبى داشــتم و از بچگى در هيأت ها شركت 
مى كردم اما مراسم گرداندن و مداحى از مادر سادات 

كجا! شركت در هيأت كجا!
وارد مسير مداحى شدم و دوره هاى آموزشى مداحى، 
قرآن و دعاخوانى را يكى پس از ديگرى سپرى كردم، 
اساتيد بسيار خوب و با محبت دارم كه از هيچ كمكى 

براى من دريغ نكردند.
با عنايت سيدالشهدا، مردم در مراسم هاى مذهبى قبولم 
كردند و با عزت عالوه بر دهه هاى مذهبى در ســال هر 
هفته دعاى ندبه و مناجات مى خوانم حتى دعاى توسل، 
زيارت عاشورا و تمام روضه ائمه را از بر كردم كه اين هم 

معجزه ديگر خداوند در زندگى من است.
افرادى كه سال هاى طوالنى مواد مصرف مى كنند به 
بدنشان آسيب وارد مى شود مانند آسيب به تارهاى 
صوتى؛ بنابراين با خلوص نيت از خداوند خواستم تا 
نفس حقى براى روضه خوانى به من عنايت كند. يك 
شب همان سيدى كه پيش از قطع مصرف به خوابم 
آمد و نويد شــفايم را داده بود دوباره در عالم رؤيا با 
شال سبز به سراغم آمد و شالش را بر دهانم گذاشت، 
نورى همه وجودم را گرفت. گفتم شما كى هستى؟ 
گفت «سيد هستم تو روضه بخوان كارت هم نباشد 

هرجا كم بياورى من كمكت مى كنم».
براى همدردهايم هميشه مى گويم من از پارك خوابى 
و مصرف بى رويه مواد مخدر به نوكرى دستگاه امام 
حسين(ع) رســيدم اگر نظر خدا و شفاعت اباعبدا...
(ع) نبود من كجا و مداحى پاى منبر ائمه(ع) كجا.

هفت كالس بيشتر سواد ندارم اما بيشتر از 12 سال 
پى درپى در دوره هاى آموزشى مداحى، تفسير قرآن 
و مناجات خوانى شــركت كرده ام، امروز هم مشغول 
حفظ معانى آيات قرآن هســتم تا بــا ذكر مفاهيم 

قرآن خوانى كنم.
با افتخــار براى منبر و روضه خوانــى ريالى دريافت 
نمى كنم فقط انجام وظيفه و اداى دين مى كنم، اكثر 
مواقع براى همدردان هم مداحى مى كنم كه بيشتر 

از گذشته اميدوار  شوند.
هميشــه خودم را مديون اهل بيــت مى دانم چون 
گذشــته ام را فراموش نكرده ام، روزى بود كه رفقاى 
صميمى راهشــان را كج مى كردنــد تا با هم روبه رو 
نشــويم اما امروز در خانه اهل بيت(ع) صاحب عزت 

و اعتبار شده ام.
اگر نظر خدا نبود من هم نبودم و با ذلت مرده بودم، 
زندگى دوباره من فقط به اذن خدا و با دســتگيرى 
ائمه اتفاق افتــاد، مصرف كننده پس از قطع مصرف 
بايد يك هدف متعالى براى خــودش درنظر بگيرد 
و دلــش را به رحمت خدا دلخــوش كند، من هم با 

انتخاب مداحى هدفم را مشخص كردم.
در پايان از خدا مى خواهم آنى و كمتر از آنى در اين 
دنياى وانفسا ما را به حال خودمان رها نكند و عمر با 

عزت دهد و با عزت بميراند.

گاهى گمان نمى كنى ولى خوب مى شود

 اتفاقات خوب زندگى
«آقاى اتفاقيان»

من هيچ چيز براى زندگى 
نداشتم اما شانس با من 
دل  به  ِمهــرم  و  بود  يار 
اين خانــم افتاد و ازدواج 
حمايت هاى  البته  كرديم، 
را  خانــوده ام  همه جانبه 
گرفتنم  سامان  و  سر  در 
هيچ گاه فراموش نمى كنم
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28 كارگاه مجازى آينده پژوهى در كانون 
پرورش فكرى همدان برگزار مى شود

 مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان، 
از برگــزارى 28 كارگاه مجازى با موضوع «مسأله شناســى و آينده 

پژوهى» ويژه اعضاى كانون در اين استان خبر داد.
به گزارش ايرنا، بهناز ضرابــى زاده افزود: اين تعداد كارگاه مجازى 
با شــعار «از مسأله شناسى تا آينده پژوهى» در قالب 26 عنوان برنامه 
آموزشى در حوزه كودك و نوجوان با حضور اساتيد برجسته حوزه 

پژوهش به مدت يك هفته برگزار مى شود.
وى تأكيد كرد: امسال به دليل همه گيرى ويروس كرونا و نبود شرايط 
مناسب براى حضور كودكان و نوجوانان در مراكز كانون، برنامه ها و 
فعاليت هاى هفته پژوهش كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

استان همدان به صورت غيرحضورى و برخط (آنالين) اجرا مى شود.
وى اظهار كرد: معرفى چهره هاى شــاخص علمى و پژوهشــى با 
محوريت شهداى هسته اى به ويژه شهيد محسن فخرى زاده با حضور 
اعضاى نوجوان كانون از جمله برنامه هاى پژوهشى كانون در استان 

همدان است.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان، 
گفــت: انجام گام به گام پژوهش و تحقيق دربــاره نمادهاى يلدايى، 
بناهاى تاريخى همدان، آئين هاى ســنتى، غذاهاى بومى و محلى و 
سنت هاى شــب چله در اســتان همدان از جمله محورهاى اصلى 

برگزارى كارگاه هاى مجازى كانون است.
ضرابى زاده افزود: معرفى عضو پژوهشگر( برگزيده) استان، معرفى 
كتاب هاى پژوهشــى توسط نوجوانان و برگزارى نمايشگاه مجازى 
كتاب از ديگر برنامه هاى پژوهشى كانون فكرى كودكان و نوجوانان 

استان همدان اســت كه اجراى آنها در مدت يك هفته برنامه ريزى 
شده است.

به گفته وى، نحوه استفاده از كتاب هاى مرجع در فضاى اسكاى روم 
بــراى اعضا و همچنيــن مراحل اقدام پژوهى به زبان ســاده نيز در 
كارگاه هاى مجازى بزرگداشــت هفته پژوهش كانون فكرى استان 

همدان آموزش داده مى شود.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان، 
اجراى ويژه برنامه «چرا و چگونه» با انجام چند آزمايش ساده توسط 
كودكان و تهيه كليپ «چيســتان هاى علمى» در راســتاى پرورش 
خالقيــت كودكان و نوجوانان از ديگــر فعاليت هاى پژوهش محور 

كانون در اين استان است.
ضرابى زاده افزود: برگزارى مهرواره «يك پژوهش يك فيلم» در كانون 
مركز اسدآباد، معرفى «پژوهشگران نوجوان در حوزه نجوم» توسط 

مركز كبودراهنگ و تجليل از اعضاى پژوهشگر در كانون مركز استان 
نيز از جمله ديگر برنامه هاى پيشبينى شده به منظور گراميداشت هفته 
پژوهش در مراكز كانون پرورش فكرى شهرستان هاى استان همدان 

است.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان، 
برگزارى مســابقات پژوهشــى ويژه اعضا و كالس هــاى ادبى و 
كارگاه هــاى هنرى را از ديگر برنامه هاى كانــون ذكر كرد و گفت: 
تمامى برنامه هاى پژوهشــى 24 تا 30 آذرمــاه با محوريت اعضاى 
كــودك و نوجوان در مراكــز كانون پرورش فكــرى و كودكان و 

نوجوانان استان برگزار مى شود.
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان با 28 كتابخانه 
ثابت، ده كتابخانه سيار، 3 كتابخانه پستى و 41 مركز فرهنگى، هنرى 

داراى بيش از 14 هزار عضو فعال است.

امانت كتاب در كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان 
غيرحضورى شد

 مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان از 
امكان غيرحضورى امانت كتــاب در كتابخانه هاى 
استان خبر داد و افزود: اعضاى كتابخانه ها با ارسال 
پيامــك مى تواننــد از كتابخانه اى كــه در آن عضو 

هستند، كتاب به امانت بگيرند.
عاطفــه زارعــى در جمع خبرنگاران بــا بيان اينكه 
اجازه داده نشد ويروس كرونا فعاليت كتابخانه هاى 
عمومــى را تعطيل كند، اظهار كرد: تاكنون كتابداران 
كتابخانه هاى عمومى در فضاى مجازى فعاليت هاى 
فرهنگــى از جملــه، معرفى كتاب، نشســت هاى 
كتابخوان، نقد كتاب، قصه گويى و كاردســتى ويژه 
كودكان، كارگاه هاى آموزشى شعر و داستان را به طور 

مستمر برگزار كردند.
وى با بيان اينكــه در اين مدت برخى از كتابخانه ها 
همچون گذشــته نســبت به ارائه «خدمت تحويل 
منابــع اطالعاتى» اقدام كردند، عنــوان كرد: به دليل 
ســازماندهى و امــكان بهره گيــرى تمامــى اعضا 
كتابخانه هاى عمومى از اين خدمات طرحى هدفمند 
توسط كارشناسان اداره كل تهيه شد تا امكان امانت 
كتاب در ايام تعطيلى كتابخانه هاى عمومى براى همه 

مردم فراهم شود. 
بــه گزارش ايرنــا، مديــركل كتابخانه هاى عمومى 
اســتان همدان تصريح كرد: به همين منظور اعضاى 
كتابخانه هاى عمومى مى تواننــد با پيامى حاوى نام 
كتابخانه اى كــه در آن عضو هســتند، به همراه كد 
ملى و عنوان كتاب درخواســتى به شــماره پيامكى 

100045040 ارسال كنند.
زارعى ادامه داد: در مرحله بعد كتابداران كتابخانه هاى 
عمومــى با عضو درخواســت كننده تماس گرفته و 
چگونگى مراجعه و دريافت منابع اطالعاتى از جمله 

كتاب، نشريه و يا مقاله را اطالع خواهند داد. 
به گفته وى، كارشناســان امور كتابخانه هاى اســتان 
با دريافت روزانه تمامى درخواســت هاى رسيده در 
اسرع وقت كتاب ها را در اختيار كتابخانه هاى مقصد 

قرار مى دهند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با تأكيد 
بر اينكه پروتكل هاى بهداشــتى در روند آماده سازى 
و تحويــل كتاب هــا رعايت مى شــود، ادامــه داد: 
روزهاى خاصى براى بازگشــت منابع اطالعاتى به 
كتابخانه هــاى عمومى درنظر گرفته مى شــود كه به 

اطالع اعضا خواهد رسيد.
زارعى اظهار كرد: همچنين افرادى كه عضو كتابخانه 
نيســتند مى توانند در ابتدا تقاضاى عضويت خود را 
در قالب يك پيام حاوى نام و نام خانوادگى، كدملى 
و كتابخانه موردنظرشــان را به شماره 100045040 
ارسال كنند و پس از تأييد عضويت نسبت به ارسال 

درخواست امانت كتاب اقدام كنند.
وى با اشــاره به اينكه اعضاى كتابخانه هاى عمومى 
استان مى توانند به صورت رايگان از پايگاه اطالعاتى 
نورمگز اســتفاده كنند، يادآور شد: در شرايط فعلى 
كه امكان حضــور در كتابخانه ها وجود ندارد، اعضا 
مى توانند با ارســال نــام، كدملى و ســال تولد در 
دايركت اينســتاگرام اداره كل كتابخانه هاى عمومى 
استان به آدرس hamedanpl نام كاربرى و كلمه 
عبور خود و راهنماى استفاده از نورمگز را دريافت 
كننــد تا از خانه يا محل كار امكان دانلود مقاالت را 

داشته باشند.
درحال حاضر 116 كتابخانه در استان با يك ميليون و 
326 هزار و 158 نســخه كتاب و 80 هزار نفر عضو 
كه 4/27 درصد جمعيت اســتان را تشكيل مى دهد، 
وجــود دارد كه به ازاى هر صد نفــر 76 كتاب در 

كتابخانه هاى استان موجود است.

ورود مجلس به «تورهاى گردشگرى تزريق 
واكسن كرونا»

 يك عضو فراكســيون گردشــگرى از بررسى موضوع تورهاى 
گردشگرى ترزيق واكسن كرونا در اين فراكسيون خبر داد.

محمدعلى محسنى بندپى در گفتوگو با ايلنا، درباره آگهى برخى از 
آژانس هاى مســافرتى كه اعالم كرده اند تورهاى مخصوص تزريق 
واكســن كرونا را برگزار مى كنند و آيا فراكســيون گردشگرى به 
اين قضيه ورود خواهد كرد، گفت: هفته گذشــته مجلس شوراى 
اســالمى تعطيل بــود، احتماالً در جلســه اين هفته فراكســيون 
گردشگرى، موضوع «تورهاى مســافرتى تزريق واكسن كرونا» را 

بررسى خواهيم كرد.
اين عضو فراكسيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
كرد: واكسن هايى كه امروز در مورد كرونا مطرح مى شود تعدادشان 
بســيار محدود است. كشورها تعداد خاصى را درخواست كرده اند 
و اگر به دست شان برسد افراد جامعه خودشان اولويت دارند، پس 
بنابراين نبايد انتظار داشــته باشــيم آن را براى گردشگران استفاده 

كنند.
وى ادامه داد: باتوجه به شــرايط خاصى كه توليد واكســن كرونا 
دارد، بعيد مى دانم آژانس هاى مسافرتى كه چنين آگهى را داده اند، 

واكسنى براى مسافرين و گردشگران به دست بياورند.
اين عضو كميســيون بهداشــت درمان مجلس شــوراى اسالمى 
خاطرنشــان كرد: تاكنون به طور قطعى واكســنى بــه بازار جهانى 
عرضه نشــده اســت. ممكن اســت خدايى نكرده در اين بين از 
واكســن هاى قالبى و غيرواقعى كه در بازار هستند استفاده شود و 

مشكالت بيشترى براى افراد به وجود بيايد.
وى بــا بيــان اينكــه اگــر افــراد مى خواهنــد از واكســنى اســتفاده 
ــر  ــال باخب ــار آن كام ــأ و اعتب ــقم و منش ــت و س ــد، از صح كنن
ــدان  ــان دوچن ــكالت سالمتى ش ــرده مش ــى ناك ــا خداي ــوند ت ش
نشــود، اظهــار كــرد: امــروز در درون كشــور بحــث توليــد 
ــاز  ــه وارد تســت ف ــد ك ــا آم واكســن مطــرح اســت و در خبره
ــرد و پــس  ــه نتيجــه رســيدن آن زمــان مى ب انســانى شــده كــه ب
از آن مــا مى توانيــم بــه توليــد انبــوه دســت پيــدا كنيــم. بنابرايــن 
ــراى  ــر ب ــنى درحال حاض ــت واكس ــوان گف ــع نمى ت ــور قط به ط

ــار بيمــارى وجــود دارد. مه
محسنى بندپى با اشــاره به اينكه ورود واكسن هاى خارجى هم در 
هاله اى از ابهام اســت، عنوان كرد: اگر واكســنى وارد كشور شود 
تنها شــايد 20 درصــد مردم ما بتوانند از اســتفاده كنند كه آن هم 
در درجه نخســت شامل افرادى مى شــود كه در خط مقدم مبارزه 
با بيمارى هســتند و در درجه دوم سالمندان و افرادى كه بيمارى 
زمينه اى دارند بايد از آن اســتفاده كنند و مابقى افراد همچنان بايد 

پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
وى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اينكه در شرايط فعلى جهان آيا 
كشورى وجود دارد كه واكســنى كه خريدارى و يا دريافت كرده 
اســت را براى گردشگران استفاده كرده باشد، گفت: چراغى كه به 
خانه واجب است به مسجد روا نيست. همانطور كه مشاهده كرديد 
آقاى ترامپ اعالم كرد تا تمام مردم آمريكا واكسينه نشوند واكسن 
به جاى ديگرى نمى دهد. حال اين حرف كه خودخواهى است؛ اما 
حق مردم در معرض خطر هر كشورى است اگر واكسنى كه توليد 

شد ابتدا خودشان واكسن را استفاده كنند.
ــوراى  ــس ش ــان مجل ــت و درم ــيون بهداش ــو كميس ــن عض اي
اســالمى خاطرنشــان كــرد: در كشــور مــا افــرادى در خــط 
ــت  ــر درياف ــد و منتظ ــارزه مى كنن ــا مب ــروس كرون ــا وي ــدم ب مق
واكســن هســتند، از ايــن رو منطقــى نيســت هنگامــى كــه واكســن 

ــم. ــرى بدهي ــراد ديگ ــه اف ــا را ب ــد آنه ــت آم به دس
وى يــادآور شــد: ممكــن اســت فــرد ســالمى در ايــن تورهــاى 
ــك  ــد و از ي ــام كن ــن ثبت ن ــت واكس ــراى درياف ــگرى ب گردش
كشــور بــه كشــور ديگــرى بــرود و در ايــن جابه جايى هــا مبتــال 
شــود. از ايــن رو بهتــر اســت هموطنــان عزيــز تــا موقــع ورود و 
يــا ســاخت واكســن در كشــور همچنــان پروتكل هــاى بهداشــتى 
را رعايــت كننــد و از ســفرهايى كــه مشــخص نيســت آيــا واقعــا 

ــد. ــرد، بپرهيزن ــرار مى گي واكســنى در اختيارشــان ق
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■ حديث:
امام على(ع):

 چون روزگار شادمانى به دستت رسيد، رهايش مكن؛ زيرا اگر به دست روزگار غم، گرفتار آيى، 
رهايت نمى  كند.    

 شرح نهج البالغة البن أبي الحديد : ج 20 ص 286 ح 270

مريم مقدم »
 وقتى دستورالعمل مجوز فعاليت گردشگرى 
كشــاورزى در كشور صادر شــد تا افراد و يا 
كشــاورزانى كه مى خواهند از زمين يا باغات 
خود در راستاى رونق گردشگرى استفاده كنند، 
همدان از نخســتين اســتان هايى بود كه انتظار 

مى رفت از اين ظرفيت بهره مند شود.
اثبات ايــن ادعا، توانمندى همــدان در حوزه 
كشاورزى و شعار دستيابى به توسعه گردشگرى 

بود.
استانى كه 2 محور گردشگرى و كشاورزى در 
ميدان رقابت  محور گفت وشنودهاى مسئوالن و 
برنامه ريزان آن است، بنابر شواهد موجود گويا 
نتوانســت در اين روزهاى ركود گردشــگرى 

حداقل خود را در اين عرصه جا دهد.
11 مركز مجوز دريافت كردند 

 در تازه تريــن خبرها مديركل دفتــر همكارى و 
توافق هــاى گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى از صــدور مجــوز 
گردشگرى كشــاورزى براى 11 مركز خبر داد كه 

نشانى از همدان در بين آنها نبود.
 تاكنون استان آذربايجان شرقى 6 مجوز، استان يزد 
2 مجوز و استان هاى اردبيل، گلستان و فارس هر 

كدام يك مجوز كسب كرده اند.
اين دستورالعمل با هدف بهبود معيشت كشاورزان 
و توســعه پايدار روســتايى، حفظ حقوق و منافع 
قانونى فعاالن بخش گردشــگرى كشــاورزى و 
اســتفاده از ظرفيت آنها در راستاى پيشبرد اهداف 
گردشــگرى و نظارت بر فعاليت و عملكرد آنها، 
كاهــش بيــكارى و افزايش درآمد روســتاييان و 
كاهــش نامطلوب آثار زيســت محيطى مصوب و 

براى اجرا ابالغ شده است.
ــا رســانه هابا اعــالم  ليــال اژدرى در گفــت و گــو ب
ايــن خبــر گفــت: دســتورالعمل مجــوز گردشــگرى 
كشــاورزى كــه توســط وزيــر بــه 31 اســتان ابــالغ 
شــده بــود بــراى ورود بــه مرحلــه اجــرا، خألهايــى 
داشــت كــه اغلــب آنهــا بــا پيگيــرى برطــرف شــد، 
درحال حاضــر درخواســت متقاضيــان بــراى مجــوز 
گردشــگرى كشــاورزى در اســتان ها بررســى و 

مراحــل صــدور انجــام مى شــود.
وى در ادامه به همــكارى نكردن اداره هاى جهاد 
كشاورزى در برخى اســتان ها اشاره كرد و افزود: 
به زودى تفاهم نامه اى با وزارت جهاد كشاورزى به 
امضا مى رســد، با اين اتفاق و ابالغ آن به استان ها، 
همكارى الزم از ســوى اداره هاى جهادكشاورزى 
و اداره هاى اســتانى ما صورت مى گيرد و صدور 
مجوزها سرعت پيدا خواهد كرد. در اين تفاهم نامه 
نقاط مشترك همكارى با وزارت جهاد كشاورزى 
درباره گردشگرى كشاورزى مشخص شده است 
و پشتيبانى باالتر از دستورالعمل ابالغ شده پيشين، 

خواهد بود.

 تشكيل كارگروه تخصصى 
براى نقشه راه توسعه طبيعت گردى

مديركل دفتر همكارى و توافق هاى گردشــگرى 
به آئين نامه توســعه طبيعت گردى اشــاره كرد و 
ادامــه داد: اين آئين نامه مصوبه ســال 84 بود كه 
مغفول مانــد و پيگيرى نشــد. درحال حاضر اين 
موضوع جــزو اولويت هاى دفتر ما قــرار گرفته 
اســت و براى پيش برد آن كارگروهى را با حضور 
راهنمايان،  فعــاالن،  طبيعت گردى،  علمى  انجمن 
همچنين  طبيعت گردى  آموزشگاه هاى  و  آژانس ها 
استادان برجســته دانشگاهى تشــكيل داده ايم تا 
در اين كارگروه 12 نفره براى نقشــه راه توســعه 
طبيعت گردى تبادل نظرهاى الزم صورت گيرد و 
خروجى ها اجرايى شــود. وى درباره فعاليت هاى 
انجام شــده در اين كارگروه بيان كرد: تاكنون يك 
جلسه برگزار شده است، به دليل شيوع كرونا امكان 
برگزارى جلسه هاى بيشــتر مهيا نبود. درصورت 
بهتر شــدن شــرايط و امكان برگزارى جلســات 
حضورى جمع بندى در اين راســتا انجام خواهد 

شد.
 بررسى طرح اوليه شيوه نامه 

صدور مجوز گردشگرى مراكز دريايى
اژدرى آماده شــدن طرح اوليه شــيوه نامه صدور 

مجوز گردشــگرى مراكز دريايى را يكى ديگر از 
اقدامــات اخير اين دفتر عنوان كــرد و گفت: در 
كارگروه تخصصى كه بــا حضور فعاالن حوزه و 
سرمايه گذاران تشكيل شده اين طرح اوليه درحال 
بررسى است. تشــكيل و جلسه هاى اين كارگروه 
نيز به صورت مجازى انجام شد، درصورت فراهم 
شدن شرايط بهتر جلسه ها حضورى برگزار خواهد 
شد و در اين راستا به نتايج اجرايى خوبى خواهيم 

رسيد.
مجوز  صدور  دســتورالعمل  اخيــر،  ماه هاى  در 
فعاليت گردشگرى كشــاورزى و نظارت بر آن 
توســط دفتر همكارى و توافق هاى ملى وزارت 
ميراث فرهنگى تهيه شــد. در اين دســتورالعمل 
نحــوه فعاليــت افــراد در حوزه گردشــگرى 

شد. تشريح  كشاورزى 
گردشــگرى كشــاورزى شــامل فعاليت هايــى 
مى شــود كه در آن بازديدكننــده در مزرعه و يا 
ديگر محيط هاى كشــاورزى با اهداف آموزشى 
و تفريحــى و يــا گذران اوقــات فراغت انجام 
كشــاورزى  گردشــگرى  بنابرايــن  مى دهــد؛ 
شــاخه اى از گردشگرى روســتايى است كه در 
آن كارآفرينان كشاورزى و اعضاى خانوار آنها، 
خدماتى را براى فراهم شــدن امكان مشــاركت 

عملــى و اقنــاع نيازهــاى بازديدكننــدگان در 
محيط هاى كشاورزى ارائه مى كنند و گردشگران 
در ازاى برخوردارى از خدمات مذكور هزينه اى 

را به كشاورز و خانواده وى مى پردازند.
سال هاســت در مصوبات كاغذى مسئوالن استانى 
مطرح مى شود كه گردشگرى محور نخست توسعه 
همدان است. اين محور توسعه اما انتخابى با هزار 
و يك اما و اگر است، حال پريشان فعاالن اقتصادى 
در حوزه گردشگرى در روزهاى بحرانى كرونا و 

پس از آن خود اثباتى براى اين ادعا خواهد بود.
چه بســا اگر باور برنامه ريزان اســتان بر اين مهم 
معطوف بود كه گردشــگرى در چرخــه اقتصاد 
محلى همدان تأثيرگذار اســت امروز بايد شــاهد 
اعمال تصميم گيرى هاى تأثيرگذار در اين راســتا 
بوديم. حاال كه توســعه از هيچ يك از شاخه هاى 
گردشــگرى در همــدان محقــق نشــد، مى توان 
دلخوش كــرد كه ظرفيت كشــاورزى در همدان 

ناجى توسعه گردشگرى شود.
برخى كارشناسان اقتصادى براين باورند درصورت 
اعمال راهكارهاى مطالعه شــده، ظرفيت غنى حوزه 
كشاورزى همدان خواهد توانست حركت الك پشتى 
اقتصاد محلى به واسطه گردشگرى را با كشاورزى به 

يك جهش محسوس تبديل كند.

على رغم محوريت كشاورزى مجوز گردشگرى كشاورزى به استان نرسيد

بازهم جا مانديم! 

كرونا و زمستان 
پس از شب يلدا

  روزهــاى پايانى پاييز 99 در شــرايطى با 
كاهش مــوارد ابتال و فوت ناشــى از ويروس 
كرونا ســپرى شــده كه نگرانــى از برگزارى 
دورهمى ها در طوالنى ترين شب سال بار ديگر 
نگاه هــا را متوجه خانواده ها و زمســتان پس از 

شب يلدا كرده است.
شب يلدا كه به بلندترين شب سال معروف است، 
زمــان بين غروب آفتــاب از 30 آذر يعنى آخرين 
روز پاييز تا طلوع آفتاب يكم دى ماه يعنى نخستين 
روز زمســتان را شامل مى شود و يكى از مهم ترين 
شــب هاى ايران باســتان بوده كه از ديرباز تاكنون 

مورد توجه و اهميت ايرانيان واقع شده است.
جشــن ها و شب نشــينى هايى كه در اين شــب با 
محوريت خانواده ها در اقصى نقاط كشــور برگزار 
مى شود يك سنت ديرينه است كه جايگاه ويژه اى 

نزد ايرانيان دارد. 
خانواده ها طبق سنت ديرينه دور هم جمع مى شوند 
تا بلندترين و تاريك ترين شــب سال كوتاه تر شود 

اما اين دور هم جمع شدن در واقع وفاق و همدلى 
براى غلبه بر سياهى، تاريكى و سردى بوده؛ همان 
كه امروز به شكل ويروس كرونا ظاهر شده است. 
از اين رو امســال در شرايط شيوع ويروس كرونا و 
خطرهاى جدى در پى افزايش آمار ابتال به بيمارى 
كوويد-19 نياز اســت كه بــا پرهيز از دورهمى و 
تجمعات خانوادگى، از راه دور به ياد هم باشيم و 
براى حفظ سالمتى يكديگر بكوشيم تا اين زمستان 

هم سپرى شود.
اهميت اين مراقبت زمانى دوچندان مى شــود كه 
هنوز از موج سوم كرونا به طور كامل رها نشده ايم 
هرچند با افزايش رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
اجراى محدوديت هاى جديد در آذرماه نرخ بروز 
موارد جديد بيمارى كوويد-19، بسترى بيماران و 
فوتى ها كاهش چشــمگير داشته و روند نزولى در 

همدان نيز همچنان ادامه دارد.
شب يلدا يا شــب چّله، شب خوشــآمدگويى و 
استقبال از زمستان اســت و خانواده هاى همدانى 
هر ســال در خانه بزرگ فاميل گرد هم مى آمدند 
و بــا خــوردن تنقــالت، قصه گويى بــزرگان و 
شاهنامه خوانى و روايت داستان هاى حماسى، اين 

شب طوالنى را جشن مى گرفتند.

امسال به دليل شيوع ويروس كرونا شرايط شب يلدا 
هم متفاوت است و كارشناسان و متخصصان حوزه 
بهداشــت و درمان كه حدود ده ماه به طور مستقيم 
با ويروس كوويد-19 دســت و پنجه نرم مى كنند، 
هشدارهاى جدى براى پرهيز از برگزارى دورهمى 

در اين شب دارند.
 شب يلدا مانند روز طبيعت 

در خانه بمانيم
موضوعى كه وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــكى در نشست ستاد اســتانى مديريت كرونا 
خراسان جنوبى به آن اشــاره كرد و گفت: ايرانى 
نيست كه شب يلدا را پاس ندارد اما ايرانيان همان 
ملتى هستند كه هرچند سيزده به در را پيش و پس 
از اســالم و انقالب پاس داشتند اما امسال در خانه 
نشســتند و به پاس سالمتى خود و مردم به كمك 
همكاران نظام ســالمت آمدند كه اميد است يلدا 
هم در خانه بمانند. ســعيد نمكى افزود: در شرايط 
خاصى قرار گرفته ايم؛ بنابراين راهى جز اين نداريم 
كه خالف رويه هاى گذشته عمل كنيم تا اين موج 
را پشت ســر بگذاريم و تقاضا داريم مردم يلداى 
امســال را در خانه بمانند وگرنه در دام جديدى از 

بيمارى قرار خواهيم گرفت.

وى اظهار كــرد: نمى دانيم بيمــارى در پيك بعد 
چگونــه خواهد بود، همانطور كه در پيك ســوم 
بيمارى، عالئم، شيوه هاى واگير، ميزان بروز در سن 
و ســال هاى مختلف، نياز به اكسيژن بيشتر و ساير 
موارد شديدتر و مرگ و مير باالتر رفته بود بنابراين 

ناچار هستيم رعايت كنيم.
وزير بهداشت گفت: يكم آذر، سراسر كشور رنگ 
قرمز داشت و اكنون به ندرت لكه هاى قرمز بر گونه 
ايران زيبا را داريم كــه حاصل تالش مجموعه اى 
در كنار هم با هدايت هوشمندانه رهبرى فرزانه با 
طرح محله محور شهيد قاسم سليمانى و با حمايت 
رئيس جمهورى، هيأت دولت، دستگاه هاى نظامى 

و انتظامى و سايرين است.
وى افزود: اين پاداش بزرگ و بى نظير براى مردمى 
اســت كه صبورى كردند و شيرينى اين همدلى و 
وفاق اين بود كه شــاهد باشيم مملكت به لكه هاى 
كوچكى از قرمزى به وضعيت بحران رسيده است.

نمكى گفت: در كنار همه اينها، يكى از نگرانى هاى 
عمــده من ســادهانگارى و عادى پنــدارى كرونا 
به عنوان زخمى بر پيكر نظام ســالمت است زيرا 
هرگونه عادى انگارى ما را به پيك زمستانى سخت 

مبتال خواهد كرد.


