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2

همدان فراموش نشود!
1- يكى از مــواردى كه براى حصول 
پيشرفت و توسعه ضرورى ارزيابى شده و 
بر آن از ســوى دولت و صاحبنظران تأكيد 
شــده، رقابت بين استانى اســت.رقابتى كه 

استان ها به دور از مسائل...

# من _ ماسك _ مى زنم

يت
 تهن

ك و
بري

ت

روابط عمومى شهردارى منطقه  يك همدان 

جناب آقاى سيد مسعود عسگريان
رياست محترم شوراى اسالمى شهر 

همدان

جناب آقاى اكبر كاووسى اميد
 نايب رئيس محترم شوراى 

اسالمى شهر همدان

جناب آقاى حسين قراباغى
منشى اول محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان

سركار خانم نرگس نوراله زاده
منشى دوم محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان 

بدينوسيله انتخاب شايسته شما عزيزان كه نشان دهنده تعهد و كاردانى شما  مى باشد را صميمانه  تبريك و تهنيت عرض 
مى نمائيم ،اميد است در سايه خداوند متعال در راستاى خدمتگزارى به مردم شريف همدان پيروز و سربلند باشيد

ه زاده
سالمى

عرض

يت
 تهن

ك و
بري

ت

روابط عمومى شهردارى منطقه سه همدان

جناب آقاى سيد مسعود عسگريان
رياست محترم شوراى اسالمى شهر 

همدان

جناب آقاى اكبر كاووسى اميد
 نايب رئيس محترم شوراى 

اسالمى شهر همدان

جناب آقاى حسين قراباغى
منشى اول محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان

سركار خانم نرگس نوراله زاده
منشى دوم محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان 

انتخــاب بجــا و شايســته شــما عزيــزان باعــث  مســرت و خشــنودى گرديــد بدينوســيله مراتــب تبريــك و تهنيــت خود 
را اعــالم مــى نمائيم،اميــد اســت در ســايه ايــزد  منــان  ،همــواره  پيــروز و ســربلند باشــيد.

ه زاده
اسالمى 

ت خود

يت
 تهن

ك و
بري

ت

روابط عمومى شهردارى منطقه  دو همدان 

جناب آقاى سيد مسعود عسگريان
رياست محترم شوراى اسالمى شهر 

همدان

جناب آقاى اكبر كاووسى اميد
 نايب رئيس محترم شوراى 

اسالمى شهر همدان

جناب آقاى حسين قراباغى
منشى اول محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان

سركارخانم نرگس نوراله زاده
منشى دوم محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان 

انتخاب شايسته شما عزيزان كه بيانگر تعهد و كارآمدى شما در صحنه هاى خدمت صادقانه به شهر و ديارمان است را تبريك و 
تهنيت عرض نموده  ،موفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند متعال مسألت داريم.

ه زاده
اسالمى 

ريك و 

يت
 تهن

ك و
بري

ت

روابط عمومى سازمان حمل و نقل ترافيك شهردارى همدان

جناب آقاى سيد مسعود عسگريان
رياست محترم شوراى اسالمى شهر 

همدان

جناب آقاى اكبر كاووسى اميد
 نايب رئيس محترم شوراى 

اسالمى شهر همدان

جناب آقاى حسين قراباغى
منشى اول محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان

سركارخانم نرگس نوراله زاده
منشى دوم محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان 

بدينوسيله انتخاب شايسته شما عزيزان كه نشان دهنده تعهد و كاردانى و تجارب ارزنده تان مى باشد را صميمانه تبريك و 
تهنيت عرض مى نمائيم ،توفيقات روز افزون و سربلندى شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.

ه زاده
اسالمى

ريك و

يت
 تهن

ك و
بري

ت

روابط عمومى شهردارى منطقه چهار همدان 

جناب آقاى سيد مسعود عسگريان
رياست محترم شوراى اسالمى شهر 

همدان

جناب آقاى اكبر كاووسى اميد
 نايب رئيس محترم شوراى 

اسالمى شهر همدان

جناب آقاى حسين قراباغى
منشى اول محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان

سركارخانم نرگس نوراله زاده
منشى دوم محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان 

انتخــاب شايســته شــما عزيــزان را در ســمت جديــد تبريــك و تهنيــت عــرض مــى نمائيم،اميــد اســت در ســايه الطــاف 
خداونــد متعــال ،همــواره  پيــروز و ســربلند باشــيد

ه زاده
اسالمى 

ه الطــاف 

آگهى دعوت به مجمع عمومى ساليانه

هيات مديره كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان

احتراما به استحضار اعضاى محترم مى رساند عطف به مصوبه اعضاى محترم هيات مديره  مجمع عمومى عادى ساليانه  
بصورت مجازى در مورخ 16 مهر ماه 1399 از ساعت 17 الى 20 برگزار مى گردد.

الزم به ذكر است مطابق قانون حاضرين در جلسه مجمع الزاما بايد پروانه كارشناسى معتبرداشته و درحال تعليق نباشند  
و اخذ وكالت از اعضا داراى اعتبار نيست  و نحوه حضور در مجمع بصورت مجازى از طريق وب سايت كانون به نشانى

  http://karshenasan-hamedan.ir اطالع رسانى خواهد گرديد .
دستور جلسه مجمع مجمع عمومى عادى ساليانه :

1- گزارش عملكرد كانون در سال 1398
2- گزارش بازرسان در خصوص عملكرد كانون در سال 1398

3- بررسى و تصويب عملكرد مالى سال 1398
4- بررسى و تصويب بودجه  پيشنهادى سال 1399

5- بررسى وتصويب موارد كه قابل طرح در مجمع عمومى است

معاون ميراث فرهنگى همدان:

رعايت ضوابط 
بافت تاريخى
 الزامى است

■ همدان با 500 هكتار عرصه و حريم 
تاريخى در يك قدمى جهانى شدن 

ورود به دانشگاه  
در سايه كرونا

 ■  معاون آموزشى وزارت علوم: بازگشايى خوابگاه ها و برگزارى 
كالس ها به امكانات دانشگاه ها بستگى دارد

در شورا هاى حل اختالف همدان محقق شد 

 بخشش 7 محكوم 
به قصاص 
■ 39 هزار پرونده مختومه شد

زنگ خطر بيخ گوش مدارس

والديـن 
خواستار تصميم گيرى جديد هستند
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 وقتى خبر بخشــيده شدن حكم قصاصى و مختومه شدن پرونده دعوايى رسانه اى مى شود، جامعه لبريز از 
حس خوب جريان داشتن زندگى مى شود. اغلب بر اين باوريم، تا وقتى نبخشيده ايم، انرژى حياتى وجودمان 

را صرف آن اتفاقاتى مى كنيم كه موجب رنجش ما شده است.
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يادداشت روز
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همدان فراموش نشود!
 1- يكى از مواردى كه براى حصول پيشــرفت و توسعه ضرورى 
ارزيابى شده و بر آن از سوى دولت و صاحبنظران تأكيد شده، رقابت 

بين استانى است.
رقابتى كه اســتان ها به دور از مسائل حاشــيه اى با شاخص قرار دادن 
توســعه و پارامترهاى آن با هم به رقابت مى پردازند و ســعى دارند 
در اين رقابت اســتان خود را باالتر از شــاخص هاى توسعه استان يا 

استان هاى رقيب قرار دهند.
2- وزارت كشــور در شكل دهى رقابتى جديد، به تقسيم بندى كشور 
به 5 منطقه كه صرفا جنبه برنامه ريزى دارد و در تقســيمات كشورى 

ارزشى ندارد، اقدام كرده است.
با آنكه اولويت اهداف اين تقســيم بندى، انسجام منطقه اى و توسعه 
متوازن منطقه با هماهنگى هاى ايجاد شــده بوده، اما اين تقسيم بندى 

رقابت بين استانى اين مناطق را داغ تر كرده است.
3- همدان و كرمانشــاه از قديم براى در مركزيت منطقه غرب كشور 
قرار گرفتن رقابت داشته اند اما اكنون استان هاى ديگر هم به اين رقابت 
البتــه در بخش هاى ديگر اضافه شــده اند و رقباى منطقه اى همدان و 

كرمانشاه نيز افزايش يافته اند.
در اين رقابت، هر استانى تالش دارد كه در منطقه، خود را پيشرفته تر، 
امن تر، توسعه يافته تر و از غناى مديريتى و منابع انسانى برخوردارتر 

نشان دهد و چنين نيز باشد.
4- همدان تا سال ها به دليل بى توجهى به رقابت بين استانى تا سال ها، 
پيشرفتى نداشته و سهم همدان به دليل كم كارى مديران آن به استان هاى 
ديگر رســيده و در نتيجه آن استان ها اكنون استان برخوردار واقعى و 

همدان نيز استان برخوردار سياسى و كاغذى است.
اعتراف مسئوالن به استفاده نكردن از دالرهاى ارزان در زمان وفور ارز 
براى توسعه استان و غفلت از اين موضوع در شرايطى كه استان هايى 
كه همــدان داعيه رقابت با آنها را دارد، از اين فرصت اســتفاده و از 
همدان به صورت جهشى پيش افتادن، نمونه اى از اين  كم كارى ها است.

5- همه فعاالن و مســئوالن گردشگرى استان از اينكه همدان به رغم 
شايستگى و توانمندى و ظرفيت بسيار، هنوز مسير گردشگرى است 
و هدف گردشــگرى براى گردشــگران خارجى تعريف نشده، ناالن 

هستند.
در واقع اين ناله به دليل پذيرفتن شكســت و دست كشيدن از رقابت 

با استان هاى هدف گردشگرى بوده كه كار را به اينجا رسانده است.
6- مى گويند همدان، نزديك تهران، شهر صنعتى ساوه، شهر صنعتى 
قزوين و... است و سرريز صنعتى اين استان ها را مى تواند جذب كرده 
و در رقابت بين اســتانى جايگاه خوبى به خود اختصاص دهد اما در 

عمل چنين نشده و خبرى از صنايع سرريز كارآمد نيست.
حتى در اين بخش هم استان هاى دورتر بهتر عمل كرده اند و استقرار 
كارخانه هاى خودروسازى در استان هاى دورتر از تهران و جذب ديگر 

صنايع در اين استان ها تأييدى بر اين موضوع است.
7- براى بى توجهى به رقابت بين استانى در توسعه، نمونه هاى بسيارى 

را مى توان برشمرد و داليلى را مطرح كرد.
اما شــايد مهم ترين دليل فراموش شــدن همدان در توسعه از سوى 
مديران و توجه به استان زادگاه يا استانى ديگر بوده كه امروزه همدان 
را در بســيارى از حوزه ها در ابتداى راه توسعه و نه توسعه يافته نشان 

مى دهد.
اولويت بخشــى به همدان، كمترين انتظار از هر مسئولى چه بومى و 
چه غيربومى اســت كه در همدان مسئوليت دارد و بايد همدان را در 
اولويت برنامه ريزى ها و اهداف توسعه قرار دهد و شبانه روز براى آن 
وقت بگذارد و در رقابت بين اســتانى حتى به زادگاه خود ارجحيت 
دهــد، وگرنه در حق امانتى كه به او واگذار شــده خوب عمل نكرده 

است.

هفته دفاع مقدس فرصتى مناسب براى دستيابى 
به اهداف مهم انقالب اسالمى است

 امام جمعه همدان با اشاره به لزوم بيان رشادت هاى رزمندگان همدانى در دفاع مقدس 
اين هفته را فرصت مناســبى دانســت كه از اين ظرفيت براى رسيدن به اهداف موجود 

مى توان استفاده كرد.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شــعبانى در نشســت شوراى 
هماهنگى حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس روحانيت همدان، با اشاره به تشكيل 
اين شورا در سراسر كشور، اظهار كرد: بنا بر مصوبه اى كه در سطح كشور مطرح شده بود، 

امروز اين نشست برگزار شد تا اعضا با مسئوليت هاى خود آشنا شوند.

وى بــا تأكيد بر اينكه هدف از تشــكيل اين شــورا، ترويج روحيه ايثار و شــهادت 
در جامعه به ويژه در مجموعه روحانيت اســت، گفت: اعضاى حاضر در جلســه در 
مجموعه هاى خود به قطع داراى اقداماتى در زمينه ترويج فرهنگ شــهادت هســتند، 
اما ايجاد چنين نشســتى به منظور جلوگيرى از موازى كارى هاى احتمالى در نهادهاى 

گوناگون است.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با اشاره به رشــادت هاى رزمندگان همدانى، بر لزوم 
اســتفاده از ظرفيت هاى استان در زمينه ترويج روحيه شهادت طلبى و ايثار تأكيد و عنوان 
كرد: از آنجايى كه در آســتانه هفته دفاع مقدس هســتيم، فرصت مناسبى است كه از اين 

ظرفيت براى رسيدن به اهداف موجود استفاده كنيم.
وى با بيان اينكه براى رســيدن به اهداف مورد نظر نيازمند چابكى و پويايى اين شــورا 

هستيم، مطرح كرد: افراد حاضر در جلسه به دليل مشغله هاى كارى كه دارند فرصت مطالعه 
و ارائــه طرح هاى مختلفى را ندارند؛ بنابراين نيازمند گروهى از افراد براى ارائه طرح هاى 

مختلف در راستاى استفاده بهينه از ظرفيت هاى موجود هستيم.
امام جمعه همدان افزود: از ديگر وظايف اين افراد بررسى و شناسايى خألهاى موجود و 

بيان راه كار براى برطرف سازى آن است.
وى با بيان اينكه با حضور اين افراد در جلسات بعدى بايد به صورت عملياتى تر مشكالت 
را از ميــان برداريم، گفت: حضــور و در كنار هم قرارگرفتن روحانيون فعال در نهادهاى 
نمايندگى ادارات و نهادهاى مختلف در يك نشســت، عالوه بر فعاليت در حوزه ترويج 
فرهنگ شــهادت و ايثار مى تواند زمينه ســاز تعامالت بيشــترى نيز براى موضوعات و 

آسيب هاى ديگر خواهد بود.

زنگ خطر بيخ گوش مدارس

والدين خواستار تصميم گيرى جديد هستند

مديركل امور مالياتى استان همدان:
شهريورماه، آخرين مهلت تسليم اظهارنامه 

مالياتى است
 اشــخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى تا پايان شــهريورماه 
فرصت دارند، اظهارنامه مالياتى عملكرد سال 1398 خود را به صورت 

الكترونيكى به سازمان امور مالياتى كشور تسليم كنند.
مديركل امور مالياتى استان همدان گفت: اشخاص حقوقى و صاحبان 
امالك اجارى مطابق قانون مى بايســت تا 31 تيرماه هر سال نسبت به 

تسليم اظهارنامه مالياتى خود اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان، محمد 
دلشــادى اعالم كرد: امسال با توجه به شرايط خاص ناشى از شيوع 
ويروس كرونا و تأثيرى كه اين موضوع بر كســب و كار و مشاغل 
كشــور داشته اســت، براساس مصوبه ســتاد ملى مبارزه با كرونا و 
شــوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا، تا 31 شــهريورماه فرصت 
دارنــد اظهارنامه مالياتى خود را به صورت الكترونيكى به ســازمان 
امور مالياتى كشور ارسال و ماليات خود را نيز به صورت الكترونيكى 

پرداخت كنند.
وى در خاتمــه تأكيد كرد: مؤديان محترم، ضرورى اســت اظهارنامه 
مالياتــى عملكرد ســال 1398 خود را با مراجعه به ســامانه عمليات 
الكترونيــك مالياتى بــه نشــانى www. tax.gov.ir به صورت 
الكترونيكى ارائه كرده و از هرگونه مراجعه غيرضرور به ادارات امور 

مالياتى اجتناب كنند. 
گفتنى است فعاالن اقتصادى درصورت ارائه ندادن اظهارنامه مالياتى 
در موعــد مقرر قانونى، عالوه بر محروميت از تســهيالت و معافيت 

مالياتى، مشمول جرايم قانونى غيرقابل بخشش نيز خواهند شد.

نيمى از سوانح فوتى معابر شهرى همدان 
عابران هستند

 پنجاه درصد ســوانح منجر به فوت و 30 درصد سوانح منجر به 
جرح معابر درون شهرى اين استان مربوط به عابران پياده است.

رئيس عمليات پليس راهنمايى و رانندگى همدان گفت: ساعت حوالى 
9 صبح ديروز يك دســتگاه كاميون بنز ده تن بــا عابر پياده در بلوار 
آيت ا... نجفى شــهر همدان برخورد كرد كه اين سانحه منجر به مرگ 

عابر 75 ساله شد.
سيدجواد حسينى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با توجه به باال بودن 
ميزان تردد موتورســوار و عابر در معابر درون شهرى درصورت تردد 
با سرعت غيرمجاز و بروز سانحه احتمال مرگ سانحه ديدگان يا قطع 

عضو آنها بيشتر مى شود.
وى عنــوان كرد: برخى مواقع شــاهد گاليمندى مردم از فراوانى 
ســرعتكاه هاى موجود در ســطح شهر هســتيم درحالى كه نصب 
و ايجاد ســرعتكاه يكى از ابزارهاى پليس براى كنترل ســرعت 

است. غيرمجاز 
حســينى بيان كرد: براساس بررســى هاى صورت گرفته ايجاد موانع 
فيزيكى از جمله ســرعتكاه در سطح شهر در كاهش سوانح ناشى از 

سرعت غيرمجاز تأثير مثبت داشته است.
وى گفت: پليس با شناسايى معابرى كه در طول سال ميزان فوتى آنها 
به بيش از 5 نفر مى رســد نسبت به رفع نقطه حادثه خيز و آرام سازى 

تردد در اين معابر اقدام مى كند.
رئيــس عمليات پليس راهنمايى و رانندگــى همدان اظهار كرد: طبق 
آئين نامه حداكثر سرعت پيش بينى شده در بلوارها 60 كيلومتر، معابر 
فرعــى 50 كيلومتر و معابر محلى و كوچه ها 30 كيلومتر در ســاعت 
اســت، مگر اينكه در معبرى با نصب تابلو ســرعت بيش از آئين نامه 

لحاظ شده باشد.
حسينى اظهار كرد: عامل 30 درصد سوانح درون شهرى همدان عجله 
و شــتاب در رانندگى و تردد با ســرعت غيرمجاز 50 درصد شدت 

سوانح را بيشتر كرده است.
وى بيان كرد: پليس راهنمايى و رانندگى براى كاهش سوانح رانندگى 
از ظرفيت تيم هاى محسوس و نامحسوس براى رصد معابر حادثه خيز 

استفاده كرده است.
رئيس عمليات پليس راهنمايى و رانندگى همدان افزود: دوربين هاى 
ثبت تخلف در معابر اصلى شهر همدان نصب شده است و به زودى با 
همكارى نهادهاى مسئول، تعداد اين دوربين ها افزايش مى يابد تا بتوان 

به طور 24 ساعته معابر را رصد كرد.
طبق آخرين گزارش ارائه شــده از سوى پزشكى قانونى 164 تن در 
سوانح رانندگى درون و برون شهرى استان همدان از ابتداى فروردين 
تا پايان مرداد امسال جان باختند كه سهم معابر درون شهرى 24 فوتى 

است.

1- شــوراى نگهبان بــراى داوطلبى زنان در انتخابات رياســت 
جمهورى چراغ سبز نشان داده است. گويا سخنگوى شوراى نگهبان 
مسائل فرهنگى را مسأله اصلى رياست جمهورى بانوان ارزيابى كرده 
و مســأله ممنوعيت هاى قانونى را رد كرده است. گفتنى است تعريف 
مرد بودن از رجل سياســى تاكنون مانع تأييــد صالحيت زنان براى 

رقابت در انتخابات رياست جمهورى بوده است.
2- اســتانداران به دنبال بازپس گيرى اراضى واگذارشــده به صورت 
شبه قانونى هستند. گويا استاندار مازندران به تازگى در نامه اى به وزير 
جهاد كشاورزى درخواســت كرده است كه اداره منابع طبيعى سارى 
براى ابطال اســناد واگذارى ســال 72 در مراجع قضايى دادخواست 
تنظيم كند و اراضى واگذارشــده در محــدوده پناهگاه حيات وحش 
بازگردانده شــود و به نام دولت سند جديد تنظيم شود. گفتنى است 
ســال 72 وزير وقت كشاورزى 18 هزار و 765 هكتار از اراضى ملى 
ميانكاله و مازندران را به يك شــاخه نبات به بانك زمين واگذار كرده 

است.
3- افزايش توليد داخلى پارچه چادر مشــكى با كم كارى، كند پيش 
مى رود. گويا اين در شــرايطى اســت كه اين بازار براى فعال ماندن 
نياز بيش از 90 درصدى به واردات پارچه چادرمشــكى دارد. گفتنى 
اســت اكنون حدود 40 هزار نفر در زمينه توليد محصوالت حجاب 
فعاليــت مى كنند و حدود 30 درصد فعاالن نيز به دليل نبود مواد اوليه 

بيكار شده اند.
4- پاى ديوان محاســبات هم به ماجراى قراردادهاى پرســروصداى 
فوتبال باز شــد. گويا ديوان محاسبات كشــور در نامه اى به وزارت 
ورزش و جوانان، به ماجراى قراردادهاى پرحاشــيه در فوتبال ورود 
كرده و خواســتار انتظام بخشى به آن شده است. گفتنى است بى دقتى 
در تنظيم قرارداد با مربيان و بازيكنان خارجى و پرداخت مبالغ نجومى 
به آنها و احتمال دريافت پورسانت و فساد در اين قراردادها، در فوتبال 

ايران با واكنش انتقادى مواجه شده است. 
5- شهردارى ها وضع مالى خوبى ندارند و ممكن است اين روند آنها 
را با مشكالتى مواجه كند. گويا خزانه دار شوراى شهر تهران از امكان 
ناتوانى شهردارى در پرداخت حقوق 6 ماهه دوم كاركنان سخن گفته 
است. گفتنى است با اين وضعيت، امكان تعطيلى برخى فعاليت هاى 

شهردارى ها مانند ميزبانى ها و صرفه جويى در هزينه ها متصور است.
6- روش گران كردن قيمت كاال دربــاره روغن جامد درحال پياده 
شــدن است. گويا 2 هفته اى مى شود كه روغن جامد به بازار عرضه 
نمى شود و بازاريان با توجه به ســابقه نحوه گرانى كاالها دليل اين 
كمبــود عرضه را تغيير قيمت عنوان مى كنند. گفتنى اســت اگر اين 
افزايــش قيمت رخ دهــد، گرانى روغن جامد در ســالجارى براى 

دومين بار رخ خواهد داد.

 هنوز يك هفته از زمان بازگشايى مدارس 
در سال تحصيلى 1400-99 نگذشته، كه سايه 
شــيوع كرونا بر ســر مدارس سنگينى مى كند 
و آموزش و پــرورش را با يــك چالش جدى 
روبه رو كرده اســت، پــس از اينكه مدير كل  
آموزش و پرورش همدان به خانواده  289 هزار 
دانش آموز در اســتان اطمينــان داد كه نگران 
وضعيت سالمت فرزندانشان نباشند، اما در چند 
روز گذشته خبر ابتالى تعدادى از دانش آموزان 
بــه ويروس كوويــد-19 و حتــى فوت يك 
دانش آموز در استان لرستان سبب شده است كه 
بسيارى از والدين همدانى از رفتن فرزندانشان 

به مدارس احساس خطر كنند. 
از طرفى در روزهاى گذشــته خبرى منتشــر 
شــد كه در مــدارس شهرســتان الشــتر 39
دانش آموز كرونا گرفته انــد و يك دانش آموز 
نيز در شهرستان گتوند استان خوزستان فوت 
كرده اســت و بيشــترين آمار مبتاليان در بين 

دانش آموزان مربوط به مقطع ابتدايى است.
اين شــرايط ســبب شــده تا زمزمه تعطيلى 
مجدد مدارس مجدد در بيــن والدين پيچيده 
شــود و برخى مديران مدارس نيز تحت تأثير 
فشــار روانى والدين درخواست تعطيلى را از 

آموزش و پرورش مطرح كنند.
شــيوا مادر يكى از دانش آمــوزان دختر مقطع 
ابتدايى است كه با وجود بازگشايى مدارس از 
حضور فرزند خود به مدرسه خوددارى مى كند، 
او به خبرنگار ما گفت: بيش از چند ماه اســت 
كه هرگونه رفت و آمد را براى خانواده ما ممنوع 
است، به طورى كه حتى به منزل پدر و مادرمان هم 
نمى رويم؛ با اين حال روز نخست مدرسه يعنى 
15 شهريور با اطمينانى كه آموزش و پرورش به 
والدين درباره امنيت مدارس داد و چون دخترم 
بى تاب ديدن هم مدرســه اى هايش بود او را به 

مدرسه فرستادم.
وى ادامه داد: پس از حضور در مدرسه و ديدن 
شــرايطى كه به هيچ وجه نشــان از حساسيت 
نسبت به سالمت دانش آموزان نداشت، ترس 
از حضور مجــدد دخترم مانع شــد تا بتوانم 
او را در روزهــاى بعد به مدرســه بفرســتم، 
به عنــوان مثال هيچ مــاده ضد عفونى كننده اى 
در اختيار دانش آموزان نيست و مدرسه تنها به 

شست و شوى كلى محيط بسنده مى كند.
فاطمه اما نظر ديگــرى دارد، او مادر نوجوانى 
اســت كه تمايل دارد فرزندش به مدرسه رود، 
او مى گويد: دانش آموزان بايد زندگى در شرايط 
ســخت را تجربــه كنند تا براى ســختى هاى 

زندگى در شرايط مختلف آبديده شوند.
وى ادامه مى دهــد: اينكه هر دانش آموز بتواند 
حافظ سالمتى خود باشــد پيش از هر چيزى 
به خانواده او و رفتارهاى فردى اش برمى گردد، 
اگرچه رعايت نكات بهداشتى مدارس نيز خود 

يك مسأله مجزا است. 
خسرو پدر يكى ديگر از دانش آموزان همدانى 
اســت كه به خبرنگار مــا چنين گفت: اگرچه 
دختر من در ســنى نيســت كه نگران رعايت 
نكردن نكات بهداشتى او در مدرسه باشم با اين 
حال حضور او را در مدرسه با ترديد پذيرفتم.

وى مى افزايــد: تصور كنيد به هــر دليلى در 
يك كالس با يــك جمعيت معقول كه فرض 
را به رعايت فاصله امن ســالمت آنان در نظر 
بگيريم يك ناقل بدون عالمت وجود داشــته 
باشــد، آن وقت جوابگوى انتقــال ويروس به 
ديگر همكالســى ها و خانواده هــاى آنان چه 
كسى است؟ اگر ســالمتى فرزندان ما با خطر 
مرگ روبه رو شود كدام مدير و معلمى پاسخگو 

است؟
زهرا مادر يكــى از دانش آموزان مدرســه اى 
در همدان اســت كه به واسطه نام و موقعيت 
جغرافيايى در شــهر شهرت دارد با اين حال او 
نيز از شرايط گاليه مند است و مى گويد: اوضاع 
بهداشت مدارس تا حدود زيادى فاجعه است، 
دريغ از يك ماده ضدعفوني كننده در مدارس، 

اصال مدرسه را تميز نكرده اند. 
وى ادامه مى دهــد: ديروز براي دريافت كتاب 
پسرم به مدرســه رفتم، جالب است كه مدير 
مدرســه اصال ماسك اســتفاده نكرده بود چه 
برســد به دانش آموزان! از مسئوالن آموزش و 
پرورش عاجزانه درخواســت دارم كه به اين 

موضوع  رسيدگي كنند.
از طرفى گزارش ميدانــى خبرنگار ما از چند 
مدرسه در نواحى مختلف شهر نيز حكايت از 
آن دارد كه در كليت مدارس ممكن اســت كه 
دستورالعمل هاى بهداشتى رعايت شود و حتى 
مدت زمان آموزشــى دانش آموزان كوتاه تر از 
روند هر ســاله باشد اما در بين مدارس فضاى 
ديگرى نيز وجــود دارد از جمله آنكه برخى 
از دانش آمــوزان در حين آمــوزش ناخوداگاه 
وســايل خود را كه ماننــد مداد هاى رنگى به 
دهــان بگذارند و عامل آلودگى را ناخواســته 
وارد بدن خود كنند ايــن اتفاق به ويژه در بين 
نوآموزان مدارس بيش از ســاير افراد به چشم 
مى خورد. مدارس اســتان همدان همچنين با 
اينكه از نقاط حساس در حفظ سالمت كودكان 
شهر هستند، مى توانند از گيت هاى ضدعفونى 
كننده استفاده كنند تا در بدو ورود دانش آموزان 

ميكروب زدايى شوند.
همچنين متأســفانه در مدارس مختلف به ويژه 
آن دسته از مدرسه هايى كه در حواشى شهر واقع 
شده اند، تنها فردى كه از ماسك استفاده مى كند 
معلم اســت و به ندرت در بيــن دانش آموزان 
كالس ها فردى را مى توان يافت كه ماســك بر 

صورت دارد.
 اعزام ناظران سالمت به مدارس با 

جديت انجام مى شود
اين شرايط درحالى است كه چندى پيش رئيس 
مركز بهداشت همدان از اعزام تيم هاى سالمت 
به تمام مدارس همدان براى بررسى وضعيت 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى خبر داده بود.
محمد خيرانديــش در گفت وگو با مهر با بيان 
اينكه بســيارى از والدين ممكن است نسبت 
به وضعيت رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در 
مدارس نگران باشــند، گفت: تيم هاى سالمت 

به تمــام مدارس همدان در مناطق شــهرى و 
روستايى اعزام مى شوند.

وى با اشــاره بــه اينكه اين تيم هــا در مناطق 
شهرى متشكل از ناظران سالمت و كارشناسان 
بهداشت محيط است، افزود: تيم هاى سالمت 
در روستاها نيز متشــكل از بهورزان و ناظران 
سالمت روســتايى اســت كه يك نماينده از 
آموزش و پرورش نيز همراه اين تيم ها خواهد 

بود.
وى عنوان كــرد: تمام الزامات بهداشــتى در 
دوران شيوع ويروس كرونا براساس ليستى كه 
از سوى وزارتخانه در اختيار قرار گرفته، توسط 
اين تيم هاى ســالمت در مدارس همدان مورد 

بررسى قرار مى گيرد.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان 
اينكه درصورت مشــاهده هرگونه مشكلى در 
مدارس، روند اصــالح آن پيش گرفته خواهد 
شــد، افزود: موارد به صورت روزانه از سطح 
مدارس شــهرى و روســتايى جمع آورى و به 
مسئوالن مربوطه استانى و وزارتخانه منعكس 
خواهد شــد تا براســاس مشــكالت موجود 
تصميم گيرى شود و درصورت نياز، اصالحاتى 

يا مداخالتى را در پيش گرفت.
وى در پاسخ به اينكه در اين روند امكان تعطيل 
شــدن مدرســه اى درصورت رعايت نكردن 
نكات و الزامات بهداشــتى وجود دارد يا خير؛ 
عنــوان كرد: احتمال اين موضوع وجود دارد و 
ابزار برخورد با مدارســى كه نسبت به رعايت 
نكات بهداشتى و پروتكل هاى مربوطه بى توجه 
باشــند را در اختيار داريم اما تاكنون مدرسه اى 
در همدان وجود نداشــته كه اقدامات الزم در 
راســتاى رعايت پروتكل هاى بهداشتى را در 

پيش نگرفته باشد.
خيرانديــش بر لــزوم واكسيناســيون به موقع 
كــودكان تأكيد كرد و خطاب به والدين گفت: 
واكسيناســيون كــودكان را در دوران كرونــا 
فراموش نكنيــد و درصورتى كــه خانواده اى 
به دليــل مالحظات مربوط به شــيوع ويروس 
كرونا برنامه واكسيناســيون فرزندش را عقب 
انداخته، هرچه ســريع تر اين كار را انجام دهد 

و براى واكسيناسيون مراجعه كند.
وى با بيان اينكه از 21 شهريورماه به مدت 4
روز، تعداد يك هــزار نفر از پاكبانان همدان 
عليه هپاتيت. ب واكســينه مى شوند، گفت: 
تيم ها به شــهردارى مناطــق 4 گانه همدان 
اعزام مى شوند و عمليات واكسينه را به انجام 

مى رسانند.

 دانش آموزان براى غلبه بر كرونا به 
حمايت والدين نياز دارند

يك مشــاور آموزشــى كه در يكى از مدارس 
صاحب نام همدان فعاليت دارد نيز درباره روند 
آموزشــى و كنترل اضطراب بيمــارى در بين 
دانش آموزان به همدان پيام گفت: دانش آموزان 
براى از ســرگيرى و ادامه آموزش خود پس از 
بازگشــايى به حمايت بيشــترى نياز دارند بر 
همين اســاس تعــدادى از مــدارس درحال 
برنامه ريزى بــراى آمــوزش دروس جبرانى 
هستند كه از جمله آن استفاده از روش تركيبى 

مجازى- حضورى است.
مريم شمسايى افزود: از والدين درخواست دارم 
كه با يك برنامه ريزى دقيق و مدون در منازل از 
شرايط به وجود آمده تحصيلى جديد حمايت 
كنند و بــا افزايش آگاهى هــاى خود از نحوه 
مقابله و پيشــگيرى از بيمارى بر استرس هاى 

خود غلبه كنند.
وى گفت: والدين اگر شــرايط روحى خاصى 
را احساس مى كنند كه نمونه آن ترس از كرونا 
اســت، مى توانند با ارتباط گيــرى با معلمان و 
مديــران مــدارس و در ميان گذاشــتن داليل 
نگرانى هاى خود بــراى رفع آن كمك ويژه به 
سيستم آموزشى مدارس كنند؛ زيرا به طور قطع 
حضور نيافتن فرزنــدان در مدارس نمى تواند 

راه حل مشكالت باشد.
وى افــزود: در بيــن گروه هــاى مختلــف 
دانش آموزان، پايه نهم در دوره متوســطه اول 
كه بايــد فرايند هدايت تحصيلى را كامل كنند 
و دانش آموزان پايه دوازدهم براى شــركت در 
كنكور سراسرى بيش از ديگر دانش آموزان نياز 
به دريافت مشــاوره چه از بعد تحصيلى و چه 
از بعد روانى مقابله با استرس بيمارى را دارند 
كه مسئوالن آموزشى بايد به اين مسأله اهميت 

بيشترى دهند.
وى افزود: براساس اطالعاتى كه دارم از زمان 
شيوع ويروس تا امروز بيش از هزار دانش آموز 
مشــاوره حضورى و غيرحضورى در همدان 
دريافت كردند كه نيم بيشتر آن يعنى حدود 65

درصد مربوط به مشاوره تحصيلى و چگونگى 
گذران دوره آموزشى در شرايط كرونايى است.
وى همچنين به سامانه صداى مشاوره نيز اشاره 
كرد و گفت: دانش آموزان مى توانند به صورت 
مجازى از خدمات مشــاوره اى اين ســامانه 
استفاده كنند تا از افت تحصيلى آنان كه مجبور 
هســتند آموزش را به صورت تركيبى ســپرى 

كنند، كاسته شود.

 پروژه تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى 
سال 83 در ســفرى كه مقام معظم رهبرى به 
شهر همدان داشتند، تصويب شد و در سال 85
پس از جانمايى و طراحى، عمليات اجرايى آن 

آغاز شد و در سال 95 به بهره بردارى رسيد.
 اين مركز داراى يك تاالر اصلى به مســاحت 
3 هزار و 500 مترمربع و ظرفيت هزار و 400
صندلى اســت كه در ساليان اخير به دليل عدم 
پوشش ســقف اين تاالر امكان استفاده از آن 
وجود نداشــته است، شهردارى منطقه يك از 
ابتداى سالجارى عمليات اجرا و پوشش سقف 

ميانى اين تاالر را آغاز كرده است.

مدير شــهردارى منطقه يك شهردارى همدان 
با بيان اينكه امســال در بودجه اين مجموعه 
اعتبارى 65 ميليارد ريالى براى اجراى سقف 
ميانى و پوشــش ســقف تاالر همايش هاى 
بين المللى و قرآنى درنظر گرفته شــده است، 
گفت: با توجه به مطالعات و برآورد مالى كه بر 
روى طرح انجام شد ، مقرر شد تا گنبد اصلى 
اين تاالر كه داراى ارتفاعى 65 مترى اســت، 
به عنوان يك المان شــهرى به قوت خود باقى 
بماند و در زير اين گنبد بافت ميانى فضاكار با 

ارتفاع 15مترى ساخته شود.
مســعود دهبانى صابر ادامه داد: سازه عرقچين 

ميانــى اجرا شــده بر روى اين تــاالر از نوع 
خرپاى فضاكار اســت كه در گنبد اصلى نيز 
به كار رفته و پوششــى كه بر روى آن درحال 

اجراست از جنس كلزيپ است.
وى گفت: پس از اجراى پوشــش گالوانيزه 
اوليه كــه هم اكنون مراحل پايانى آن درحال 
اجراســت عمليات عايــق كارى با اليه هاى 
رطوبت گير و پشــم ســنگ اجرا مى شود و 
پوشش نهايى كه از جنس آلومنيوم است نيز 
صورت مى گيرد؛ پس از آن عمليات طراحى 
و اجراى تأسيســات دكوراسيون داخلى و 

تجهيز تاالر آغاز خواهد شد.

مدير شهردارى منطقه يك شهردارى همدان خبر داد

اجراى پوشش سقف تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى
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خبر حوادث

كشف 50 رأس دام سرقتى در كبودراهنگ 
 در پي اعالم سرقت 50 أاس گوسفند از محل نگهداري دام هاى 
فردى در اراضي كشاورزي يكى از روستاهاى شهرستان كبودراهنگ، 
شناسايي سارقان و كشــف دام هاى مسروقه در دستور كار مأموران 

پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامي شهرســتان كبودراهنگ در تشــريح اين خبر گفت: 
با دريافت اظهارات و بررســي دقيق صحنه ســرقت با اســتفاده از 
شگردهاي پليسي مشخص شد، دام هاى سرقتى به يكى از روستاهاى 
توابع بخش شــراء منتقــل و فرضيه احتمال انتقــال آن ها به اماكني 
از قبيل ســوله ها، آلونك و خانه باغ هاي همجوار روســتاي يادشده 

تقويت شد.
مجيد گلي افزود: با تشــكيل چند تيم گشت موتوري نامحسوس و 
انجام گشت زني مستمر، گوســفندهاى سرقتى از حاشيه اين روستا 

كشف شد.
وى در پايان با اشــاره به اينكه تحقيقات براى شناسايي و دستگيري 
سارقان در دستور كار پليس آگاهي شهرستان قرار دارد، از شهروندان 
خواست: هرگونه موارد مشــكوك را از طريق سامانه 110 با پليس 

در ميان بگذارند.
 دستگيري سارقان سيم برق در نهاوند 

فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند نيز از دستگيري 3 سارق سيم برق 
با تالش مأموران پليس آگاهي اين شهرستان خبر داد. 

احمد ساكي گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت سيم برق در سطح 
شهرستان نهاوند شناســايي و دستگيري سارق يا سارقان در دستور 

كار مأموران پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: بــا اقدامات فني و تخصصي و پيگيري هاي مســتمر، 3

نفر در اين باره شناســايي و در يك عمليات پليسي در مخفيگاهشان 
دستگير و به يگان انتظامي منتقل شدند.

ساكى در ادامه گفت: در بازرسي از مخفيگاه متهمان، حدود 50 متر 
سيم هوايي مربوط به اداره برق، يك عدد قيچي مخصوص سيم برى 

و يك عدد تبر مخصوص قطعه قطعه كردن سيم كشف شد.
وى در پايان گفت: متهمان در تحقيقات انجام شده به 3 فقره سرقت 
ســيم برق در ســطح شهرســتان اعتراف كردند و پرونده با حضور 
نماينده حقوقي اداره برق به دادســرا ارسال و سارقان با صدور قرار 

مناسب روانه زندان شدند.
 دستگيرى 2 شرور در مقابل دبيرستان دخترانه نهاوند

دو شــرور با اقدام و رفتارهاى هنجارشــكن ســبب ايجاد رعب و 
وحشت در بين دانش آموزان دختر يك دبيرستان دخترانه شده اند.

دادســتان عمومــى و انقالب شهرســتان نهاوند با اشــاره به آغاز 
ســال تحصيلى جديد، از پيش بينى تمهيدات ويژه اى در دادســراى 
نهاوند بــراى مقابله با مزاحمت هاى خيابانــى براى دانش آموزان و 

نواميس مردم خبر داد.
عباس آزادبخت بيان كرد: بــراى جلوگيرى از فعاليت افرادى كه با 
مزاحمت ها و شــرارت هاى خود براى دانش آموزان و بانوان ايجاد 
ناامنى مى كنند، برخورد قاطع و بدون مسامحه در دستور كار قضات 

شعب مختلف دادسراى نهاوند قرار گرفته است.
وى تصريح كرد: نيروهاى انتظامى و گشــت هاى ويژه اى كه به اين 
منظور و با تمهيدات مناســب فرماندهى انتظامى در سطح شهرستان 
مستقر شــده اند، موظف هســتند هرگونه مزاحمت خيابانى را فوراً 

مورد پيگيرى قرار دهند و مراتب را به دادسرا اعالم كنند.
آزادبخت با بيان اينكه در اين گونه موارد پرونده هاى تشــكيل شده 
به دور از هرگونه جوســازى و مطابق با قانون در اســرع وقت و با 
قاطعيت رســيدگى مى شود، گفت: براساس قانون مجازات اسالمى، 
مزاحمت هاى خيابانى جرم است و دادستانى شهرستان نهاوند با آن 

برخورد مى كند.
وى در ادامه اعالم كرد: عامل ايجاد مزاحمت ســاكنان يك مجتمع 

مسكونى در يكى از محالت نهاوند دستگير و راهى زندان شد.
آزادبخت اظهار كرد: يكى از افراد شرور و سابقه دار نهاوند كه مدتى 
با تهديد و ارعاب براى ســاكنان يك مجتمع مســكونى در يكى از 
محالت نهاوند سلب آسايش و ايجاد ناامنى مى كرد، دستگير و راهى 

زندان شد.
وى ادامه داد: با شكايت و اطالع اهالى به دادسرا، شناسايى متهم در 
دستور كار دادسرا قرار گرفت كه پس از اقدامات اطالعاتى و پليسى 
اين فرد شناســايى، دســتگير و با قرار موقت راهى زندان شد. متهم 

دستگيرشده داراى سابقه كيفرى و چندين پرونده شرارت است.
دستگيري 16 سارق در تويسركان 

 فرمانده انتظامي شهرستان تويسركان از دستگيري 16 سارق در 
يك هفته گذشته در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس، محمد معصومي در تشريح اين خبر 
گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان تويسركان، 
دستگيري سارقان با تشــكيل تيم هاي عملياتي در دستور كار پليس 

قرار گرفت.
ــارزه  ــرح مب ــراي ط ــدام در اج ــن اق ــه اي ــه اينك ــاره ب ــا اش وي ب
ــا و  ــوران كالنتري ه ــزود: مأم ــت، اف ــورت گرف ــرقت ص ــا س ب
ــارق  ــركان، 16 س ــتان تويس ــي شهرس ــس آگاه ــگاه ها و پلي پاس
گذشــته  هفتــه  يــك  در  جداگانــه  عمليــات   در  را  ســابقه دار 

ــد. ــتگير كردن ــا را دس ــايي و آن ه شناس
فرمانــده انتظامــى شهرســتان تويســركان بيــان كــرد: متهمــان 
ــف از  ــرقت هاي مختل ــه س ــي، ب ــي و پليس ــات فن ــس از تحقيق پ
ــوازم داخــل  ــازه، اماكــن خصوصــي، ل ــزل، مغ ــه ســرقت من جمل
خــودرو، باغــات كشــاورزي و ... اعتــراف كردنــد و بــا بازســازي 
ــروقه  ــايل مس ــداري از وس ــا، مق ــرقت توســط آن ه ــاي س محل ه

ــگان شــد. ــل مالباخت ــز كشــف و تحوي ني
معصومــى در خاتمه با اشــاره بــه اقدامات پيشــگيرانه پليس، از 
شــهروندان خواست: با توجه كردن به هشدارهاي پليسي و استفاده 
از تجهيزات ايمني ضدسرقت، هرگونه خبر و اطالعي كه از مجرمان 

يا زندانيان آزاد شده دارند را به پليس 110 اعالم كنند.

نخستين داروخانه شبانه روزى شهرستان 
درگزين هفته آينده افتتاح خواهد شد

 درگزين -يوســف امينى -خبرنگار همدان پيام: بــا توجه به نياز 
شهرســتان درگزين به داروخانه شــبانه روزى در زمينه تهيه دارو براى 

دايركردن داروخانه اقدام شده است.
مســئول داروخانه شــبانه روزى قروه درگزين افزود: هم اكنون درحال 
چيدمان داروهاى اوليه هســتيم و مراجعه كننــدگان داروهايى كه در 
داروخانه موجود اســت را تهيه مى كنند و تا هفته آينده تمام داروهاى 

مورد نياز تأمين خواهد شد.
رحيمى در پايان افزود: ايجاد داروخانه شبانه روزى درحال حاضر به دليل 
هزينه هاى ســنگين مقرون به صرفه نيست و نســبت به داروخانه هاى 
معمولى اداره داروخانه شبانه روزى هزينه هاى سنگينى دارد كه نياز مردم 
در اولويت اينجانب قرار گرفت كه اقدام به ايجاد داروخانه شبانه روزى 
كردم كه ان شــاءا... در كنار رفع نياز، رضايت مردمى را به همراه داشته 
باشد. شايان ذكر است غير از 2 داروخانه روزانه، اين سومين داروخانه 
مجهز در شهرستان درگزين اســت كه در ميدان مدنى روبه روى اداره 

پست ايجاد شده است.

كشت دانه روغنى كلزا در اراضى 
شهرستان بهار آغاز شد

 كشت پاييزه كلزا در بهار از نوزدهم شهريورماه آغاز شده و تا ابتداى 
مهرماه ادامه دارد.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار گفت: نخستين آبيارى كشت كلزا 
بسيار حائز اهميت است و در شهرستان بهار بايد تا پيش از آغاز مهرماه 
انجام شود. عبدالحســين اكبرى افزود: تاكنون 350 كيلوگرم بذر ارقام 
آرشــيتكت، روهان و ... توسط واحد زراعت شهرستان تحويل گرفته 

شده است كه در اختيار كلزاكاران قرار مى گيرد.
وى بيان كــرد: همچنين محصول توليدى نيــز به صورت تضمينى از 
كلزاكاران خريدارى خواهد شــد. اكبرى بيان كرد: كشت مداوم گندم 
در اراضى زراعى ســبب كاهش حاصلخيزى اراضى و افت قابل توجه 
ميزان توليد گندم مى شود؛ بنابراين پايدارى توليد گندم در گرو تناوب 
محصوالتى از جمله كلزاست؛ زيرا اين دانه روغنى در تناوب كشت با 
گندم سبب تقويت خاك، كاهش آفات و بيمارى ها، استفاده بهينه از آب 
و درنهايت افزايش توليد گندم مى شــود و از طرفى استقبال كشاورزان 
از كشت اين دانه روغنى مى تواند راه رسيدن كشور به خودكفايى توليد 

روغن خوراكى را هموار سازد.
وى در پايــان تصريح كرد: با تالش هاى تمام وقت و نظارت مســتمر 
كارشناسان مراكز جهاد كشــاورزى و تأمين نهاده هاى الزم تاكنون ده 
هكتار كشــت كلزا انجام شده كه اميد است با استقبال بيشتر كشاورزان 

سطح اين محصول نيز افزايش پيدا كند.

شهر جهانى انگور؛ ميزبان اعضاى كميسيون 
كشاورزى مجلس

 پنجشنبه هفته جارى، مالير «شــهر جهانى انگور»، ميزبان اعضاى 
كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى است، اين سفر به دعوت 
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه نماينده مردم مالير و عضو 
هيأت رئيسه كميســيون كشاورزى، آب، منابع طبيعى و محيط زيست 

مجلس شوراى اسالمى صورت گرفته است.
مالير يكى از مهم ترين قطب هاى توليد انگور در كشور محسوب شده و 
در استان همدان رتبه نخست  را در اين زمينه داراست.  ميانگين برداشت 
ســاالنه انگور از كل باغات مالير بيش از 240 هزار تن بوده و متوسط 
برداشت  در هر هكتار 24 تا 25 هزار تن است، عمده ارقام انگور توليد 
و برداشت شده در باغات مالير  شامل كشمشى قرمز، فخرى، عسگرى، 
ياقوتى، صاحبى، ميرزايى، خليلى، شاهانى، ريش بابا و  انگور سياه است.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به قابليت كم نظير شهرستان مالير در حوزه توليد محصوالت باغى 
و كشاورزى، ســفر قريب الوقوع اعضاى كميسيون كشاورزى مجلس 

شوراى اسالمى را سرآغاز تحوالتى بزرگ در اين خطه دانست.
آزاديخواه در ادامه با بيان اينكه انحصار قيمتگذارى محصوالت كشاورزى 
از دســت دولت خارج شد، گفت: طرح دوفوريتى اصالح قيمتگذارى 
و خريد محصوالت استراتژيك بخش كشاورزى با پيگيرى هاى مستمر 
بنده و ديگر اعضاى هيأت رئيســه كميسيون كشــاورزى به تصويب 

نمايندگان مجلس رسيد.
وى اظهار كرد: براســاس اين طــرح، انحصار قيمتگذارى محصوالت 
كشــاورزى كه پيش از اين در دست شوراى اقتصاد بود، شكسته شد. 
آزاديخواه افزود: طرح اصالح قانون خريد تضمينى محصوالت اساسى 
كشاورزى با 207 رأى موافق، 12 رأى مخالف و 4 رأى ممتنع از مجموع 

232 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.
فرماندار مالير نيز در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه چندين جلسه 
به منظور هماهنگى اســتقبال و ميزبانى از اعضاى كميسيون كشاورزى 
مجلس شوراى اسالمى در محل فرماندارى تشكيل شده است، مطرح 
كرد: اين سفر فرصتى ارزشمند براى شناسايى نقاط قوت و توانمندى هاى 

حوزه اقتصاد كشاورزى شهرستان مالير در سطح ملى است.
قدرت ا... ولدى با اشــاره به نقش مؤثر كميسيون كشاورزى در تدوين 
اصول و برنامه هاى اين حوزه، اين سفر را فرصتى مهم براى جلب نگاه 
و ســرمايه هاى ملى به سمت مالير و رفع اشكاالت و موانع پيش روى 
توسعه اين بخش دانســت. وى تصريح كرد: توسعه همه جانبه بخش 
كشاورزى، ايجاد و ارتقاى صنايع فرآورى و بسته بندى و بهره گيرى از 
ظرفيت بزرگ گردشگرى كشاورزى، يكى از راهكارهاى اصولى توسعه 
شهرستان طى ســال هاى آينده است؛ بنابراين بايد از فرصت ارزشمند 
پيش آمده در راســتاى تحقق اهداف اقتصادى و فرهنگى خود نهايت 
بهره را ببريم. مدير جهادكشاورزى شهرستان مالير نيز اعالم كرد: تعداد 

ميهمانان ويژه ما افزون بر 25 نفر هستند.

استخر آموزشى فرهنگيان اسدآباد 
تا پايان دولت به سرانجام مى رسد

 تاكنــون براى اين پروژه 3 ميليارد هزينه شــده و براى تكميل به اعتبارى افزون بر 3 
ميليارد ديگر نياز خواهد داشت.

فرماندار شهرستان اسدآباد در رابطه با پروژه مجموعه ورزشى بانوان اسدآباد، اظهار كرد: 
براى اين طرح تاكنون 6 ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه شده و براى تكميل به اعتبارى 
افزون بر 4 ميليارد تومان نياز دارد كه قطعاً طرح فوق نيز تا پايان دولت افتتاح مى شود و 

به بهره بردارى مى رسد.
مجيد درويشــى همچنين افزود: تكميل پروژه محور داشــبالغ به عنوان يكى از مطالبات 

مردم در دســتور كار قرار دارد و با كمك اســتاندار و نماينده شهرستان در خانه ملت، با 
پيگيرى هاى الزم و با اعتبار مناسب ادامه اين طرح را فعال خواهيم كرد.

وى در ادامه با بيان اينكه در نيمه دوم سال گذشته 30 روستاى شهرستان اسدآباد در سطح 
استان همدان پايلوت اشتغالزايى بنياد بركت قرار گرفت، تصريح كرد: سال گذشته در نيمه 
دوم سال بنياد بركت براى 300 نفر از روستائيان اسدآبادى با اعتبارى افزون بر 12 ميليارد 

تومان در روستاهاى هدفگذارى شده اشتغال ايجاد كرد.
درويشى خاطرنشان كرد: در نيمه دوم امسال نيز 19 روستاى ديگر اسدآباد پايلوت اجراى 
اشتغال طرح سحاب بنياد بركت با اعتبارى افزون بر 16 ميليارد تومان با اشتغالزايى 460 

نفر قرار دار

 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيــام: وضعيت نهاونــد در روزهاى 
گذشته از زرد به نارنجى تبديل شده است، 
آن طور كه شــبكه بهداشــت مى گويد؛ آمار 
فوتى هــاى بر اثر كرونــا و مبتاليان هم در 
شهرســتان درحال افزايش اســت و برخى 
روســتاها و بخش ها هم آمــار ابتال افزايش 
قابــل توجهى داشــته اســت و گاهى هم 

وضعيت قرمز شده است.
ظاهرا رعايــت نكردن موارد بهداشــتى و 
بازگشــت مردم به تجمع ها و آئين هاى ختم 
يكى از عوامل مهم تشديد ابتال به كرونا در 

شهرستان است.
فرماندار نهاوند در ســتاد پيشگيرى و مقابله 
با كروناى شهرســتان، تنها راهكار مقابله و 
پيشگيرى را رعايت بهداشت و پروتكل هاى 
بهداشتى عنوان كرد و گفت: بايد زندگى مان 
را در كنار اين موارد پيش ببريم؛ ويروســى 
نيســت كه به اين راحتى رخت بربندد؛ زيرا 
در بحران به سر مى بريم و در خوشبينانه ترين 
حالت اين ويروس تا 6 ماهه نخست 1400

ميهمان ماست.
ناصرى با تأكيد بر اينكه برخى هنوز كرونا و 
عواقب آن را جدى نگرفته اند، گفت: روزانه 
شــاهد مرگ همشهريان مان هســتيم كه بر 
اثر كرونا از ميــان ما مى روند و ناپرهيزى ها 
شرايط را تشديد كرد و مجدد اوضاع درحال 

بازگشت به گذشته است.
وى با بيان اينكه در بحث اقدامات مقابله اى 
و پيشــگيرانه، بانك ها وظايف سنگين ترى 
دارند، گفت: مدارس بازگشــايى شــده اما 
بايــد رعايت كنند و مدرســه اى كه موردى 
از رعايت نكردن موارد بهداشتى ديده شود 

بايد تعطيل شود.
ناصرى گفت: فصل ســرماخوردگى هم در 
پيش اســت، شرايط ســخت تر خواهد شد. 
شــبكه و مركز بهداشت نسخه اين وضعيت 

را بپيچند و وارد عمل شوند.
وى با بيان اينكه چــرا مدارس مورد دار را 
تعطيل نكرديد و گزارش نداديد، تأكيد كرد: 

سر سالمت مردم تعارف نكنيد.
ناصــرى همچنين به شــهرداران تأكيد كرد: 
گلزار هــا و باغ بهشــت ها را مديريت كنند، 
در بخش ها هم همين طور، ترافيك و ازدحام 
آرامســتان ها قابل قبول نيســت و هركس 
وظيفه اش را درست انجام دهد تا اين بحران 

مديريت شود.
ناصرى اصناف را بخش عمده اى از مديريت 
ايــن بحران عنــوان كرد و گفــت: ناوگان 

حمل ونقل درون شهرى مديريت نمى شود.
وى همچنين بــا اعالم اينكه همراهان فوتى 
كرونايى در زمان تدفين و خاكسپارى بيشتر 
از ده نفر نباشــد، گفت: پزشــكى قانونى، 
بيمارستان حق تحويل بيمار فوتى كرونايى 
را پيش از انجــام تعهد همراهــان متوفى، 
نســبت به رعايت مصوبات ســتاد در آئين 

خاكسپارى، ندارد.

 تأكيــد بر قدردانــى از خط مقدم 
كرونا در هفته دفاع مقدس

 فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند و رئيس ســتاد 
پيشگيرى شهرســتان هم گفت: 26 مصوبه 
حاصل ســتاد كروناى شهرســتان شد كه به 

دستگاه ها اعالم خواهد شد.
على مختــارى تأكيد كرد: هفته دفاع مقدس 
نزديك اســت؛ از نيروهاى بهداشت و خط 
مقدم مقابله با كرونــا قدردانى كنيد، ما هم 
حمايت مى كنيم. بايــد ارتباط و تعامل ها را 

مصوبات  تا  كنيم،  تقويت 
ســريعتر بــه چرخه اجرا 

وارد شود.
و  خريــد  پيشــنهاد  وى 
نصب دســتگاه ضدعفونى 
هوشــمند كــه قيمت آن 
600 هــزار تومان اســت، 
را  ادارات  ورودى هاى  در 
مطرح كرد و گفت: ادارات 
و مجموعه هــا بيشــتر در 
تأكيد  پروتكل ها  رعايــت 
از  بسيارى  باشــند،  داشته 
كارمندان كه مبتال شــدند 
به  مردم  به  خدمات رسانى 

مشكل خورد.
تأكيد  همچنين  مختــارى 
كــرد: وضعيت هــا را هر 

كدام يك تعريف وظايفى داشته باشيم، مثال 
مسافر در وضعيت زرد 3 نفر، نارنجى كمتر، 
يا مراكز ورزشــى و... تا بدانيم هر مجموعه 
يا مركزى در چه شرايطى چگونه رفتار كند.

 تدبير نكنيم
 يك هفته اى قرمز مى شود

رئيــس شــبكه بهداشــت و درمــان بيــا 
از  زرين دشــت  بخــش  در  اينكــه  بيــان 
ــا  ــت كرون ــوارد مثب ــال م ــهريور امس 8 ش
افزايــش يافتــه، بخــش گيــان بيشــتر از 
ســاير بخش هــا مــوارد مثبــت كرونــا ديــده 

ــهريور  ــزل از 8 ش ــش خ ــود، در بخ مى ش
ــا  ــوارد مثبــت كرون درحــال اوج گرفتــن م
هســتيم و در بخــش مركــزى هــم از 8
مطلــوب  مبتاليــان  وضعيــت  شــهريور 
ــرح  ــرار ط ــرورت تك ــت: ض ــت، گف نيس
ــود دارد. ــى وج ــرايط فعل ــى در ش ضربت

سيامك دانشور گفت: اين شرايط هفته پيش 
با توجه به مراجعه بيمــاران قابل پيش بينى 
بود و نيازمند تكرار طرح ضربتى در شهر و 

روستا براى كنترل وضعيت است.
وى گفــت: آمار صعودى 
همين طور  اگــر  اســت، 
هفته  قطعــا  بــرود  پيش 
آينــده وضعيت بــه قرمز 
تبديل خواهد شــد و بايد 
كرد.  بيشــتر  را  نظارت ها 
مدارس بيشتر بايد رعايت 
كنند و موارد مشــكوك را 
آمــوزش و پــرورش هم 

زودتر اطالع دهد.
تشــديد  علت  دانشــور 
وضعيت را رعايت نكردن 
پروتكل ها دانست و گفت: 
مردم در شهر كمتر رعايت 
بيشــتر  تجمع ها  مى كنند، 
عروسى  مراســم  شــده، 
تجمع هاى  امــا  نداريــم 
مراســم هاى عزا به روال گذشــته بازگشته 

است.
 شهردارى لباس غسال ها 

را تأمين كند
رئيس مركــز بهداشــت نهاوند در ســتاد 
پيشــگيرى هم گفت: با آموزش و پرورش 
ارتباط مداوم داريــم و بازديدها ادامه دارد. 
آمار و وضعيت مدارس  روستاها و شهر هم 

روزانه رصد مى شود.
على احســان خويشــوند با بيان اينكه براى 
حمل و نقل درون شهرى، عامل بازدارنده اى 

نداريم؛ براى همين هم مجدد تكرار مى كنند 
و رعايت نمى كنند.

برخى پمپ بنزين ها اصال مراعات نمى كنند؛ 
به تذكرهــا هــم بى اعتنا هســتند و دفاتر 
پيشــخوان، تاكســى داران و... بايد بيشــتر 

نظارت و بازرسى شوند.
خويشوند گفت: شهردارى لباس غسال ها را 
تأمين نمى كند، تاكنون وظيفه بهداشت نبوده 

اما تأمين كرديم و حاال نمى توانيم .
 بوفه هاى مدارس تعطيل است

 مديــر آمــوزش و پــرورش خــزل در ســتاد 
ــت:  ــز گف ــتان ني ــا شهرس ــگيرى كرون پيش
كرديــم،  تعطيــل  را  مــدارس  بوفه هــاى 
همــراه  تغذيــه  بهداشــت  خانواده هــا 

دانش آمــوز را مديريــت كننــد.
محمود خزايى بيان كرد: برخى دانش آموزان 
توان تحمل ماســك ندارنــد، به ويژه دوره 
توجيه  را  فرزندان شــان  خانواده ها  ابتدايى، 
كنند، ما هم زمان فعاليت مدارس را براساس 
جمعيــت و ظرفيــت كالس هــا مديريت 

مى كنيم.
خزايى افزود: خيرين بســته هاى بهداشــتى 
براى مــدارس تهيه و در اختيار قرار داده اند 

كه قدردانى مى كنيم.
خوابگاه هاى دانش آموزى تجميع و مديريت 
مى شود؛ سرپرســت هاى شب و روز توجيه 
شــده اند و بازديدهاى ميدانى از مدارس و 
كالس هاى درس در رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى توسط دانش آموزان و معلمان ادامه 

دارد.
 آگهى فوتى اطالع رسانى نشود

 بخشــدار مركزى هم تأكيد كــرد: اطالعيه 
فوت و مراســم خاكســپارى اطالع رسانى 

نشود.
آيــت صالــح گفــت: در بحــث برنامــه 
ــتايى  ــه روس ــرى 7 نقط ــول پيگي ــاد، ق ش
ــب  ــت از جان ــت اينترن ــراى تقوي بخــش ب

ــود. ــى ش ــرات اجراي مخاب

 مرحله سوم طرح ضربتى در نهاوند آغاز شد

تغيير وضعيت نهاوند از زرد به نارنجى

 متأســفانه جرايمى كه بــراى واحدهاى 
آالينده هوا در شــهر بهار درنظر گرفته شد، 

بازدارنده نبوده است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
بهار بيان كرد: معضل بوى نامطبوع شهر بهار 
مربوط به يك واحد نيست و به دليل نزديكى 
اين شهر به شــهرك صنعتى بهاران متأثر از 

فعاليت واحدهاى صنعتى اين شهرك است.
معصومه پارچيان با بيان اينكه طرح  توســعه 
شهر بهار به سمت شهرك صنعتى بهاران بوده 
است، اظهار كرد: خانه هاى شهرك فرهنگيان 
كه عمده شــكايت ها مربوط بــه اين منطقه 
مسكونى اســت، روبه روى شهرك صنعتى 
بهاران واقع شده؛ بنابراين واحدهاى صنعتى 

روى اين منطقه تأثير مى گذارند.
وى با بيان اينكه متأسفانه واحدهاى صنعتى 
اطراف شــهر بهار را احاطه كرده اند، توضيح 
داد:2  واحد توليد اســيد ســولفوريك، يك 
واحد كاغذســازى و تصفيه خانه در شهرك 
صنعتى بهاران،  2 واحد كشتارگاه دام و طيور 
در دوراهى صالح آباد، شهرك صنعتى بهاران، 

شــهرك صنايع غذايى بهار، شهرك سفال و 
ســراميك اللجين، كارخانه قنــد هگمتان و 
صنايع تبديلى الوند سبب انتشار بوى نامطبوع 

در شهر بهار مى شوند.
پارچيان افــزود: عالوه بر موارد ذكر شــده، 
بيشــترين كشــت ســيب زمينى اســتان در 
شهرستان بهار است و كشاورزان به كرات از 
كود مرغى اســتفاده مى كنند كه اين كود پس 
از بارش باران بوى نامطبوعى توليد مى كند، 
ضمن اينكه به دليل استفاده زياد از كود مرغى 
محلى بــراى فعاليت افراد ســودجو و دالل 
به وجود آمده كه به محل خريد و فروش كود 

مرغى تبديل شده است.
وى بيــان كرد: تصفيه خانه شــهرك صنعتى 
بهاران تا چند وقت پيش مشــكل داشت و 
چندين بار به شركت شــهرك هاى صنعتى 
اخطاريه داديم، هم اكنون سيستم  اين واحد را 
بهســازى كرده اند و طبق آخرين آناليزى كه 
از تصفيه خانه گرفتيم، خروجى آن استاندارد 

است.
وى با اشاره به اينكه تعطيلى يا ادامه فعاليت 

يك واحد صنعتــى از حيطه و وظايف اداره 
حفاظت محيط زيســت خارج است، گفت: 
درباره اينكه جريمه ها بازدارنده باشد يا خير 

مراجع قضايى تصميم مى گيرد.
پارچيان با بيان اينكه متأســفانه جرايمى كه 
بــراى واحدها درنظر گرفته شــد، بازدارنده 
نبوده است، افزود: پس از پيگيرى هاى فراوان 
يك واحد اســيد ســولفوريك يك ميليون 
تومان و يك مــورد ديگر حدود 3/5 ميليون 
جريمه شــد كه مــورد دوم اعتراض كرده و 
منع تعقيب برايش صادر شد و اداره حفاظت 
محيط زيست بهار پرونده را دوباره به جريان 

انداخت اما هنوز به نتيجه  نرسيده است.
وى با اشــاره به اينكه محيط زيست دستگاه 
نظارتى است و گزارش آاليندگى را مى دهد 
و اينكــه چه برخــوردى با واحــد صنعتى 
مى شود در حيطه وظايف اين دستگاه نيست، 
گفت: اگر اين واحدها تاكنون كار مى كنند به 
اين  دليل اســت كه مراجع قضايى و دادگاه 
حكمى براى آنها صــادر نكرده اند تا جلوى 

فعاليتشان گرفته شود.

به گزارش ايســنا، پارچيان مطرح كرد: طبق 
آخريــن مصوبه قرار شــد 2 واحد اســيد 
سولفوريك سيستم پايش آنالين نصب كنند 
كه به دليل باال بودن هزينه مصوبه در كارگروه 
ستاد تسهيل اســتاندارى لغو شد اما مجدداً 
طبق آخرين بازديد قرار شــد 3 ماه به آن ها 
مهلت دهيم تا نســبت به نصب اين سيستم 

اقدام كنند.
وى اظهار كرد:  يك واحد توليد مقواسازى 
را يك بــار به مراجع قضايــى ارجاع داديم 
و حكم 6 ماه تعطيلــى آن را گرفتيم اما به 
داليلــى مصوبه لغو شــد و واحد همچنان 
فعاليت مى كند كه با پيگيرى محيط زيست 
محيط زيستى  فعاليت هاى  است،  شده  ملزم 

انجام دهد.
پارچيــان با بيــان اينكه خروجى سيســتم 
تصفيه ساز 2 واحد كشتارگاه استاندارد است، 
گفت: اين واحدها به تازگى بهســازى انجام 
داده اند و به دليل اينكه شــب ها جهت وزش 
باد به سمت شهر بهار است، مقرر شد شيفت 

شب پخت ضايعات نداشته باشند.

معضل ادامه دار آاليندگى واحدهاى توليدى در شهر بهـار

مرگ  شــاهد  روزانــه 
هستيم  همشهريان مان 
كه بــر اثر كرونا از ميان 
ما مى روند و ناپرهيزى ها 
شــرايط را تشديد كرد 
و مجــدد اوضاع درحال 
بازگشــت به گذشــته 

است
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جلسه سران قوا نويدبخش همكارى براى 
آبادانى كشور است

 دولت براى اداره كشــور و عبور از مشــكالت، بــدون ترديد به 
همكارى و يارى قواى ديگر نيازمند اســت و اين دســت جلســات، 

نويدبخش همكارى نزديك 3 قوه براى اعتال و آبادانى كشور است.
به گزارش ايرنا، رئيس دفتر رئيس جمهورى، روزگذشته در اينستاگرام 
خود اظهار كرد: همدلى و يكپارچگى همه اركان كشــور، شرط الزم 

غلبه بر مشكالت در شرايط فعلى است.
محمود واعظى خاطرنشــان كرد: دولت براى اداره كشــور و عبور از 
مشــكالت، بدون ترديد به همكارى و يارى قواى ديگر نيازمند است 
و اين دست جلسات، نويدبخش همكارى نزديك 3 قوه براى اعتال و 

آبادانى كشور است.
وى تصريح كرد: نخســتين جلسه سران 3 قوه پس از روى كار آمدن 
مجلس يازدهم بود. بحمدا... جلســه در فضايــى صميمى برگزار و 
مباحث بســيار خوبى در آن مطرح شــد. به گفته آقاى روحانى، اين 

مباحث در جلسه آتى سران پيگيرى خواهد شد.
اظهارات واعظى درحالى مطرح مى شــود كه 23 تيرماه ســران 3 قوه 
با يك ديگر در جلســه شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى با يكديگر 

ديدار كرده بودند!
 همكارى 3 قوه مى تواند حل مشكالت را تسريع كند

رئيس جمهورى پس از نشســت عصر يكشنبه سران قوا خاطرنشان 
كرد: جلسات رؤســاى 3 قوه پس از تشــكيل مجلس يازدهم براى 
نخســتين بار برگزار شد و درباره مســائل مهم كشور، عمدتا مسائل 
اقتصادى بحث كرديم. همكارى 3 قوه و هماهنگى آنها مى تواند براى 

رفع مشكالت كشور و حل سريع تر مسائل كمك كند.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى مسأله ارز را يكى از موارد 
مورد بحث در اين نشســت عنوان كرد و افــزود: اينكه ارز صادرات 
غيرنفتى به چه صورت بايد در كشــور عرضه و ارز مورد نياز كشور 

تأمين شود مورد بحث قرار گرفت.
وى تصريح كرد: همچنين درباره مســائل نقدينگى كشور و اينكه چه 
برنامه هايــى بايد زودتر براى هدايت نقدينگى در كشــور اجرايى و 

عملياتى شود تا تورم كاهش يابد هم مورد بررسى قرار گرفت.
 بازار ارز، بورس و هدايت نقدينگى و كاال سامان مى يابد

رئيس مجلس شوراى اسالمى نيز پس از نشست سران قوا در نشست 
خبرى، افزود: نخستين جلسه سران قوا در رابطه با مسائل و به ويژه با 
اولويت مسايل اقتصادى كشور كه دغدغه يكايك مردم محروم است 
و مشكالت اقتصادى دارند و عزيزانى كه سربازان و مجاهدان عرصه 
توليد در كشور هستند، برگزار شد. با هماهنگى و تصميم گيرى سران 
قوا حوزه بــازار ارز، بورس و هدايت نقدينگى و بازار كاال ســامان 
مى يابــد. محمدباقر قاليبــاف در ادامه تصريح كــرد: همچنين حوزه 
صنعت، كشاورزى، تجارت و صادرات و همه بخش ها در اين جلسه 
مورد بررســى قرار گرفت، هماهنگى، همدلى و همكارى خوبى در 
حل مشــكالت اقتصادى وجود دارد؛ واقعيت اين است كه مهم ترين 
دغدغه همه ســران قوا توجه به حل مشــكالت مردم در بخش هاى 

مختلف است.
وى همچنين تأكيد كرد: البته دولت مسئوليت اجرايى اين كار را دارد 
و بار سنگينى به دوش دولت و رئيس جمهورى است حتما ما هم در 
ايــن فرصت پيش رو تالش مى كنيم كه به دولت كمك كنيم تا بتواند 
تصميماتى را كه براى ســر و ســامان دادن مسائل اقتصادى و كاهش 

مشكالت مردم، گام برداريم.
 دشمن دنبال مأيوس كردن مردم است

دشــمن با جنگ اقتصادى، روانى و رســانه اى به دنبال مايوس كردن 
مردم و اخالل در حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى كشور است.

رئيس قوه قضاييه نيز همانند رؤساى ساير قوا پس از اين نشست در 
جمع خبرنگاران ضمن قدردانى از همه دست اندركان و دولتمردان در 
سراسر كشور خاطرنشان كرد: امروز دشمن با جنگ اقتصادى، روانى 
و رسانه اى به دنبال مأيوس كردن مردم و اخالل در حوزه هاى اجتماعى 
و اقتصادى در جامعه است و همكارى همه قوا و به خط شدن تمامى 

ظرفيت كشور يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
حجت االسالم والمســلمين سيدابراهيم رئيســى با بيان اينكه  اگر ما 
موفقيتى دربرخورد با ويروس كرونا داشتيم به اين خاطر بود كه همه 
ظرفيت كشور به خط شد و حضور و مشاركت مردم بسيار نقش آفرين 
بود، گفت: دشــمن ايجاد يأس را در بين مردم دنبال مى كند و ما بايد 
با اقدامات مان در هر 3 حوزه اجرايى، تقنينى، قضايى و نظارتى ايجاد 

اميد را در مردم دنبال كنيم.
وى با اشاره به اينكه سران قوا در جلسه مذكور بر پيگيرى مشكالت 
مردم تأكيد داشتند، افزود: دغدغه هاى مردم بايد دغدغه  ما باشد و اين 
جلسات بايد در جهت گره گشايى از مشكالت مردم ايران حركت كند.

پيگيرى جذب نقدينگى به سمت بازار بورس 
در مجلس

 تالش بهارســتان براى جذب نقدينگى به سمت بازار بورس الزم 
است، اين مهم با كاهش تورم و جلوگيرى از ركود، آثار مثبت اقتصادى 

براى كشور به دنبال دارد.
ســخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگــو با خانه ملت، بــه تالش مجلس بــراى هدايت نقدينگى 
سرگردان در جامعه به سمت بازار بورس، به منظور تكميل پروژه هاى 
توليدى اشاره كرد و گفت: يكى از كاركردهاى بازار سرمايه تأمين مالى 
طرح هاى توليدى اســت، بدين صورت كه صاحب پروژه ها به جاى 
دريافت وام از بانك مى توانند اوراق سرمايه سهام مجموعه خود را در 
بازار سرمايه به فروش برسانند تا در ادامه براى رونق و گسترش پروژه 

خود منابع جذب كنند.
 تحقق «جهش توليد» با جذب نقدينگى به ســمت بازار 

بورس
محمدمهدى مفتح ادامه داد: اگر بازار سرمايه در راستاى جذب نقدينگى 
ســرگردان فعاليت كند به يقين به كاهش نقدينگى در جامعه، افزايش 
توليد، ساخت و رونق واحدهاى توليدى و در ادامه تحقق جهش توليد 

كمك خواهد كرد.
نماينده تويســركان در مجلس شوراى اســالمى معتقد است جذب 
نقدينگى به سمت بازار بورس، شــاخص هاى اقتصادى را به صورت 

قابل مالحظه اى به سمت بهبود تغيير خواهد داد.
به گفته مفتح جذب نقدينگى به ســمت بازار بورس با كاهش تورم و 

جلوگيرى از ركود، آثار مثبت اقتصادى براى كشور به دنبال دارد. 
 بازارگردانى در بورس از اولويت هاى مجلس يازدهم

وى نظارت بر بازارگردانى در بورس توســط شــركت هاى حقوقى و 
نهادهاى مســئول را از ديگر اولويت هاى مجلس عنوان كرد و افزود: 
انتظار مى رود ســازمان بورس رسالت بازارگردانى را بر عهده گيرد و 

نقش خود را در اين حوزه نيز ايفا كند.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه به 
چند طريق مى توان به بحث بازارگردانى توجه كرد، افزود: يكى از اين 
موارد توجه به متغيرهاى موجــود در بورس مانند حجم مبنا، حداقل 
ســفارش، ضريب اعتبارى سهام در حساب كارگزاران، سقف استفاده 
از اعتبار در بازار ســرمايه و... است و مجلس مصمم به انجام كارهاى 

كارشناسى و نظارتى در اين حوزه است.

تبديل خوش مصرف ها به كم مصرف ها 
امكان پذير نيست

 حدس من اين است كه دولت مى گويد كه برق را رايگان مى كند اما 
با افزايش جمعيت پرمصرف ها در واقع برق را گران مى كند.

به گزارش آنا، عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شوراى 
اسالمى درباره طرح برق اميد، گفت: 3 دسته مصرف كننده داريم كه به 
كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف طبقه بندى مى شوند. طبق طرح 
اميد هر مشــترك با مصرف زير صد كيلووات برق رايگان مى گيرد و 
افراد خوش مصرف نيز تشويق مى شوند تا مصرف خود را كاهش دهند.

هــادى بيگى نژاد افزود: درصورتى كه طــرح برق اميد به صورت كامل 
محقق شــود، حدود 500 ميليارد تومان از درآمد توانير حذف خواهد 
شد. پرسشى كه مطرح مى شــود اين است كه آيا با اين طرح مى توان 
مصرف خوش مصرف ها را كاهش داد؟ واقعا امكان پذير نيســت كه از 
خوش مصرفى به كم مصرفى برســند؛ زيرا حداقل مصرف آن ها همان 

مقدار است و آورده اى براى دولت نخواهد داشت.
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه تأكيد كرد: برداشت 
شــخصى من از طرح دولت اين است كه هنوز برخى ابعاد اين طرح 
تشــريح نشده اســت؛ به عنوان مثال احتمال دارد كه سقف پرمصرفى 
هم كاهش پيدا كند اگر اين رخ دهد جمعيت پرمصرف ها نيز افزايش 
خواهد يافت. وى خاطرنشــان كرد: حدس من اين اســت كه دولت 
مى گويد كه برق را رايگان مى كند اما با افزايش جمعيت پرمصرف ها در 
واقع برق را گران مى كند. احتياج داريم به پيوست فرهنگى، رسانه اى و 
صنعتى كه از طرفى اقالم كم مصرف به مردم برسانيم و از سوى ديگر 

مردم و ادارات را تشويق كنيم تا مصرف شان را كاهش دهند.

صدور انقالب در جامعه المصطفى 
تبلور پيدا كرده است

 صدور انقالب در جامعه المصطفى تبلور پيدا كرده اســت، جامعه 
المصطفى هميشه مورد هجوم و حمله دشمنان بيرونى و معاندان داخلى 
بوده و هست؛ بنابراين مجلس موظف به دفاع از اين دستاورد انقالب 

است.
 بــه گزارش خانه ملت، نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى، در جمع خبرنگاران با اشاره به ســفر يكروزه خود به شهر 
قــم، اظهار كرد: با دعوت معاون پارلمانــى جامعه المصطفى، پس از 
بازديد از نمايشــگاه آثار طالب غيرايرانى در اين مدرسه، در نشستى 
با حجت االسالم عباســى رئيس جامعه المصطفى به بحث و تبادل و 

نظر درباره مسائل روز حوزه هاى علميه و مشكالت طالب پرداختيم.
حجت االسالم احمدحسين فالحى با بيان اينكه در كميسيون آموزش 
و تحقيقات اهتمام ويژه اى نســبت به جامعــه المصطفى وجود دارد، 
گفت: جامعه المصطفى ظرفيت مهمى در جهان اســالم است كه بايد 
از آن حمايت شــود. سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراى با بيان اينكه بازديد از مركز تحقيقات اسالمى نيز در دستور كار 
كميسيون قرار دارد، مطرح كرد: قم به عنوان پايلوت علمى و فرهنگى 

بايد مورد اهتمام ويژه كميسيون هاى آموزش و فرهنگ قرار گيرد.
رئيس فراكسيون حمايت از جبهه مقاومت و آزادى بيان كرد: بسيارى 
از ظرفيت هاى فراكسيون حمايت از جبهه مقاومت نيز در قم تجلى پيدا 
كرده؛ بنابراين در نشست هاى بعدى بايد با جريان ها و رهبران مقاومت 
حاضر در قم از جمله شيخ عيسى قاسم نيز ديدارهايى را داشته باشيم.

ساماندهى بازار ارز و سهام عدالت از اولويت هاى 
كميسيون اقتصادى

 رئيس كميســيون برنامــه و بودجه مجلس بر اصالح قانون بودجه ســال 
99 با رويكرد حمايت از اقشــار آســيب پذير و نظارت بر مجموعه متنوعى از 

فعاليت هاى مرتبط با مخارج دولت تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، مشــاور و رئيس حوزه رياست مجلس در تشريح جلسه 
شــوراى هماهنگى هيأت رئيســه و رؤســاى كميســيون هاى تخصصى 
روزگذشته، گفت: رئيس كميســيون اقتصادى ساماندهى بازار ارز و سهام 
عدالت، اصالح ساختار نظام مالياتى كشور، اصالح قوانين بانكدارى، نظام 
حســابدارى و حسابرســى، قانون نحوه اداره مناطق آزاد و ويژه و اصالح 
سياســت هاى حمايتى را اولويت هاى تقنينى و نظارتى كميسيون اقتصادى 

عنوان كرد.

نه مى بخشيم نه فراموش مى كنيم!
 سخنگوى وزارت امور خارجه به اتهامات مطرح شده در «گزارش سفارشى، 
مغرضانه و هدفمند» منتشر شده در يكى از رسانه هاى آمريكايى واكنش نشان 
داد. به گزارش ايسنا، سعيد خطيب زاده با رد اتهامات مطروحه در اين گزارش 
اظهار كرد: به مقام هاى آمريكايى توصيه مى كنيم از توسل به روش هاى تكرارى 

و پوسيده براى فضاسازى ضدايرانى در صحنه بين المللى دست بردارند.
وى در ادامه افزود: رژيم فعلى در كاخ ســفيد است كه طراحى و اجراى ده ها 
نقشــه ترور و مداخالت نظامى و اطالعاتى را به نمايش گذاشــته، به رژيمى 

سركش در عرصه بين الملل بدل شده است.
خطيب زاده تأكيد كرد: ايران پيگيرى حقوقى بين المللى در ارتباط با ترور سردار 
ســليمانى را در تمامى ســطوح ادامه خواهد داد و اين اقدام تروريستى را نه 

مى بخشد و نه فراموش مى كند.

علم غنى سازى ايزوتوپ هاى پايدار را 
به دست آورده ايم

 علم غنى ســازى ايزوتوپ هاى پايدار و فناورى مربوط به آن را به دســت 
آورده ايم، ايران در زمره معدود كشورهايى است كه توانايى توليد ايزوتوپ هاى 
پايدار را دارد. به گزارش ســازمان انرژى اتمى، معاون رئيس جمهور در مراسم 
آغاز ايجاد زيرســاخت هاى فاز دوم پروژه توليد ايزوتوپ هاى پايدار به روش 
سانتريفيوژ گازى گفت: درحال حاضر از سانتريفيوژهاى IR١ براى غنى سازى 
ايزوتوپ هاى پايدار مثل تلوريم و زنون به صورت پايلوت اســتفاده مى كنيم و 
درنظر داريم اين مسأله را به سطح صنعتى برسانيم.  على اكبر صالحى در ادامه 
تصريح كرد: ما علم غنى ســازى ايزوتوپ هاى پايدار و فناورى مربوط به آن را 
به دست آورده ايم. مهندسان و متخصصان ما نرم افزارهاى بزرگى را نوشته اند كه 

يكى از آنها براى مثال 300 هزار خط برنامه دارد. 

قديمى تريــن اصطالحــات   يكــى از 
سياســى كه عمدتًا در پايــان صده 1800

تا پيش از ظهور امپرياليســم مورد استفاده 
قــرار مى گرفت، «جنگ بنــداز و حكومت 
كن» بود. با اين حال شــاهد هستيم كه اين 
روش همچنان توسط اياالت متحده آمريكا 
از ده هاى گذشته تاكنون مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
با كمى دقت متوجه مى شويم كه تنش هاى 
منطقه اى از شرق آسيا گرفته تا شرق اروپا، 
منافع اياالت متحده را تأمين كرده است. اين 
مســأله از چندين زاويه قابل بررسى است، 
كه عمده ترين آن ها تأمين بازار هاى فروش 
سالح و جلوگيرى از نفوذ ايدئولوژى رقيب 
سنتى خود در آسيا و اروپاى شرقى است. 

ــدرت  ــوان ق ــكا به عن ــده آمري ــاالت متح اي
در  اقتصــادى  و  نظامــى  يــك  شــماره  

ــات  ــه اقدام ــر اين گون ــال حاض ــان ح جه
ــخ،  ــه تاري ــه تجرب ــبت ب ــت ها نس و سياس
ــوان  ــوده و به عن ــره نب ــاوت و غيرمنتظ متف
يــك رويــه طبيعــى چرخــه قــدرت در 
روش  و  نــوع  البتــه  مى گنجــد.  جهــان 
در  به ويــژه  متحــده،  ايــاالت  انتخابــى 
مواقعــى كــه افــراد از حــزب جمهورى خــواه 
ــد، همــواره  در ايــن كشــور روى كار آمده ان
ــته  ــرا اين دس ــوده اســت؛ زي ــاد ب ــورد انتق م
ــه  ــا نگاهــى ب از سياســت ها اتخــاذى كــه ب
ــود،  ــان مشــخص مى ش ــت آن ــاى ني دورنم
ــه  ــل را ك ــام بين المل ــت نظ ــادل و امني تع
پــس از جنــگ جهانــى دوم و پايــان جنــگ 
ســرد، بــه آن بســيار توجــه مى شــود را 

ــرده اســت.  ــد ك تهدي
ايجاد و حمايــت از تفكر ها و قدرت هاى 
راديكالــى، پــر رنــگ كــردن تضاد هاى 

اقتصــادى، اعتقــادى و نــژادى 2 تــا از 
اين  حضور  تضمين  ابزار هــاى  عمده ترين 
كشــور در مناطــق حســاس اقتصادى و 

استراتژيك بوده است. 
امــا نكته قابــل تأمل و حائــز اهميت در 
اين رابطــه تن دادن كشــور ها به اين گونه 
سياســت ها براى رســيدن به اهداف كوتاه 
مدت اســت. زيرا ادامه تأميــن اين منافع 
همواره در كنار تأمين خواســته هاى اياالت 

متحده بوده است.
البته اين به معنــاى نبود توجيه منطقى براى 
ارتباط با اين قدرت اقتصادى نيســت. بلكه 
تأمين منافــع و ايجاد ارتباط بــا اين قبيل 
كشور ها بايد براســاس مبادالت متوازن و 
اســتقالل سليقه باشــد. همان گونه كه مقام 
معظم رهبرى در زمان برقرارى برجام تأكيد 
بر منافع و ســود حاصله برابر براى طرفين 

داشــتند. از اين رو شــاهد اين هستيم كه 
بسيارى از كشورها از ارتباطات با اين گونه 
كشور ها به پيشــرفت هاى قابل مالحظه اى 

دست يافته اند. 
شايد بتوان گفت كه رويكرد اياالت متحده 
آمريكا جز مسأله فلسطين اشغالى، در تمامى 
تنش هاى منطقه اى يكســان  بوده اســت. با 
نبود تمايل باطنى آمريكا براى ايجاد صلح و 
آرامش در مناطق حساس از اروپاى شرقى 
تا آسياى شرقى، مى توان گفت كه در مسأله 
اسرائيل سياستى بسيار متفاوت داشته است. 
پس از سقوط دولت صدام، حضور داعش 
بهانه خوبى براى تأمين حضور اين كشــور 
بود. با اين حال كشــور هاى منطقه از جمله 
جمهورى اســالمى ايران، اجازه گســترش 
و قدرت گرفتن ايــن ويروس را در منطقه 

ندادند.

اميدوارم توافق ايران و 
آژانس به تقويت اعتماد 
دوجانبه منتهى شود
 مديــركل آژانس بين المللى انــرژى اتمى در 
بيانيه اى خطــاب به رئيس شــوراى حكام ابراز 
اميــدوارى كرد توافق ايــران و آژانس به تقويت 

اعتماد دوجانبه منتهى شود.
به گزارش فــارس، مديركل آژانــس بين المللى 
انرژى اتمى در بيانيه اى خطاب به رئيس شوراى 
حكام تأكيد كرد: گزارش من درباره راستى آزمايى 
و نظــارت در جمهورى اســالمى ايــران تحت 
قطعنامــه 2231 شــوراى امنيت ســازمان ملل، 
فعاليت هاى ما را در چند ماه گذشته در ارتباط با 
تأييد و نظارت بر اجراى تعهدات هسته اى ايران 

تحت برجام پوشش مى دهد.
گروســى افــزود: آژانس به راســتى آزمايى عدم 
انحراف مواد هسته اى كه از سوى ايران در توافق 
پادمان ها ذكر شده، ادامه مى دهد. ارزيابى ها درباره 
نبود مواد هسته اى اعالم نشده و فعاليت ها، ادامه 

مى يابد.
وى خطاب به رئيس شــوراى حكام گفت: شما 
گزارش من با عنوان توافــق پادمان هاى ان پى تى 
با جمهورى اســالمى ايران را دريافت كرديد كه 
در آن شــرح اقدامات آژانس براى روشن كردن 
پرسش ها درباره صحت و كامل بودن اعالميه هاى 
ايران تحت توافقنامه پادمان ها و پروتكل الحاقى 

آمده است. 
مديــركل آژانــس بين المللــى انــرژى اتمــى 
ــران  ــن در ته ــته م ــاه گذش ــه نوشــت: م در ادام
ــران و  ــور اي ــى» رئيس جمه ــن روحان ــا «حس ب

ــا هــدف  ديگــر مقامــات ارشــد آن مذاكراتــى ب
پرســش هاى  بــه  رســيدگى  در  پيشــرفت 
مســأله  حــل  به ويــژه  آژانــس،  برجســته 
ــا  ــتم. م ــران داش ــايت در اي ــه 2 س ــى ب دسترس
ــراى  ــا اج ــط ب ــات مرتب ــع موضوع ــاره رف درب
ــده  ــرح ش ــس مط ــوى آژان ــه از س ــا ك پادمان ه

ــيديم. ــق رس ــه تواف ــود ب ب
گروســى همچنين مدعى شد: آژانس متعاقبًا طبق 
پروتكل الحاقى به يكى دو مكان مشخص شده از 
طرف ما دسترســى تكميلى انجام داد. بازرسان ما 
نمونه هاى محيطى برداشتند كه مورد تحليل قرار 
خواهند گرفت. دسترسى تكميلى به دومين مكان 

مشخص شده پايان اين ماه انجام خواهد شد. 
وى ســپس ضمن ابراز خشــنودى از توافق بين 
ايــران و آژانس، ابراز اميدوارى كرد اين توافق به 
تقويــت همكارى و اعتماد دوجانبه ميان 2 طرف 

منتهى شود.
پيش از اين «ميخائيل اوليانوف» نماينده روســيه 
در سازمان هاى بين المللى مستقر در وين از آغاز 
جلســه شــوراى حكام آژانس بين المللى انرژى 

اتمى خبر داد.
آژانــس بين المللــى انــرژى اتمــى در جديدتريــن 
ــار  ــش در اختي ــه ده روز پي ــود ك ــزارش خ گ
ــد  ــه تأيي ــرار گرفت ــكام ق ــوراى ح ــاى ش اعض
ــر  ــر درحال حاض ــن ذخاي ــزان اي ــه مي ــرده ك ك
ــه  ــه نســبت ب ــرم اســت ك ــزار و 15 كيلوگ 2 ه
گــزارش فصلــى پيشــين ايــن نهــاد بين المللــى، 

ــه اســت. ــش يافت ــرم افزاي 534 كيلوگ
در اين گزارش همچنين تصريح شده ميزان ذخاير 
آب ســنگين ايران به كمتــر از 130 تُن كه ميزان 
ذخاير مجاز براى اين مواد ذيل توافق هســته اى 
برجام است. بدين ترتيب ميزان ذخاير آب سنگين 

ايــران براى نخســتين بار پــس از اعالم كاهش 
تعهدات اين كشــور به مفاد توافق هســته اى در 

محدوده مجاز در برجام قرار گرفته است.
طبق گزارش آسوشيتدپرس، آژانس اتمى همچنين 
گفته ميزان ذخاير اورانيوم غنى شده ايران به بيش 

از ده برابر ميزان مجاز در برجام رسيده است.
مســأله ديگر در گــزارش اين نهــاد بين المللى، 
اجازه ايران براى دسترســى به 2 ســايت است. 
آژانس اتمى در گزارش امروز مدعى شــده ايران 
اجازه دسترســى به يكى از اين 2 ســايت براى 

نمونه بردارى هاى محيطى را داده است.
آژانــس بين المللــى انــرژى اتمى مدعى شــده 
بازرس هاى اين سازمان طى روزهاى آينده در ماه 
سپتامبر و در تاريخى كه بر سر آن با ايران توافق 
حاصل شــده، از ســايت ديگر هم ديدن كرده و 

نمونه بردارى انجام خواهند داد.

آيا كشور هاى عربى متحدان مطمئنى براى اسرائيل خواهند ماند؟

خاورميانه انبار مهمات اعراب

 ايران چقدر در گرايش كشور هاى عربى به 
اسرائيل مقصر است؟

توجه به كشــور هاى همســايه و حوزه خليج فارس و 
ايجاد اتحاد  اســالمى از زمان رياست جمهورى آيت ا... 
خامنه اى در كشور شكل گرفت. برقرارى ارتباط منسجم 
با گروه هاى سياسى شيعى در افغانستان، عراق و لبنان و 
ايجاد تفاهم بين آنها و تشــكيل مجلس اعالى انقالب 
اســالمى عراق از اقدامات ايشان پس از يك دوره تنش 

در منطقه بود. 
پس از پايان جنگ و همچنين فروپاشى جماهير شوروى 
در دولت هــاى آيت ا... رفســنجانى و حجت االســالم 
والمسلمين ســيدمحمد خاتمى اين روند ادامه پيدا كرد 
و نقطه اوج آن نيز برگزارى نشســت سران كشورهاى 

اسالمى در تهران در دسامبر 1997 بود. 
حضرت آيت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اســالمى 
ايران در ســخنرانى افتتاحيه نشســت سران كشورهاى 
اسالمى، مؤكداً اعالم كردند: «هيچ خطرى از سوى ايران 

اسالمى، هيچ كشور اسالمى را تهديد نمى كند.»
اين ســخنان با استقبال سران كشــورهاى شركت كننده 
مواجه شــد. امير عبدا...، وليعهد عربســتان در نشست 
تهران شــركت و آن را «ديــدارى تاريخى» اعالم كرد و 
«سعود الفيصل»، وزير خارجه وقت عربستان نيز پس از 
خاتمه نشست تهران گفت: «شركت چشمگير كشورهاى 
اسالمى حاكى از احترام به ملت ايران و نقش آن و اميد 

به اين كشور است.»
در بيانيه پايانى نشست نيز شركت كنندگان در اين نشست 
يكجانبه گرايى آمريكا را محكوم كرده و خواســتار لغو 

قانون «داماتو» شدند.
تنها 3 ماه پس از برگزارى نشست تهران، آيت ا... هاشمى 
رفســنجانى از طرف دولت ايران به عربســتان سفر و با 
ملك فهد، پادشاه و امير عبدا... وليعهد اين كشور ديدار 
و گفت وگو كرد. هاشمى رفسنجانى جهت اعتمادسازى 
با بحرين از اين كشــور نيز به طور غيرمترقبه ديدار كرد، 

به گونه اى كه 2 كشــور تصميم گرفتند روابط ديپلماتيك 
خود را پس از 20 سال به سطح سفير ارتقا دهند.

امــا بــا روى كارآمدن محمــود احمدى نــژاد و اتخاد 
سياســت هاى تندروانه وى در منطقه و عرصه بين الملل 
روابــط ميان ايران و عربســتان با شــيب تندى به تنش 
كشانده شــد. البته نسبت به افســانه هاى تاريخى افراد 
تند رو افراد تنــدروى رقيب را جذب مى كنند و با روى 
كار آمدن محمد بن سلمان جاه طلب، شرايط براى ايجاد 
يك اتحاد اســالمى- سياسى در منطقه با چالش زيادى 

روبه رو شده است. 
بــا روى كار آمدن دولت روحانى، گمان كاهش تنش ها 
در منطقه مى رفت. اما پيدايش داعش و به ويژه مســأله 
سوريه از يكسو و تشــديد تنش ها ميان ايران و آمريكا 
با روى كار آمدن دونالد ترامپ در اياالت متحده آمريكا، 
برخى از كشور هاى عربى از جمله عربستان را در مقابل 

ايران قرار داد. 
شــايد بتوان گفت كه هدف اصلى آمريكا نفوذ بيشتر در 
منطقــه به دليل جنگ و مقابله با داعش بود، اما معادالت 
به شكلى رقم خورد كه ايران هراسى در منطقه به اولويت 

نخست براى دولت ترامپ قرار گرفت.
در ايــن راه و بــراى ايجــاد تنش و جنــگ در منطقه 
اياالت متحــده چندين مرتبطه به اقداماتى دســت زد، 
اما آن واكنشــى كه مدنظر بود را از سوى ايران دريافت 
نكرد. با اين حــال براى اتحاد ميان برخى كشــور هاى 
عربى به اصطالح ســعودى (امارات، بحريــن و ...) كه 
پــس از روى كار آمدن محمد بن ســلمان به فكر تغيير 
سياست هاى خود از جمله تنش زدايى با اسرائيل هستند، 

كافى بود. 
شايد بتوان گفت در دولت هاى اخير و به ويژه در دولت 
بهار، سياســت خارجه اتخاذيه كشور بى تأثير در شرايط 
فعلى منطقه نباشــد. برخى اتفاقــات در دولت روحانى 
از جمله حمله به ســفارتخانه هاى عربستان در ايران در 

دى ماه 94 نيز بر تشديد اختالفات تأثيرگذار بود. 

 چرا نبايد به كشور هاى عربى به عنوان دشمن نگاه كرد
مى توان با بررسى تحليل هاى تاريخى، اقتصادى و سياسى خاورميانه 
به ميــزان اهميت اين منطقه در معادالت بين الملل براى كشــور هاى 
قدرتمنــد پى برد. اختالفــات در منطقه از يكســو تأمين كننده منافع 
اقتصادى و سياســى قدرت هايى همچون آمريكا بوده و از يكســو از 
اتحــاد و قدرت گرفتن منطقه متمول و برهم خــوردن توازن قدرت 

اقتصادى و سياسى در جهان جلوگيرى مى كند. 
اين 2 مسأله در تضاد مســتقيم با منافع ملى و امنيتى كشورمان است 
و از اين رو اتحاد با كشــور هاى همســايه را براى كشور در اولويت 

قرار مى دهد.
با تعامالت كشــور هاى عربى با اســرائيل نبايد بــر اختالفات با اين 
كشــور ها تأكيد كرد. نبايد اجازه گرايش كشــور هاى عربى به سمت 
اسرائيل آن هم به صورت ديپلماتيك را داد. قدرت گرفتن و شيوع اين 
اتحاد در ميان اعراب با اســرائيل، زنگ خطرى براى آرامش و امنيت 

در منطقه است. 
همان گونه كه گفته شــد برخى اشتباهات گذشته بر نوع روابط كنونى 
كشورمان با كشور هاى عربى تأثيرگذار بوده است. اما با سخت تر شدن 
شرايط نبايد بر اهميت اتحاد كشور هاى منطقه با يكديگر بى توجه بود. 

 ريشه اتحاد اسرائيل و اعراب در آب
اختالفات اعراب با اسرائيل عميق تر از اين حرف ها است كه ادامه دار 
باشــد. اما در علم سياست اين مسأله ثابت شده است كه هيچ عاملى 
به اندازه وجود دشمن مشــترك، ايجاد اتحاد نمى كند. اياالت متحده 
آمريكا به ويژه در زمان رياست جمهورى ترامپ بر اختالفات و منافع 
در تضاد كشور هاى عربى با ايران تأكيد كرده است، تا جايى كه ايران 

را به عنوان خطرى در منطقه معرفى مى كند. 
از سوى ديگر تجربه تاريخى نشان داده است كه حكومت هاى عربى 
هيچ گاه متحدان هميشــگى نبوده اند. از اين رو مى توان گفت با وجود 
تنش هاى اخير و شرايط فعلى، تنش زدايى امرى دشوار به نظر مى رسد. 
با اين حال در ماه هاى پيش رو به ويژه پس از انتخابات رياست جمهورى 
اياالت متحده، اينكه شــرايط بهبود پيدا كند، محتمل است. از اين رو 
شــايد دامن نزدن به تنش ها را بتوان به عنــوان برنامه بلندمدتى براى 

زمينه سازى يك اتحاد كارساز درنظر گرفت.
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نيش و نوش

خبر

جشن عاطفه ها از 7 مهر آغاز مى شود
 معاون ادارى و مالى كميته امداد امام خمينى(ره) اعالم كرد كه «شور عاطفه ها» 
بــراى كمك و حمايت از دانش آمــوزان نيازمند از 22 شــهريورماه تا 11 مهرماه 

برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، مجيد باجالن گفت: با بياناتانى كه مقام معظم رهبرى در نيمه شعبان 
سالجارى درباره كمك هاى مؤمنانه داشتند، كميته امداد براساس آن مسئوليت اجتماعى 
داشت كه وارد رزمايشى شد كه در نيمه شعبان آغاز شد و با عنوان پويش ايران همدل 
وارد رزمايش نخســت شد. وى گفت: در اطعام مهدوى حدود  هزار و 800 پايگاه يا 
آشپزخانه اطعام مهدوى در سراسر كشور برگزار شد و تمامى وجوهات از كمك هاى 

مردمى بود در مناطق مرزى و روستايى به مددجويان تحويل داده شد. 

پاسخ به 60 هزار تماس تلفنى مشاوره اى دانش آموزان 
در ايام كرونايى

 مديركل امور تربيتى، مشاوره و مراقبت در برابر آسيب هاى اجتماعى از پاسخ به 60 
هزار تماس تلفنى مشاوره اى دانش آموزان و خانواده هاى آنان در ايام كرونايى خبر داد.

به گزارش ايسنا، مسعود شــكوهى عنوان كرد: همه دانش آموزان از همان ابتداى سال 
يعنى تا آبان و آذر، زير پوشش آزمون هاى غربالگرى و سالمت روان  قرار مى گيرند و 

تقريبا آن هايى كه در معرض خطر يا پرخطر هستند شناسايى مى شوند.
وى گفت: آن هايى كه مشــاور يا مربى منتخب مى توانند دنبال كنند و در سطحى حاد 
نيســت، در همان مدرسه پيگيرى مى شود. آن هايى كه شدت و حدتش بيشتر است به 

كميته نماد در منطقه ارجاع داده و آنجا در سطحى باالتر پيگيرى ها انجام مى شود.

كاهش زمان ارزيابى وسع بيمه سالمت در دوران كرونا
 مديركل روابط عمومى و امور بين الملل ســازمان بيمه سالمت اعالم كرد كه زمان 
ارزيابى وســع متقاضيان بيمه ســالمت در دوران كرونا، از يك ماه به يك روز كاهش 

يافته است.
محمد هاشــمى، در گفت وگو با مهر، افزود: انجام ارزيابى وســع براى متقاضيان بيمه 
سالمت در شرايط عادى به يك ماه زمان نياز دارد كه در دوران كرونا اين زمان به يك 

روز كاهش يافته است، زيرا مدت زمان بسترى اين بيماران 6 تا 14 روز است.
وى ادامــه داد: با توجه به شــرايط كرونا، هر فردى كه از پيش بيمه نبوده براســاس 
تشخيص پزشــك و درصورت ابتال به كرونا، مجاز به استفاده از بيمه سالمت بوده و 

ارزيابى وسع فرد متقاضى در يك روز انجام مى شود.

 تجارت: 3 علت تالطم در بازار خودرو
  بدون شرح!!

اطالعات: مردم كمبودها را تحمل مى كنن اما تبعيض ها را نه
  فعــال هيچ تبعيضى نيســت، تو همه اســتان ها دارن كلنگ 

تبليغاتى رو فرهنگ سازى مى كنن!!
ايران: اينترنت رايگان دانشجويى تا هفته اول مهر رايگان مى شود

  دولت تحصيل رو شاد كرد اشتغال رو غمناك!!
ابتكار: بردگى مدرن كودكان در فضاى مجازى 

  خوب فضاى مجازى اختراع شــد وگرنه معلوم نبود بردگى 
كودكان چقد از تكنولوژى عقب بمونه؟؟
شهروند: 60 ميليون ايرانى يارانه مى گيرند

 اگه اين 45 تومن نبود سرزمين كنعان ظهور مى كرد!!
اعتماد: انتخابات با فاصله بى اثر انگشت 

 ويروس انتخابات رو هم برد تو كالس!!
تجارت: اجراى غلط خصوصى سازى مانع رونق توليد است

 امالشون ضعيف بوده!!
خراسان: ياد بگيريم با كرونا زندگى كنيم 

 اين هم كالس مديريت خانواده !!
اطالعات: بانك ها محتكر مسكن هستند

  بدون شرح!!
ابرار: سينما عشق است

  پس فرهاد تيشه اشو از سينما پيدا كرده؟؟
اعتماد: حذف دو دختر كارتونى از جلد كتاب رياضى ســوم دبستان 

خبرساز شد
  به خاطر اينه كه مى گن، دختر بالست هيچ كتابى بى بال نباشه!!

ايران: 11 ميليون ايرانى در حاشيه شهر ها چه مى كنند؟؟
 دارن اَلك دولك بازى مى كنن!! 

همشــهرى: روحانى خطاب به مسؤالن: بايد همه امكانات الزم را در 
اختيار سرمايه گذار بگذاريم و موانع توليد را برداريم

 پس كلنگ رو از ســعدآباد برداشــتيد با خودتون مى بريد از 
استان ها موانع توليد رو برداريد؟؟

واكسن آنفلوآنزا تأثيرى در مهار كرونا ندارد
رئيس اداره بيمارى هاى قابل پيشــگيرى با واكسن وزارت بهداشت 
ضمن تأكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا هيچ تأثيرى در مهار كرونا ندارد، 
در عين حال گفت: امسال زنان باردار واكسن آنفلوآنزا دريافت مى كنند.

به گزارش ايسنا، محسن زهرايى گفت: وزارت بهداشت براى نخستين 
بار برنامه ريزى كرده اســت كه واكسيناســيون خانم هــاى باردار براى 

آنفلوآنزا را امسال انجام دهد.
وى افزود: واكســن از مداخالت بهداشتى بســيار موفق و از بهترين و 
مؤثرترين مداخالت بهداشتى در حفظ سالمت جان انسان ها در جهان 

است.
زهرايى ادامه داد: واكسِن بيمارى ها با هم تفاوت مى كند. هر واكسن براى 
يك بيمارى خاص است و اثربخشى اش هم بر روى همان بيمارى است. 
يعنى واكسن ها به صورت كامال اختصاصى سيستم ايمنى بدن انسان ها 
را تحريك مى كنند كه بتوانند عليه همان بيمارى در بدن آمادگى الزم را 

براى محافظت ايجاد كند.
رئيس اداره بيمارى هاى قابل پيشگيرى با واكسن وزارت بهداشت، گفت: 
واكســن بيمارى هاى فلج اطفال، ديفترى، كزاز، سرخك براى باال بردن 
سيســتم دفاعى بدن اثربخشى 95 درصدى دارند. ولى واكسن آنفلوآنزا 
اثربخشى حدود 40 تا 60 درصدى در پيشگيرى از ابتال به بيمارى دارد. 
در گروه هاى سالمند و در افراد داراى ضعف سيستم ايمنى ممكن است 

اين اثربخشى به كمتر از 50 درصد هم برسد.
زهرايى تصريح كرد: واكســن آنفلوآنزا به عنوان يك سپر دفاعى قطعى 
محسوب نمى شــود و اينكه فكر كنيم پس از زدن واكسن فرد مبتال به 

آنفلوآنزا در پاييز و زمستان نمى شود، غلط است.
وى بيان كرد: اگر واكســن هم زده شــود همچنان فــرد بايد اقدامات 
پيشگيرانه مثل شستن دست ها، پرهيز از تماس با افراد مبتال به بيمارى 
آنفلوآنزا و ماســك زدن و رعايت فاصله گذارى هاى اجتماعى را انجام 
دهد. رئيس اداره بيمارى هاى قابل پيشگيرى با واكسن وزارت بهداشت 
گفت: واكسن مى تواند در گروه هاى پرخطر مؤثر باشد. به همين دليل به 

اين افراد توصيه مى كنيم واكسن بزنند.
زهرايى افزود: اين افراد پرخطر 2 دســته اند؛ يك عده به دليل شغل شان 
پرخطر محسوب مى شوند. مثل كاركنان حرفه هاى مختلف پزشكى كه با 
بيماران سر و كار دارند. اين عده اگر آنفلوآنزا بگيرند هم به كادر درمانى 
ديگر منتقل مى كنند هم چند روز از ارائه خدمت به ساير بيماران عقب 
مى افتند؛ بنابراين در همه كشــورها اين كادر جزو اولويت هاى نخست 
دريافت واكسن هستند. وى ادامه داد: برخى گروه هاى ديگر نيز هستند 
كه اگر آنفلوآنزا بگيرند چون خطر عوارض در آنها به دليل بيمارى هاى 
زمينه اى باال مى رود، توصيه مى شود واكسن دريافت كنند. مثل زنان باردار 

كه سازمان جهانى بهداشت آنها را در اولويت قرار داده است.

آگهى مناقصه عمومى

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان به آدرس:كيلومتر 15 جاده كرمانشاه-دو راهى 
صالح آباد-روبروى ايست بازرسى شهيد زارعى در نظر دارد از طريق مناقصه نسبت 
به خريد دو دستگاه مشعل دوگانه سوز با برند ايرانى اقدام نمايد. متقاضيان حقيقى 
و  مركز  بخار  ديگهاى  از  بازديد  جهت  توانند  مى  موضوع  اين  با  مرتبط  حقوقى  و 
دريافت اسناد مناقصه تا 7 (هفت) روز كارى بعد از درج آگهى (تا پايان وقت ادارى 

روز سه شنبه مورخ 1399/07/01) به آدرس ذكر شده در آگهى مراجعه نمايند.

 ســال تحصيلى جديــد همچنــان تحت تأثير 
محدوديت هاى كرونايى اســت. حفظ پروتكل هاى 
بهداشتى از يكسو و دغدغه آموزش از سوى ديگر 
مدارس و دانشگاه ها را در شرايط خاصى قرار داده 
است. برخى دانشگاه ها كالس هاى مجازى خود را 
از طريق سامانه مربوطه آغاز كرده و براى جلوگيرى 
از اختــالل هريك از در س هــاى نظرى و عملى با 
فاصله گذارى  و  بهداشــتى  پروتكل هــاى  رعايت 

اجتماعى زمانبندى شده اند.
در همين حال برخى دانشــگاه ها تقويم آموزشــى 
نيم ســال اول 1399-1400 خــود را بــا تأكيد بر 
آموزش غيرحضورى اعــالم كرده اند. برخى تأكيد 
كرده انــد كالس هاى عملــى و كارگاهى با رعايت 
حداكثرى پروتكل هاى بهداشتى به صورت حضورى 

برگزار مى شود.
وزير علوم، تحقيقات و فناورى در آئين آغاز ســال 
تحصيلى 99-1400 با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها 
بــراى عبور از بحران هايى نظيــر كرونا و همچنين 
توسعه كشــور گفت: اميدواريم حمايت هاى دولت 
در برنامه توسعه هفتم از دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالى بيشتر از گذشته شود تا بتوانيم عالوه بر حركت 
در مســير اهداف مورد نظر بتوانيم به توسعه كشور 

نيز كمك كنيم.
منصور غالمى، با اشاره به شرايط دانشگاه ها، مراكز 
پژوهشــى و پارك هاى علم و فناورى كشــور در 
دوران شيوع ويروس كرونا اظهار كرد: اين مراكز در 
نيمسال گذشته آزمونى را پشت سر گذاشتند كه در 

نوع خود تحسين برانگيز است.
 وى افزود: براساس گزارشى كه درباره نحوه ورود 
آموزش عالى در دنيا در شرايط كرونا تهيه شده بود، 
اقدامات و تحوالتى كه در آموزش عالى كشــور ما 
اتفاق افتاده است نه تنها كمتر از ساير كشورها نبوده، 
بلكه گاهى شــرايط بهترى از بسيارى از كشورهاى 
ديگر نيز داشتيم كه اين بيانگر آمادگى آموزش عالى 
كشــور براى حضور در شرايط خاصى نظير كرونا 

است.
وزير علوم با بيان اينكه دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالى كشور شرايط مقابله و مداخله سريع 
بــا اقدامات پيــش رو در جامعــه را دارند، گفت: 
پيش تر نيز مواردى اين چنينى داشته ايم، به گونه اى كه 
در سال هاى گذشــته اتفاقات و حوادثى در كشور 
نظير سيل، زلزله رخ داده كه مراكز علم و فناورى ما 
به خوبى توانسته بودند در اين شرايط حضور و سهم 

خود را به خوبى ايفا كنند.
وزير علــوم با بيــان اينكه در ســال هاى اخير در 
دانشگاه ها حركت از سوى آموزش، پژوهش و توجه 
از فناورى ها به ســمت دانشگاه هاى جامعه محور و 

كاربرد علم براى حل مشكالت و مسائل كشور يك 
رويكرد ســريع و جامع و گسترده ترى شكل گرفته 
اســت، اظهار كرد: به عنوان مثال در روزهاى ابتداى 
شــيوع ويروس كرونا، پارك هــاى علم و فناورى، 
پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و شركت هاى دانش بنيان به 
اين موضوع ورود پيدا كــرده و براى رفع نيازهاى 

مردم تالش كردند و موفق نيز شدند.
غالمى همچنين انتقال آموزش از شــيوه حضورى 
به مجازى را از ديگر عملكردهاى موفق دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالى در دوران شيوع كرونا 
ويروس دانســت و افزود: اين انتقال بدون داشتن 
برنامه مطالعه شــده يك تحول جدى و جديد بود 
كه در دانشگاه هاى كشور اتفاق افتاد و اين عملكرد 
بيانگر تالش گســترده آموزش عالى در دوره شيوع 
كرونا بــود و اين تالش ها در كنار پشــتيبانى هاى 

صورت گرفته انجام شد.
وى با بيان اينكه تقاضا مى شود حمايت هاى دولت 
از دانشــگاه ها در شــرايط فعلى كه با شيوع كرونا 
ويروس مواجه هستيم همچنان ادامه پيدا كند، گفت: 
با حمايت هاى بيشــتر دولت، دانشــگاه ها در كنار 
فعاليت هاى پژوهشــى، تحقيقاتى و آموزشى براى 
پاســخ به اقدامات انجام شــده در زمينه اختراعات 
و نقش جامعه محور خــود موفق تر عمل مى كنند. 
در واقع براى ادامه برنامه هاى آينده دانشــگاه ها نياز 
اســت اين حمايت ها ادامه پيدا كند و اميدواريم در 
برنامه هفتم كه تدوين مى شــود سياست هايى اتخاذ 
شود تا حمايت ها از اين مراكز به عنوان سرمايه هاى 

ملى ديده شود.
 تحصيل نودانشجويان 

در چند هفته نخست حضورى است

با توجه به تعويق تاريخ برگزارى كنكور سراســرى 
و به دنبال آن تأخير در اعالم اسامى پذيرفته شدگان 
به دانشــگاه ها، بحث ثبت نام نودانشجويان و لزوم 

حضور كوتاه مدت آنها در دانشگاه ها مطرح است. 
در همين رابطه معاون آموزشى وزير علوم نيز گفت: 
ترجيح بر اين است كه درصورت امكان، دانشجويان 
نو ورود مدت كوتاهى را حتى اگر 2 يا 3 هفته باشد 
براى آشنايى در محيط دانشگاه حضور داشته باشند، 
امــا اين هم درصورت فراهم بودن شــرايط محقق 

خواهد شد.
على خاكى صديق افزود: آن طور كه مسئوالن وزارت 
علوم اعالم كرده اند سازمان سنجش قول داده است 
اســامى پذيرفته شــدگان را در 4 مقطــع كاردانى، 
كارشناسى، كارشناســى ارشد و دكترى پس از 20
مهر اعالم كند و پس از آن ثبت نام دانشــجويان نو 
ورود به صــورت الكترونيكى در دانشــگاه ها آغاز 

خواهد شد. 
معــاون آموزشــى وزارت علــوم در همين رابطه 
گفته اســت احتماالً ابتداى آبان مــاه آموزش براى 

دانشجويان جديدالورود آغاز خواهد شد.
 اجراى خوابگاه و كالس خلوت 

توسط دانشگاه ها
خاكى صديق درباره چگونگى حضور دانشــجويان 
در خوابگاه و كالس هاى درس نيز گفت: بازگشايى 
خوابگاه هــا و برگزارى كالس ها نيــز به امكانات 
دانشــگاه ها بســتگى دارد كه چه تعداد دانشجو را 
به صورت حضورى بپذيرند، خود دانشگاه ها در اين 

زمينه برنامه ريزى كرده و اجرا مى كنند.
 وضعيت برگزارى كالس هاى كارشناسى 

و ارشد دانشگاه بوعلى سينا

آن طور كه دانشــگاه بوعلى ســينا اعالم كرده است 
تمامــى كالس هاى آموزشــى دانشــگاه در مقطع 
كارشناسى در ترم 1400- 1399 به صورت مجازى 

برگزار خواهد شد.
براســاس اين گزارش، امكان حضور دانشــجويان 
تحصيــالت تكميلى به صورت دوره اى و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى وجــود دارد. خوابگاه هاى 
دانشــجويى نيز آماده پذيرايى از دانشــجويان اين 
مقطع بوده و از ميان دانشجويان كارشناسى پذيرشى 

نخواهيم داشت. 
براســاس تقويم آموزشى دانشــگاه صنعتى استان 
همدان، آغاز كالس هاى آموزشــى نيمسال نخست 
1400-1399، طبق برنامه كالســى در مورخه شنبه 
22/6/99 برگزار شده است و برگزارى كالس ها در 
مقطع كارشناســى به مجازى ودر مقطع كارشناسى 

ارشد به صورت حضورى خواهد بود.
 مهلت ثبت نام رشــته هاى بدون كنكور 

دانشگاه آزاد تا 7 مهرماه 
ســخنگوى دانشــگاه آزاد درباره زمان آغاز ســال 
تحصيلــى براى دانشــجويان جديد گفته اســت؛ 
دانشجويان جديدالورود به 2 دسته تقسيم مى شوند 
نخســت آن هايى كه بدون كنكور در دانشگاه آزاد 
ثبت نام كرده اند كه اين افــراد تا هفتم مهرماه براى 
ثبت نام فرصت دارند و پس از آن مدارك و ســابقه 
علمى آنها بررســى خواهد شــد. چند روز بعد نيز 

كالس ها آغاز مى شود.
 بــه گزارش روابط عمومى دانشــگاه آزاد اســتان 
همــدان، در ترم جديد دانشــگاه جذب دانشــجو 
براســاس ســوابق تحصيلى و بدون كنكور اقدام 
كرده اســت و براى ترم جديد و شــيوه آموزشى 

نو درحال برنامه ريزى اســت. دانشجويان و اساتيد 
از زيرســاخت هاى نرم افــزارى و ســخت افزارى 
فراهم شده براى برگزارى مطلوب كالس هاى درس 
استفاده خواهند كرد و عمال تدريس و تحصيل در 

دوران كرونا متوقف نخواهد شد.
همچنين در مقاطع ارشــد و دكتراى تخصصى نيز 
خوشــبختانه امســال رشــته هاى جديدى به سبد 
رشته هاى موجود دانشــگاه براى متقاضيان اضافه 

شده است.
 پذيرش نو دانشجويان دانشگاه علمى و 

كاربردى از نيمه مهرماه 
كالس هاى علمى كاربردى دانشــگاه جامع علمى 
و كاربــردى از 15 شــهريورماه آغاز شــد و بنا به 
گفته مســئوالن اين دانشگاه بخش نظرى كالس ها 
به صــورت مجــازى و بخــش عملى بــا رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى به صورت حضورى برگزار 

خواهد شد
براساس تقويم آموزشــى دانشگاه علمى كاربردى، 
پذيــرش نودانشــجويان از نيمه مهرمــاه با تأخير 
خواهد بود ولى دانشــجويان جارى دانشگاه از 15

شهريورماه پذيرش شــده اند و تالش ما اين است 
كه بخش عملى دروس تــا آغاز پيك جديد كرونا 
برگزارشده، سپس دروس نظرى به صورت مجازى 

برگزار خواهد شد.
همدان  پيام نور  دانشــگاه  كالس هاى   

الكترونيكى برگزار مى شود
براساس اعالم اين دانشگاه، مهلت ثبت نام و انتخاب 
واحد ترم مهر 99 دانشــگاه پيام نور تا روز شــنبه 
29 شــهريور براى تمامى دانشجويان كارشناسى و 

كارشناسى ارشد تمديد شد.
رئيس دانشــگاه پيام نور همدان گفت: دانشگاه پيام 
نور دستورالعملى را براى نحوه برگزارى كالس هاى 
ترم مهر 99 به تصويب رسانده است كه براساس آن 
آغاز تمامى كالس هاى دروس نظرى دانشــگاه پيام 
نور به صورت مجازى و الكترونيكى از يكم مهرماه 

برگزار خواهد شد.
صفى ا... صفايى در ادامه افزود: كالس هاى درســى 
دانشــجويان را بــراى حفظ ســالمت آنها تعطيل 
كرديم و باتوجه به اينكه در اين دانشــگاه اعتقادى 
به آمــوزش مجــازى نداريم، همــه آموزش ها و 
كالس هاى درس را به صورت اعالم شده در سايت 
مراكز و واحدها يا ســامانه ســهبا، دروس عادى و 
تئورى دانشــجويان در سامانه جديد آموزش استان 
برگزار  http://lms.hp.pnu.ac.ir به نشــانى
خواهد شــد. كالس هاى عملى همــراه با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى به صورت گروه هاى چند نفره 

برگزار خواهد شد.

وقتى خبر بخشيده شدن حكم قصاصى و مختومه 
شدن پرونده دعوايى رسانه اى مى شود، جامعه لبريز 

از حس خوب جريان داشتن زندگى مى شود.

اغلب بر اين باوريم، تا وقتى نبخشيده ايم، انرژى 
حياتى وجودمان را صــرف آن اتفاقاتى مى كنيم 
كه موجب رنجش ما شــده است. تا وقتى به آن 

اتفاقات فكر مى كنيم، در جايى از وجودمان، انگار 
يك نيرويى بيرونى روح ما را به زنجير كشــيده 
اســت. تا وقتــى ديگرى را بــراى اتفاقات پيش 
آمده نمى بخشــيم، در واقــع لياقت دريافت خود 
را از هستى پايينم مى آوريم. تا وقتى نمى بخشيم، 
نمى توانيــم بــا زندگى جارى باشــيم. اين يعنى 
سكون و اين سكون حتى آب زالل را هم به گند 

مى كشاند!
و چه زيباســت كه در يك تعامل انسان دوستانه با 
بزرگ منشى يكديگر را ببخشيم تا روزى در درگاه 

بارى تعالى ما هم بخشيده شويم.
در روزهايى كه برخى سختى ها و بيمارى ها مردم را 
براى همدردى و مراقبت از يكديگر به هم نزديكتر 
كرده است، روبه رو شدن با چنين اخبارى دلچسب 
اســت و البته كه نقش شــوراهاى حل اختالف را 

بر اى مردم بيشتر مهم ترسيم مى كند .
 نهادى جوان و نوپا

شــوراى حل اختالف نهادى اســت جوان و نوپا 
كه براســاس ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اســالمى 
ايران از ســال 1381 تأسيس شــد و به تدريج در 

سراسر كشــور توسعه يافته اســت. اين شورا به 
برخــى از دعاوى حقوقى و كيفــرى در محدوده 

صالحيت هايش رسيدگى  مى كند.
به طور كلى شوراى حل اختالف، يك نهاد مردمى، 
بالنده و داراى ريشــه اصــالح و ميانجى گرى و 
به معناى حاكميت بخشيدن اراده مردم در رسيدگى 
به امور قضايى غيرمهم از سوى نمايندگانى از مردم 
است. شوراهاى حل اختالف نهادهايى براى صلح 

و سازش است.
يكى از اقدام هاى نيك انســانى كه حتى پيش از 
قانونگذارى مدون در كشــور صورت مى گرفت 
حــل اختالف از طريق حكام، مجتهدان شــرعى 
و ريش سفيدان بود. اين موضوع به قدرى اهميت 
داشت كه حدود 104 ســال پيش؛ يعنى در سال 
1290 براى نخســتين بار در قانون موقتى «اصول 
محاكمات حقوقى» به عنوان يك راهكار براى حل 
و فصل اختالفات انديشــيده شــد. براساس اين 
قانون، داورى و رســيدگى به اختالفات از طريق 
صلح و سازش در صالحيت محاكم قضايى قرار 
داده شــد و بعدهــا هم به مــرور در پيش و پس 
از انقالب اســالمى قوانين مختلفــى در اين باره 

تصويب شد. تا اينكه با توجه به افزايش جمعيت 
و بــروز اختالف هاى حقوقى بيــن مردم مراجعه 
به دادگســترى براى حل و فصل مشكالت زياد 
شــد. از اين رو با افزايش پرونده هاى ورودى به 
مراجع مختلف دادگســترى و تقاضاى مردم براى 
رسيدگى ســريع و دقيق به شكايت شان، اين نياز 
احســاس شــد كه برخى اختالف ها و مشكالت 
ســاده تر مردم از طريق صلح و سازش و داورى 

حل شود.
كاهش دعواى و پروند ه هاى مختومه

از آنجا كــه وظيفه اصلى شــوراى حل اختالف 
رسيدگى به اختالفات مردم بر پايه صلح و سازش 
است آمار پرونده هاى ورودى به مراجع قضايى و 
اطاله دادرسى كاهش يافت. آثار مثبت اجراى اين 
قانون نيز تا آنجا بوده كه حتى رهبر معظم انقالب 
چندى پيش در ديدار با مسئوالن قوه قضاييه، نقش 
شوراهاى حل اختالف را در كاهش تعداد زندانيان 
و آثار و تبعات آن در جامعه بســيار مهم دانسته و 
بيان داشتند كه بايد با تمركز بر راه حل هاى مختلف 

براى عالج آن فكرى جدى كرد. 
در آخر بار ديگر اميدواريم اخبارى از اين دســت 
سرتيتر رســانه ها باشــد، به واقع بايد مدام با هم 

يادآور شويم و ياد بگيريم كه ديگران را ببخشيم.
كوتاه ســخن آنكه بى عقلــى، تهمت ها، خيانت و 
بى ادبى نشــانه عــدم بلوغ روحى انسان هاســت. 
انسان هاى نارس اين موارد را زياد دارند؛ ما انسانى 

رسيده باشيم!
با سبكبالى و بدون اينكه قضاوت يا سرزنش كنيم 
و بدون اينكه از اين حرف ها ناراحت شــويم، از 
كنار اين ها رد شــويم، اگر هواى دلتان ابرى شد و 
چشــم هايتان باريدند، بگذاريد اين اشك ها باران 
رحمت و بخشش باشــند؛ براى آنها كه نمى دانند 
و زمين دلشان خشك شده است. اينجاست كه دل 
بخشــنده شما چشمه جوشانى مى شود كه به منبع 

عظيم لطف خدا متصل شده است.

ورود به دانشگاه  در سايه كرونا
 ■  معاون آموزشى وزارت علوم: بازگشايى خوابگاه ها و برگزارى كالس ها به امكانات دانشگاه ها بستگى دارد

*مريم مقدم »
7 نفر از محكومان به قصاص نفس از ابتداى سالجارى از چوبه دار رهايى يافتند و بيش از 39

هزار پرونده در شورا هاى حل اختالف همدان مختومه شدند.
انتشــار اين خبر نه تنها بيانگر موج مثبتى از مهربانى ها در جامعه محلى اســت، بلكه نشان دهنده 
ميزان باالى رضايتمندى مردم از مداخله شوراهاى حل اختالف همدان و ميزان باالى تأثيرگذارى 

آنهاست .
رئيس شــوراى حل اختالف همدان در اين زمينه به رسانه ها مى گويد: با تالش ها و پيگيرى هاى 
خالصانه اعضاى شــوراى حل اختالف استان همدان از ابتداى سالجارى و با برگزارى جلسات 

متوالى با اولياى دم، 7 خانواده از حق شرعى و قانونى خود گذشت كردند.
مرتضى بهمنى فتاح با اشاره به رسالت ذاتى شــورا هاى حل اختالف كه همان توسعه و ترويج 
فرهنگ حسنه صلح و سازش در جامعه است، اظهار داشت: اعضاى شعب شورا هاى حل اختالف 
توانستند با پيگيرى و كوشش هاى خود 7 محكوم به قصاص را كه سال ها به جرم قتل زندانى شده 

بودند از چوبه دار رها كنند و به آن ها زندگى دوباره ببخشند.
معاون قضايى رئيس كل دادگســترى استان همدان در تكميل اتفاقات خوشايند در شوراى حل 
اختالف همدان همچنين از مختومه شــدن بيش از 39 هزار پرونده در شــورا هاى حل اختالف 

همدان خبر مى دهد.
اين پرونده ها در 5 ماهه ابتدايى سالجارى 39 هزار و 230 پرونده در شعب شوراى حل اختالف 

استان همدان رسيدگى و مختومه شده است.
رئيس شورا هاى حل اختالف استان همدان با بيان اينكه مجموع پرونده هاى 5 ماهه نخست امسال 
شورا هاى حل اختالف استان همدان 51 هزار و 455 فقره است، گفت: از اين تعداد 9 هزار و 393

پرونده موجود از پيش و 42 هزار و 62 پرونده ورودى جديد بوده است.

در شورا هاى حل اختالف همدان محقق شد 

 بخشش 7 محكوم 
به قصاص 

■ 39 هزار پرونده مختومه شد
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 139/06/02 هي ــماره 99/575  م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
مهــدى مــرادى دانســته فرزنــد مرادعلــى بــه شــماره شناســنامه 27 صــادره از اســدآباد 
ــع در  ــه مســاحت 8290/52 مترمرب ــى ب در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آب
قســمتى از پــالك 38 اصلــي جهــت الحــاق بــه ملكــى ديگــر متقاضــى پــالك 38/39 
ــك رســمي  ــداري از مال ــاد خري ــت آب ــع در اســدآباد اراضــى روســتاى دول ــى واق اصل
آقايــان محمدقلــى خدايــى و اهللا حســين دهقــان محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 199)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/09

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 139/06/04 هي ــماره 99/574  م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
مهــدى مــرادى دانســته فرزنــد مرادعلــى بــه شــماره شناســنامه 27 صــادره از اســدآباد 
در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 11849/87 مترمربــع در 
قســمتى از پــالك 38 اصلــي جهــت الحــاق بــه ملكــى ديگــر متقاضــى پــالك 38/39 
ــك رســمي  ــداري از مال ــاد خري ــت آب ــع در اســدآباد اراضــى روســتاى دول ــى واق اصل
آقــاى اهللا حســين دهقــان محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري رســيد، ظــرف مــدت يــك م
ــور و  ــدت مذك ــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي م ــم نماين ــي تقدي مراجــع قضاي
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 201)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/09

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سازمان صنعت استان
تمام مراحل بهداشتي در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان رعايت مي شود

 معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان صمت استان همدان 
گفت: در اين ســازمان به همه پرســنل ماسك و دستكش مي دهيم و 

به صورت اجباري همه بايد از ماسك استفاده كنند.
سيدحسين خوانساري افزود: دستگاه مواد ضدعفوني كننده اتوماتيك 
در هر 2 ســاختمان سازمان نصب است و همه افرادي كه قصد وارد 
شدن به ساختمان دارند موظف به ضدعفوني دست هاي خود هستند.

وي ادامه داد: حتي ارباب رجوع هم موظف به اســتفاده از ماسك و 
ضدعفوني دست ها پيش از ورود به ساختمان ها است.

خوانســاري با بيان اينكــه از ابتداي اعالم ســتاد كرونا براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي، اين ســازمان آغاز به اجراي آن كرده ، گفت: 
طبق قانون كسي كه كرونا مي گيرد به مرخصي مي رود، حتي اگر كسي 
مشــكوك به كرونا بوده هم به صورت دوركارى با سازمان همكاري 

كرده تا اينكه ثابت شود كه دچار كرونا نشده است.
خوانســاري در پايان گفت: به خاطر حفظ ســالمت جانبازان محترم 
و افرادي كه بيماري زمينه اي دارند، در شــرايط بحران شــيوع كرونا، 

به صورت دوركار در منزل كار مي كنند. 
 از ماسك و دستكش گرفته تا مرخصي، رعايت مي شود.

150 بناى غيرمجاز در باغ هاى همدان 
تخريب شد

700 ساخت وساز غيرمجاز در اراضى كشاورزى همدان شناسايى 
شده اســت و از ابتداى ســالجارى تاكنون 150 مورد تغيير كاربرى 

اراضى كشاورزى و بناى غيرمجاز در باغ هاى استان قلع و قمع شد.
مدير امور اراضى سازمان جهاد كشاورزى همدان گفت: اين بناها در 
اجــراى تبصره 2 بند 10 قانون حفاظــت از اراضى زراعى و باغى با 

حكم دادستان عمومى و انقالب اين استان تخريب شده است.
به گزارش ايرنا، هوشنگ كرمى در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: 
يكــى از مأموريت هاى مهم جهاد كشــاورزى، مديريــت كارآمد در 
راستاى بهره بردارى بهينه و حفظ و صيانت از اراضـــى كشاورزى و 
تأمين امنيت غذايى نسل حاضر و آينده براساس شرح وظايف قانونى 
و تكليفى اســت. وى گفت: تغيير كاربرى اراضى كشاورزى همواره 
يكى از مهم ترين چالش ها و مشــكالت فراروى بخش كشاورزى و 
حفظ كاربــرى اين اراضى از جمله فاكتورهاى اساســى تأمين كننده 

پايدارى بخش كشاورزى است.
كرمــى افزود: قانون گذار با هدف حفــظ كاربرى زمين هاى زراعى و 
باغ ها و تداوم توليد و بهره ورى از آنها در سال 1374 قانونى با عنوان 
«قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها» به تصويب رســاند تا از 

تغيير كاربرى اين اراضى جلوگيرى كند.
وى اظهــار كــرد: افزايش قيمــت اراضى و بهره بــردارى بى رويه و 
غيراصولى از اراضى كشــاورزى سبب مى شود كه اراضى كشاورزى 
مرغوب، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصت طلب قرار گيرد تا 
با تغيير كاربرى و خردكردن اراضى و فروش و واگذارى اين اراضى به 
افراد ناآگاه، آنها را از چرخه توليد خارج و ضربه هاى جدى را بر توليد 
محصوالت كشــاورزى وارد كنند. مدير امور اراضى جهاد كشاورزى 
همدان گفت: از مجموع يك ميليون و 800 هزار هكتار اراضى استان 
50 درصد اراضى كشاورزى و زراعى است كه تاكنون براى 200 هزار 

هكتار رفع تداخالت و تهيه نقشه در استان ايجاد شده است. 
وى افزود: با توجه به اجراى طرح بزرگ تهيه نقشــه كاداســتر براى 
سنددار كردن زمين هاى كشاورزى در استان، طرح بزرگ پايش، تعيين 
كاربرى و سنددار كردن زمين هاى كشاورزى (كاداستر) در 950 هزار 
هكتار از اراضى كشاورزى اســتان بايد اجرا شود. كرمى خاطرنشان 
كرد: با تهيه نقشــه كاداســتر، مالكيت هاى دولتى و شخصى بر روى 
زمين، نوع الگوى كشت و نوع محصول مشخص شده و توليدكنندگان 
و كشاورزان با همكارى اكيپ هاى جمع آورى اطالعاتى مى توانند براى 

زمين خود سند مالكيت دريافت كنند.

نرخ مصوب كره تعيين شد
دامداران اجازه افزايش قيمت شيرخام را ندارند

 سرپرســت معاونت بازرگانى داخلى وزارت صمت گفت: براساس تصميم كارگروه 
ســتاد تنظيم بازار، از امروز كره داخلى صد گرمى با نرخ مصوب 8 هزار تومان در بازار 

عرضه مى شود.
به گزارش ايسنا، محمدرضا كالمى درباره مصوبات ستاد تنظيم بازار درخصوص عرضه 
كره اظهار كرد: ســتاد تنظيم بازار نرخ عرضه هر كيلوگرم كره داخلى را 80 هزار تومان 
مصوب كرد كه در بســته بندى صد گرمى حدود 8 هزار تومان خواهد بود و در ســاير 

بسته بندى ها توسط سازمان حمايت محاسبه خواهد شد.
وى بــا بيان اينكه اين تصميم با توجه به تغييــر ارز واردات كره از 4 هزار و 200 تومان 
به ارز نيما در ســال گذشته و اتمام موجودى كره با ارز 4 هزار و 200 تومانى در كشور 
گرفته شده است، گفت: كشور مى تواند اين محصول را با اتكاى داخل مشروط بر افزايش 

مقادير توليد توسط وزارت جهاد كشاورزى توليد كند.
  دامداران اجازه افزايش قيمت شيرخام را ندارند

كالمى همچنين با بيان اينكه وزارت جهاد كشــاورزى مكلف شــد در راستاى افزايش 
تقاضاى ناشى از خوداتكايى و مصرف كره داخلى مقادير توليد شير را نيز افزايش دهد، 
تصريح كرد: اثر كنجاله نيز بر قيمت شــير محاسبه مى شود كه بايد اين قيمت ها رعايت 

شود و دامداران و فعاالن اين عرصه اجازه افزايش قيمت شيرخام را ندارند.
در روزهاى اخير قيمت كره نزديك به 2 برابر شــده و گزارش ها حاكى از آن اســت كه 
قيمــت كره صد گرمى از 4 هزار و 500 تومان به حدود 8 هزار تومان رســيده كه طبق 
گفته عضو هيأت مديره انجمن صنايع فرآورده هاى لبنى، ســتاد تنظيم بازار اين قيمت را 
تأييد كرده است. دليل اين افزايش قيمت نيز تغيير گروه ارزى اين كاال از دولتى به نيمايى 
از ســال گذشته عنوان شده كه حاال با توجه به اتمام ذخاير پيشين تأثير خود را در بازار 
نشــان داده است. در پى اين افزايش قيمت 2 روز پيش ستاد تنظيم بازار از ممنوع شدن 
صادرات خامه خبر داد و اعالم كرد كه سازمان توسعه تجارت مكلف شده براى صادرات 

شيرخشك عوارض تعيين كند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان:

همايش صنعت چاپ برگزار مى شود
 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با بيان اينكه درحال حاضر 147 واحد چاپ 
و نشر در استان فعال است؛ گفت: همايش صنعت چاپ استان همدان آبان ماه برگزار مى شود.
به گزارش خبرنگار مهر؛ احمدرضا احســانى اظهار كرد: مراســم تجليل از فعاالن حوزه نشر 

استان آبان ماه امسال همزمان با هفته كتاب برگزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه امسال به دليل شيوع ويروس كرونا و همزمان شدن روز صنعت چاپ با ايام 
عزادارى حضرت سيدالشــهدا(ع)، امكان برگزارى مراســم گردهمايى و همايش، طبق روال 
سال هاى گذشــته وجود نداشــت، عنوان كرد: صنعت چاپ از زيرساخت هاى اصلى حوزه 
فرهنگ بوده و توجه به دغدغه هاى فعاالن اين حوزه براى دستيابى به توسعه فرهنگى ضرورى 

است.
احســانى گفت: هر سال روز صنعت چاپ در شهريورماه بهانه اى براى گردهمايى تالشگران 
حوزه چاپ و نشر بود تا به بررسى مسائل مختلف اين حوزه بپردازند و در كنار آن از فعاالن 
نمونه هم تجليل شــود؛ اما امسال به دليل شرايط ويژه و شيوع ويروس كرونا اين برنامه شكل 
ديگرى به خود گرفت و براساس برنامه ريزى هاى انجام شده مراسم تجليل از فعاالن صنعت 

چاپ در آبان ماه برگزار خواهد شد.

 آگهـي مناقصه- شماره 99/17  

 سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهردارى همدان

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد " اجراى عمليات نيرو رسانى برق و تجهيزات پست برق عمومى وپست برق  اختصاصى و همچنين خريد و 
نصب تابلوهاى كنتورى" پروژه تجاري، اداري بازار بزرگ سينا را ( با برآورد اوليه 25/000/000/000 ريال) بر اساس فهارس بهاي سال 1399 ، برابر نقشه ها و جزييات اجرايي از طريق مناقصه 

عمومي واگذار نمايد.لذا مجموعه اسناد مناقصه جهت شركت كنندگان حقوقي مورد تاييد شركت توزيع نيروى برق استان همدان به شرح ذيل ارائه ميگردد:
1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير باشد :

الف - مبلغ 1/250/000/000 ريال(يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال) بصورت فيش واريزي به حساب شماره 0100827682450 بانك شهر شعبه مركزي  در وجه 
سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان، ب-اسناد خزانه يا اوراق مشاركت، پ- ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري 

شهرداري همدان.
2- محل دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات:همدان، خيابان تختى، جنب بانك قوامين، دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تلفن: 

32514444-081 و نمابر: 081-32527999 
3- مهلت دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي(99/06/25) لغايت ساعت 14 روز يكشنبه مورخ (99/07/06) مي باشد.

4- زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت17 روز دوشنبه مورخ 99/07/07 مي باشد.
5- مدارك شامل : تضمين( پاكت الف) ـ مجموعه اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه كاري (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) مي باشد. 

6- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
7- كليه هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8- ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
9- بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ ، مشخص، معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا ،  بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و الك گرفتگي 
و با امضاء متعهد، تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذكور در پاكت الك و مهر شده به سازمان تسليم شود و براي تعيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده مالك 

عمل خواهد بود.
10- مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد. در خصوص نفر 

دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.
11- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

12- ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما ، معادل 10٪ مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه بوده كه پس از اتمام كار و تحويل موقت و ارائه و تصويب صورت وضعيت 
قطعي پروژه، عودت داده مي شود. 

13- نحوه پرداخت مبلغ موضوع قرارداد از منابع مالى داخلى و 100٪ بصورت غيرنقدى با تبديل تعهد با امالك كارفرما ( از طريق شركت در مزايده مربوط به آن با استناد به 
ماده 292 قانون مدني) يا فروش آسفالت از طريق شركت در مزايده يا تهاتر با مناطق شهردارى همدان مى باشد كه مطابق با پيشرفت پروژه قابل محاسبه و پرداخت است .
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كارت دانشجويى به نام الهام عزيزى، نام پدر: شكراله، با شماره 
ملى: 4311229771 و به شماره دانشجويى: 9512358035، رشته 
مهندسى كامپيوتر از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام شهره شمخانى، نام پدر: مشتاقعلى، 
با شماره ملى: 3860642634 و به شماره دانشجويى: 

9112273023، رشته روانشناسى عمومى از دانشگاه بوعلى سينا 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 برخى آمارها نشــان مى دهد ميزان توليد با ميزان 
نصب در منــازل تطابق ندارد. وقتــى ميزان نصب 
كمتر اســت يعنى يا كاال در انبارها مانده يا افرادى 
لوازم خانگى را خريده اند و در گوشه منازل احتكار 

كرده اند.
مديركل صنايع بــرق و الكترونيك وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت درباره مشــكالت در زمينه تأمين 
ارز مواد اوليه توليد لــوازم خانگى، گفت: با توجه 
به وضعيت توليد در شــرايط تحريم و رسيدن عمق 
ساخت داخل در صنعت لوازم خانگى به بيش از 60
درصد، به نظر نمى رسد چنين مشكالتى وجود داشته 
باشد. همچنين در 5 ماهه نخست امسال 582 هزار 
دستگاه يخچال و فريزر توليد شده بود كه در مدت 
مشابه ســالجارى با 13 درصد افزايش به 660 هزار 

دستگاه رسيده است.
كيوان گردان افزود: توليد ماشــين لباسشــويى نيز 
در 5 ماهه نخســت امســال با 58 درصد افزايش از 
233 هزار دســتگاه در مدت مشابه سال گذشته به 
368 هزار دستگاه رســيده است. همچنين با وجود 
اينكه پس از جنگ اقتصادى 2 شــركت كره اى كه 
قطعات و خدمات فنى مهندســى براى شركت هاى 
داخلى فراهم مى كردند، كشور را ترك كردند، توليد 
تلويزيون 63/5 درصد افزايش داشــته است و توليد 
آن از 295 هزار دســتگاه در 5 ماهه نخســت سال 
گذشــته به 482 هزار دستگاه در مدت مشابه امسال 
رسيده است. اين درحالى اســت كه پيش تر تقريبا 
70 تــا 80 درصد بازار تلويزيون در اختيار برندهاى 

كره اى بود. 
گردان همچنين با بيان اينكه پس از الياف اكريليك، 
ماشين لباسشويى و تلويزيون بيشترين افزايش توليد 
را تا پايان تير داشــته، تصريح كرد: نمى توان گفت 
هيچ مشــكلى وجود ندارد اما مــا به دنبال بهبود و 
بسامان كردن مشكالت اين صنعت هستيم و معاون 

امور صنايع مأموريت دارد كه مشــكالت مربوط به 
تأمين ورق فــوالدى را برطرف كند. اما به طور كلى 
آمارها مى گويد حال صنعــت لوازم خانگى خوب 
است. همچنين واردات لوازم خانگى درحال حاضر 

صد درصد به كشور ممنوع است.
وى در ادامــه در پاســخ بــه اينكــه آيا بــا وجود 
افزايــش توليد، قيمت ها كاهش يافته، در برنامه تيتر 
امشب تصريح كرد: ما نســبت به توزيع كنندگان و 
توليدكنندگان گله منديم. هرچند اين مسأله در حوزه 
مسئوليت هاى سازمان حمايت و بخش هاى نظارت 
و بازرســى است، اما مسأله اينجاست كه با توجه به 
افزايش توليد، توليدكنندگان بايد مكلف باشــند كه 
كاالها را عرضه كنند اما برخى آمارها نشان مى دهد 
ميزان توليد با ميزان نصــب در منازل تطابق ندارد. 
وقتى ميزان نصب كمتر است يعنى يا كاال در انبارها 
مانده يا افرادى لوازم خانگى را خريده اند و در گوشه 

منازل احتكار كرده اند.
اين مقام مسئول با اشاره به مجوز افزايش قيمت 25
درصــدى لوازم خانگى و 20 درصدى تلويزيون كه 
در ارديبهشت ماه صادر شد، گفت: قيمت محصوالت 
در واحدهاى توليدى مشــخص اســت و از سوى 
توليدكنندگان رعايت مى شــود، اما در مورد قيمت 

كف بازار مسائل مختلفى دخيل است.
 چرا ورق فوالدى 

به دست توليدكننده نمى رسد؟
در ادامــه حميدرضــا غزنوى، ســخنگوى انجمن 
توليدكنندگان لوازم خانگى هم گفت: پس از خروج 
كره اى ها بازار 60 تا 70 درصد خالى شــد، بنابراين 
توليد بايد افزايش يابد، اما در افزايش توليد و جبران 
اين 60 درصد، مشــكالتى در زمينه تأمين ارز، ورق 
فوالدى و محصوالت پتروشــيمى مشكالتى وجود 
دارد. ورق فوالدى بــا ارز آزاد 12 هزار تومان تمام 
مى شود، در بورس به دســت توليدكننده نمى رسد 

آزاد  بــازار  در  و 
25 هــزار تومــان 
خريــد و فــروش 
مى شود و درنهايت 
تحت  مصرف كننده 

فشار قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه با 

وجود توليد باالى ورق فــوالد، ميزان عرضه ورق 
فوالد در بورس كفاف همه توليدكنندگان را نمى دهد 
و بسيارى از توليدكنندگان ورق فوالد سرد كه ورق 
گرم را از فوالد مباركه گرفتند، محصوالتشــان را در 
بورس عرضه نمى كنند، تصريح كرد: يك از انتظارات 
توليدكنندگان اين اســت كه ورق هــاى باكيفيت به 
صنايعــى مثل خودرو و لوازم خانگى داده شــود و 
بخش هايى مثل بشكه ســازان از اين ورق ها استفاده 
نكنند. اما مشكل اين است كه به هر كسى كه پروانه 
بهره بردارى گرفتــه از طريق بهين ياب ورق فوالدى 
مى دهند، اما كســى پيگيرى نمى كند كه چه تعدادى 
از آن ها به ازاى آن، چه ميزان توليدات دارند و فوالد 
مباركه نبايد ورق گرمش را به كسانى بدهد كه ورق 
سرد توليدى شان را در بورس عرضه نمى كنند و در 

اين باره وزارت صمت بايد يك كار فورى بكند.
 در انتظار رفع مشكالت بهين ياب

محمــد تاجميررياحى مدير فــروش داخلى فوالد 
مباركــه نيــز در ادامه گفــت: فــوالد مباركه صد 
درصــد محصوالتش را در بــورس عرضه مى كند، 
يكى به صورت مســتقيم در تاالر بورس و ديگرى 
به صــورت اختصاصى بــه توليدكننــدگان خودرو 
و لوازم خانگــى. داليل كمبــود ورق فوالدى اين 
است كه پيش تر واردات داشــتيم، اما حاال واردات 
كامل حذف شــده و دليل دوم هم مربوط به ســاير 
توليدكنندگان محصوالت مورد نياز صنايع است كه 
به رغم پيگيرى هــاى وزارت صمت هنوز در بورس 

عرضه نمى شوند.
وى افــزود: براســاس افزايــش توليــد در صنايع 
پايين دستى و در مورد برخى از كيفيت ها و ورق هاى 
خاصى كه دركشور قابل توليد نيست كمبود وجود 
دارد. از نظــر آمارى تقريبا صنعت فوالد مى تواند به 
اندازه نياز كشــور توليد كند، اما مشكل در برخى از 
كيفيت هايى اســت كه الزاما بايد وارد شود و هنوز 
امــكان توليد آن هــا در داخل وجود نــدارد. فوالد 
مباركه در ســال هاى اخير از ظرفيت كامل خطوط 
خود استفاده و محصوالت را به صنايع عرضه كرده 
است. مشكالتى در بهين ياب وجود داشت كه برخى 
خريد مى كردند و در بازار مى فروختند، اما اقدامات 
خوبى در اين زمينه انجام شد. براى مثال خريدهاى 2
سال گذشته مشتريان مدنظر قرار گرفت، زيرا به دليل 
تفاوت قيمــت بازار و بورس برخى شــركت هاى 
غيرفعال يا با نصب يك خط توليد ســاده متقاضى 
خريد مى شوند و ســازمان هاى صمت هم براساس 
خطوط نصب شده اجازه خريد مى دادند و اين افراد 
كه مصرف كننده ورق هاى فوالدى نيستند اين كاال را 

در بازار آزاد به قيمت باالتر عرضه مى كنند.
تاجميررياحى ابراز اميدارى كرد كه با اقدامات انجام 
شده اين مشــكل به حداقل برسد يا كامل برطرف 
شود و گفت: بهتر است با توجه به كيفيت و تجربه 
فوالد مباركه، محصوالت آن به صنايع حساس مثل 
خودرو و لوازم خانگى اختصاص يابد و ساير صنايع 
با حساسيت پايين تر و به توليدكنندگان ديگر سوق 

داده شوند و آن ها ملزم شوند كه همه كاالى خود را 
در بورس عرضه كنند.

 افزايش بيش از 6 برابرى كشف 
لوازم خانگى قاچاق

در ادامه ايــن برنامه هم بحث قاچاق مطرح شــد و 
سخنگوى انجمن توليدكنندگان لوازم خانگى با اشاره 
به وفور كاالى قاچاق در بازار، گفت: با وجود ممنوعيت 
واردات قاچاق از ســال 97، همه برندهاى خارجى در 
بازار به راحتى يافت مى شــود. از طرف ديگر كاالهاى 
نيمه منفصله از مناطق آزاد و ويژه اقتصادى وارد كشور 
مى شود و برخى مى گويند براى واردات آن ها نامه هاى 
خاص دارند. كاالى نيمه منفصله فرق چندانى با كاالى 

نهايى ندارد و به راحتى سرهم مى شود.
در پاســخ به اين اظهارات حميدرضــا دهقانى نيا، 
سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال گفت: مى توان 
گفــت با اقداماتى كه تا پيش  از ســال 99 صورت 
گرفته بود ميــزان قاچاق بــدون مديريت درحال 
افزايش بود، اما حاال اين طور نيست و آمارها نشان 
مى هد كه در 5 ماهه نخســت امســال 18 هزار و 
771 ميليارد ريال كشفيات قاچاق بوده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 526 درصد افزايش يافته 
اســت. البته بين افزايش قاچاق و افزايش كشفيات 
رابطه مســتقيمى وجود ندارد و افزايش كشــفيات 
به معنى افزايش قاچاق نيســت و بايد به اين نكته 
توجــه كنيم با ديدن يك كاال نمى توانيم بگوييم آن 

قاچاق است.

چرا با وجود افزايش توليد
 لوازم خانگى ارزان نشد؟

قيمت تخم مرغ 
در روزهاى آينده 

كاهش مى يابد
 رئيس اداره نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اينكه افزايش 
قيمت تخم مرغ از ســوى اتحاديــه مرغداران صورت 
گرفته اســت، از كاهش قيمت تخم مــرغ در روزهاى 

آينده خبرداد.
داريــوش صفارى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 
افزايش قيمتى كه در تخم مرغ ديده شــده است به دليل 
افزايش قيمت از طرف اتحاديه مرغداران بوده اســت 
كه در چند روز آينده با كاهش قيمت تخم مرغ مواجه 

مى شويم.
وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر فروش تخم مرغ 
بيشــتر به صورت كيلويى اســت كه كيلويى 14 هزار 

تومان به فروش مى رسد.
رئيــس اداره نظارت و بازرســى 
ســازمان صمت اســتان همدان با 
بيان اينكه قيمت لبنيات براســاس 
ســتاد تنظيم بازار در تاريخ 7 تير 
99 افزايش پيدا كرده است، يادآور 
شــد: محصوالت لبنى مثل شــير 
بطرى يك ليترى 1/5 درصد چربى 
به قيمت 5 هزار و 600 هزار تومان 
و شير بطرى يك ليترى با 2 درصد 
چربى 5 هزار و 900 تومان رسيده 

است كه براساس ميزان درصد چربى، قيمت ها متفاوت 
اســت. وى با بيان اينكه افزايش قيمت لبنيات به دليل 
افزايش شــيرخام بوده اســت، افزود: شير يك ليترى 
بــا 3 درصد چربى 6 هــزار و 500 تومان، 3/2 درصد 
6 هــزار و 600 تومان، ماســت كم چرب 900 گرمى، 
1/5 درصدى به قيمت 6 هزار و 600 تومان، ماســت 
پرچرب 3 درصد 7 هزار و 300 تومان و ماست دبه اى 

2/5 كيلويى كم چرب 51/ درصد 17هزار و 500 تومان 
به دست مصرف كننده مى رسد.

 صفارى با اشاره به اينكه قيمت مرغ در بازار همدان 
بين 16 تا 17 هزار تومان اســت، اظهــار كرد: چند 
عامــل به افزايش قيمت مرغ در بازار منجر شــده كه 
از جمله افزايش قيمت نهاده ها و ميزان تقاضاى بازار 

بوده است.
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دان تان  رس ا اری  ر
مديركل تعزيرات حكومتى استان خبرداد

جريمه 745 ميليون ريالى قاچاقچى 
پوشاك در همدان

 مديــركل تعزيــرات حكومتى اســتان همدان از 
جريمــه 745 ميليون ريالى قاچاقچى پوشــاك در 
همــدان خبرداد و گفــت: محموله پوشــاك قاچاق 
درگنــاوه به مقصد قزويــن بارگيرى شــده بود كه 
تعزيرات حكومتى همــدان عالوه بر ضبط كاال متهم 

را به جزاى نقدى نيز محكوم كرد.
به   گــزارش فارس،داريوش جودكى اظهــار كرد: با 
وصول پرونده قاچاق مشــخص شد فردى مقاديرى 
پوشــاك قاچاق به ارزش بيش از 505 ميليون ريال 
را به وســيله خودرو سوارى به ســمت قزوين حمل 
مى كــرد كه پــس از تعقيب و گريــز در محورهاى 

شد. متوقف  استان  مواصالتى 
وى تصريح كرد: شعبه نخســت ويژه قاچاق كاال و ارز 
اداره كل پــس از تحقيقات الزم متهم را عالوه بر ضبط 

كاال، به پرداخت بيش از 745 ميليون و 35 هزار و 208 
ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم كرد.

 جودكى با تأكيد بــر اينكه با تالش اجراى احكام و 
پس از انســداد حساب هاى متهم تا كنون 50 درصد 
از جريمه وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده 
است، يادآور شد: تلفن 32523442 اداره كل، تلفن 
گوياى 124 وسامانه  www.124.irسازمان صنعت، 
معــدن و تجارت و تارنمــاى  t135.irآماده دريافت 

گزارش هاى مردم عزيز است.

تأمين امنيت شغلى در صدر امور 
«جامعه اسالمى كارگران»

 عضو شــوراى مركزى جامعه اســالمى كارگران كشور با تأكيد 
بر لزوم تأمين معيشت و امنيت شــغلى كارگران گفت: افزايش بنيه 
علمى جامعه كارگرى و ارتقاى جايگاه سياسى حزب جامعه اسالمى 

كارگران از ديگر برنامه هاست.
ســعيد كوچعلى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان در اشاره 
به برگزارى انتخابات شوراى مركزى جامعه اسالمى كارگران كشور 
اظهار كرد: ايــن انتخابات با نظارت نمايندگان كميســيون ماده 10
احزاب و جمعيت هاى وزارت كشور و همچنين خانه احزاب برگزار 
شــد كه به لطف خداوند متعال و خانواده بزرگ و ارزشمند جامعه 
كارگرى كشور، بنده با كسب حداكثر آرا به عنوان منتخب اول جامعه 

اسالمى كارگران در شوراى مركزى كشور انتخاب شدم.
وى بــا بيــان اينكــه خانــم ســميه دشــتى بصير از همــدان به عنــوان 
جامعــه  برنامه هــاى  گفــت:  شــد،  انتخــاب  اصلــى  بــازرس 
اســالمى كارگــران در 3 محــور قــرار گرفتــه كــه اولويــت نخســت 
ــن قشــر از نظــر معيشــت  ــرا اي ــران اســت؛ زي ــا معيشــت كارگ م

ــت. ــرده اس ــل ك ــيارى را تحم ــختى هاى بس س
عضو شوراى مركزى جامعه اســالمى كارگران كشور محور دوم را 
افزايش بنيه علمى جامعه كارگرى دانست و با بيان اينكه محور سوم 
ارتقاى جايگاه سياسى حزب است، افزود: بنا داريم در آينده نزديك 
جلسه شــوراى مركزى را در همدان برگزار كنيم تا باب تازه اى در 
ايجاد ارتباط بين جامعه كارگرى كشور و دستگاه هاى ادارى مربوطه 

ايجاد شود.
وى بــا بيان اينكه اين اقــدام زمينه اى براى اســتفاده بهينه و تعامل 
براى پيشــبرد اهداف جامعه بزرگ، پويا و توانمند كارگرى خواهد 
بود تأكيد كــرد: درحال حاضر بيش از 53 ميليون نفر از جمعيت 84
ميليونى ايران را خانواده بزرگ كارگران تشكيل مى دهند، به طورى كه 

بيش از 50 درصد جامعه ما متعلق به كارگران است.
كوچعلى با بيان اينكه 3 ميليون و 700 هزار نفر كارگر بازنشســته در 
كشور وجود دارد، افزود: اين آمارها نشان مى دهد اگر خوب تالش 
كنيم، مى توانيم از اين ظرفيت براى پيشــبرد اهــداف و برنامه هاى 
حزب براى خدمت به اين قشــر پرتالش و كم توقع به خوبى استفاده 

كنيم.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كندمنتشر مى كند

براى شانزدهمين باربراى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميدسال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق  همدان و افق 14041404
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بزودى 
منتشر 
مى شود

 پانزده درصد از پروژه مســكن مهر دولت نهم براى 
دولت يازدهم و دوازدهم باقى مانده بود كه درحال حاضر 
بخش زيادى از آن انجام شــده و اگر مردم آورده خود را 
تأمين كنند تا پاييز امســال پرونده مسكن مهر در همدان 

بسته خواهد شد.
مســكن مهر، پروژه اى كه سال 86 به منظور خانه دار شدن 
اقشار متوسط و البته ضعيف جامعه كليد خورد، طرحى 
عظيم كه بذر اميد صاحبخانه شــدن را دل مردم كاشت، 
ايــن پروژه بزرگ و سراســرى عالوه بــر تحقق روياى 
خانه دار شدن تا حدودى تب و تاب بازار مسكن را كنترل 
كرد و از افسارگســيختگى قيمت ها تا ميزان چشمگيرى 

جلوگيرى شد. 
اما با به پايان رســيدن عمــر دولت نهم و دهم اين طرح 
نيمه كاره ماند اگرچه در استان همدان در اين بازه زمانى 
85 درصد از پروژه مســكن مهر تحويل داده شد و تنها 
15 درصد براى دولت يازدهم و دوازدهم باقى مانده بود 
كه درحال حاضر اين ميزان نيز تقريبا به اتمام رسيده است 
ولى انتظار مى رفت به نسبت جمعيت استان پروژه مسكن 
مهر تــداوم يابد تا زوج هاى جوان و صدالبته جاماندگان 
اين طرح صاحبخانه شوند و افسارگسيخته قيمت  مسكن 
كه روزانه نه! بلكه ســاعتى دچار تغيير مى شود تا حدى 

مهار شود.
ناگفته نماند تداوم نداشــتن پروژه مهمى چون مسكن 
مهر در سال هاى گذشته خانه دار شدن قشر ضعيف را به 
رؤيايى محال تبديل كرده است، اگرچه گرانى نامتعارف 
مســكن در همدان داليلى گســترده و قابل توجه دارد 
كــه در اين مقال نمى گنجد اما بدون ترديد توقف طرح 
مســكن مهر نيز در اين افسارگســيختگى تأثير بسزايى 

داشته است.
 افتتاح 28 هزار واحد مسكن مهر در استان 

مديركل مسكن و راه شهرسازى همدان در اين باره با بيان 
اينكه 29 هزار و 345 واحد مســكن مهر در سطح استان 
اجرايى شده كه 28 هزار و 26 واحد افتتاح و 928 واحد 
باقى مانده اســت، اظهار كرد: از اين ميزان 207 واحد در 
فاز تفاهمنامه ســه جانبه، 548 واحد در تعاونى ها و 173

واحد به صورت خودمالكين بوده است.
داريوش حســينى با بيان اينكه 219 واحد از پروژه هاى 
مشــكل دار حقوقى در سطح اســتان وجود دارد، افزود: 
پروژه هاى بــدون متقاضى و زير 30 درصد پيشــرفت 
فيزيكى در شــهرهاى بيش از 25 هزار نفر جمعيت 440

واحد است. 
وى تصريح كرد: درحال حاضر در شهرهاى زير 25 هزار 
نفر جمعيت يك هزار و 503 واحد نيمه كاره وجود دارد 
كه متولى ســاخت آن بنياد مسكن بوده كه طبق آخرين 

تصميم گيرى بنا شده به مسكن ملى تبديل  شود.
 طرح اقدام مسكن ملى آلترناتيو مسكن مهر
مديركل مسكن و راه شهرســازى استان همدان با بيان 
اينكــه درصورت تمايــل امكان اســتفاده متقاضيان از 
مســاكن مهر در قالب طرح اقدام ملى مســكن وجود 
دارد، گفت: در طرح اقدام ملى مســكن قرار شــد آن 
تعداد از مســكن  هاى مهر نيمه تمام كه پيشرفت فيزيكى 
دارند و قيمت تمام شده آن براى مردم كمتر است، براى 

واگذارى آماده شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه يك هزار و 700 واحد از مســاكن 
مهر شهرهاى مالير، فامنين و كبودراهنگ آماده واگذارى 

اســت، بيان كــرد: در طــرح اقدام ملى مســكن، راه و 
شهرسازى در ســاخت دخالتى ندارد و تنها تأمين كننده 
زمين اســت و ستاد اجرايى فرمان امام و بنياد مسكن در 

ساخت ورود مى كنند.
حســينى گفــت: فــارغ از پروژه هاى زيــر 30 درصد 
پيشــرفت فيزيكى و پروژه هاى درگير مســائل حقوقى 
يك طرح 120 واحدى در شهرســتان همدان تمام شده 
و فقط مباحث آســفالت مانده كــه پيمانكار موظف به 

آسفالت ريزى است.
وى ادامه داد: يك طرح 432 واحدى در شهرستان مالير 
كه در گذشــته به دليل مشــكالت حقوقى سازنده راكد 
مانده بود و با پيگيرى هاى صورت گرفته در سال 96 به 
بعد مجدد پيمانكار كار را به دســت گرفته و امروز در 

واحد از اين پروژه 240 خانواده ها مستقر شدند.
حسينى يادآور شد: اين پروژه به صورت تعاونى بوده و 
اگــر مردم همكارى و آورده خود را تأمين كنند تا پاييز 
ماه سالجارى پرونده مسكن مهر در استان همدان بسته 

خواهد شد.
 تكميل و تحويل كامل مسكن مهر در نهاوند

رئيس اداره راه و شهرسازى نهاوند نيز در اين باره با بيان 
اينكه تمام واحدهاى مسكن مهر شهرهاى زير صد هزار 
نفر كه شامل شهر نهاوند است تكميل و به بهره بردارى 
رسيده اســت، اظهار كرد: مسكن مهر شهرستان نهاوند 
در 2 بخش شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت و باالى 

25 هزار نفر اجرايى شده است.
حســين متين تصريح كرد: در شهر نهاوند درمجموع 2
هزار و 974 واحد تحويل مردم شده كه تعداد يك هزار 
و 385 واحد به صورت سه جانبه، 435 واحد به صورت 
شــركت هاى تعاونى مســكن و يك هزار و 154 واحد 

به صورت مسكن مهر خودمالكين بوده است.
وى با اشاره به اينكه تمام واحدهاى مسكن مهر در شهر 
نهاوند بجز واحدهاى مسكن مهر140 واحدى باروداب 
و بخشــى از واحدهاى 144 واحدى مسكن مهر جهاد 
پيش از ســال 92 تحويل متقاضيان شــده است، افزود: 
مســكن مهر باروداب نيز عمليــات اجرايى آن پيش از 
ســال 92 آغاز شــده بود و پس از ســال 92 تكميل و 

تحويل متقاضيان شده است. 
رئيس اداره راه و شهرســازى نهاونــد با تأكيد بر اينكه 
تعــدادى از واحدهاى مســكن 144 واحدى مهر جهاد 
پيش از سال 92 تكميل شــده و بخش ديگرى پس از 
اين سال تكميل و سال گذشته به متقاضيان واگذار شد، 
ادامه داد: در فاز مســكن مهر شهرهاى زير 25 هزار نفر 
در 3 شهر تابعه شهرستان اجرا شده كه شامل 258 واحد 
مسكن مهر در شــهر گيان، 276 واحد در شهر برزول، 
210 واحد در شهر فيروزان و يك هزار و 138 واحد نيز 

به صورت خودمالكين عقد قرار داد شده است.
 مردم استقبال نكردند

وى در ادامــه خاطرنشــان كرد: در شــهرهاى زير 25
هزار نفر شهرســتان تنها مساكن مهر خودمالكين تكميل 
و تحويل متقاضيان شد و ســاير مساكن به دليل استقبال 

نكردن مردم به صورت نيمه تمام مانده است.
متين به داليل استقبال نكردن از مساكن مهر 99 ساله در 
شــهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت اشاره كرد و گفت: 
دليل استقبال نكردن مردم از مساكن مهر 99 ساله، استقبال 
آنها از مســاكن خودمالكين بود كه با توجه به همزمانى 

ارائه تسهيالت مسكن مهر خود مالكين با مساكن مهر 99
ساله مردم از اين واحدها استقبال نكرده و در نتيجه آنها 

به صورت نيمه كاره رها شده اند. 
وى يادآور شــد: به منظور تكميل واحدهاى مذكور طبق 
رايزنى هــاى صورت گرفته قرار بــر اين بوده كه عرصه 
مســاكن با كارشناســى روز برآورد قيمت شــده و به 
داوطلبان براى ساخت مساكن ملى واگذار شود تا ضمن 
رونق توليد مسكن، نسبت به احياى پروژه هاى نيمه تمام 

دولت در شهرهاى زير 25 هزار نفر اقدام شود.
 معرفى 9 هزار نفر براى دريافت تسهيالت 

مسكن
رئيس اداره راه و شهرسازى مالير با بيان اينكه از ابتداى 
ساخت مســكن مهر در شهرستان مالير 9 هزار و 145
واحد براى دريافت تسهيالت يارانه اى به بانك مسكن 
معرفى شدند، گفت: از اين تعداد 801 واحد آن مختص 
شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت شامل جوكار، سامن، 
زنگنه و ازندريان و مابقى واحدها مختص شــهر مالير 

بود.
احمد مرشــدى با اشــاره به اينكه در شــهر مالير نيز 
واحدهاى مسكن مهر شــامل 452 واحد سه جانبه و 2

هزار و 702 واحد تعاونى و 5 هزار و 190 واحد مربوط 
به خودمالكين اســت، بيان كرد: تنهــا 2 پروژه تعاونى 
مسكن كه يكى از آنها به تعداد 300 واحد است با توجه 
به مشــكالتى چون نبود متقاضى با مشكل مواجه شده 
بود و درحال حاضر نيز اين پــروژه درحال اقدام براى 

مسكن ملى است.
وى در ادامه بــه پروژه 140 واحــدى خانه كارگر كه 
تا بخش اســكلت بندى پيش رفت اشاره كرد و افزود: 
اين پروژه حدود 25 درصد پيشــرفت فيزيكى داشته و 

درحال تبديل به طرح اقدام براى مسكن ملى است.
رئيس اداره راه و شهرســازى مالير با تأكيد بر اينكه در 
بخش امكانات و زيرساخت هاى مسكن مهر نيز تالش 
شده امكانات را براى ساكنان منطقه فراهم كنيم، تصريح 
كرد: در اين زمينه 2 مدرســه ساخته شد و يك مسجد 
نيز ساخته شده كه نيمه كاره است، اقدامات بعدى براى 

تكميل آن با پيگيرى  درحال اجراست.
 ساخت 2196 مسكن مهر در تويسركان

رئيس اداره راه و شهرســازى شهرســتان تويسركان با 
اشــاره به آغاز عمليات اجرايى پروژه مســكن مهر در 
سال 88 در اين شهرســتان اظهار كرد: تويسركان جزو 

اولين شهرهاى بود كه مسكن مهر در آن كليد خورد.
على  محمد اصغرى با بيان اينكه مســاكن مهر تويسركان 
در ســال 90 تحويل و متقاضيان در آن اســكان يافتند، 
گفت: تويســركان در تســريع و تحويل مسكن مهر به 
متقاضيان واجد شرايط در سال 90 رتبه نخست استان را 
از آن خود كرد و مسكن مهر در اين شهرستان نسبت به 
شهرهاى و حتى در شهرهاى مجاور استان زودتر مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
وى واحدهاى مســكن مهر ساخته شــده با استفاده از 
تسهيالت مسكن مهر در تويسركان را 2 هزار 196 واحد 
اعالم كرد و افزود: از مجموع مساكن مهر در تويسركان 

يك هزار و 387 واحد خودمالكى است.
رئيس اداره راه و شهرســازى تويسركان با اشاره به اينكه 
متقاضيان خودمالك از تسهيالت 20 يا 22 ميليون تومانى 
مســكن مهر بهره بردند، ادامه داد: 809 واحد از مجموع 
واحدهاى مسكن مهر ساخته شده در تويسركان در قالب 
تعاونى يا سه جانبه تعريف شده و پروژه مسكن مهر فاز 
يك با 250 عضو و پروژه مسكن مهر فاز 2 با 108 عضو 
واقع در شــهرك قائم در قالب تعاونى ســاخته شده و 

تحويل متقاضى داده شده است.
وى به ساخت و تحويل پروژه مسكن مهر صد واحدى 
نيروى انتظامى و پروژه مســكن مهر فرهنگيان در قالب 
تعاونى اشــاره كرد و گفت: پروژه هاى مســكن مهر 12

واحــدى كميته امداد، 48 واحدى طــالب، 90 واحدى 
وليعصر(عــج) در بلــوك 11 و 13 و پروژه 42 واحدى 

شاهد در قالب تفاهمنامه سه جانبه ساخته شد.
محمد اصغرى با بيان اينكه از تعداد 809 واحد مســكن 
مهر عموما فروش اقساطى انجام گرفته است، يادآور شد: 
تنها فروش اقساطى تعدادى از پروژه 250 واحدى انجام 

نشده كه بايد در اسرع وقت مراجعه كنند.
وى با تأكيد بر اينكه زمين به صورت اجاره 99 ســاله در 
اختيار متقاضيان مسكن مهر قرار گرفته است، خاطرنشان 

سال 99 پرونده مسكن مهر همدان بسته مى     شود؟!

 15 درصدى كه 8 سال 
طول كشيد

كــرد: متقاضيان براى گرفتن ســند مالكيت 
تك برگى اعيانى بايد با تســويه حســاب با 
دســتگاه هاى  و  شهرســازى  و  راه  ادارات 
مرتبط اقدام كنند، البته برخى سند را دريافت 

كرده اند.
تحويل  هنوز  مســكن  واحد   66

داده نشده
سرپرســت اداره راه و شهرسازى شهرستان 
رزن با بيان اينكه مسكن مهر قروه 218واحد 
اســت كه از ايــن تعداد120واحد تحويل 
متقاضيان شده است، اظهار كرد: مسكن مهر 
شهر دمق 80 واحد اســت كه از اين تعداد 
66 واحد ساخته شــده نيمه كاره و تحويل 

متقاضيان نشده است.
مهرداد مرادحاصلى خاطرنشان كرد: مسكن 
مهــر در شهرســتان رزن 136 واحد بود كه 
همگى ساخته و تحويل متقاضيان شده است.

با توجه به افزايش روزافزون قيمت مسكن 
و زمين در اقصى نقاط استان، نگاه ها مجددا 
به سوى مســكن مهر معطوف شده تا شايد 
بتوانــد گره از كار براى قشــرى كه قدرت 
خريد و رهن خانه را ندارند بگشايد، اگرچه 
روند ساخت مســكن مهر متوقف شده اما 
دولت ســعى كرده در اين بحران مســكن 
با تعريــف طرح جديد اقدام مســكن ملى 
جايگزينى براى آن ارائه دهد كه هنوز به ثمر 

نرسيده است. 
ناگفته نمايند هنوز انتقاداتى به مســكن مهر 
وارد است، به طورى كه همچنان نبود فضاى 
سبز، آموزشــى و مذهبى معضل بزرگ اين 
طرح در برخى از نقاط به شــمار مى رود. در 
كنــار اين كمبودها برخــى از پيمانكاران به 
تعهدات خود از جمله آســفالت ريزى معابر 

عمل نكردند.
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باباطاهر

افزايش بودجه وزارتخانه ميراث 
فرهنگى تأثيرى بر زيرمجموعه اين 

نهاد دارد؟
 به تازگى بودجــه وزارتخانه ميراث فرهنگى افزايش 
يافته اســت؛ اما بايد ديد اين افزايــش چگونه بر روند 

فعاليت اين نهاد اثر مى گذارد.
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
حدود يك ســال پيش تبديل به وزارتخانه شــد و در 
نتيجه اين امر، برخى از فعاالن حوزه هاى صنايع دســتى، 
گردشــگرى و ميراث فرهنگى اميدوار شدند كه مجلس 
شــوراى اســالمى و دولت توجه بيشترى به حوزه هاى 
زير نظــر وزارتخانه ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنايع دستى داشته باشد.
گذشــته  ســال  يــك  تصميم گيرى هــاى  البتــه 
ــود  ــوده نب ــدوارى بيه ــن امي ــه اي ــد ك ــان مى ده نش
و عالوه بــر تعريــف برنامه هــاى خــاص حمايتــى 
ــه  ــه، بودج ــن وزارتخان ــر اي ــر نظ ــاى زي از حوزه ه
مشــخصى بــه بودجه هــاى اختصــاص داده شــده 
ــش  ــتى افزاي ــا به راس ــت؛ ام ــده اس ــزوده ش ــه آن اف ب
ــگرى و  ــى، گردش ــراث فرهنگ ــه مي ــه وزارتخان بودج
ــت  ــدازه روى كيفي ــا چه ان ــه و ت ــتى چگون صنايع دس
ــگرى  ــوزه گردش ــژه در ح ــه به وي ــن وزارتخان كار اي

ــت؟ ــد گذاش ــر خواه تأثي
روح ا... روانشــاد مســئول دبيرخانه ســتاد اجرايى خدمات 
ــات  ــذارى تأسيس ــه نرخ گ ــارس و كميت ــتان ف ــفر اس س

گردشــگرى دربــاره تأثيــر افزايــش بودجــه وزارت 
ــگرى  ــت گردش ــت صنع ــر وضعي ــى ب ــراث فرهنگ مي
كشــور، گفــت: تزريــق بودجــه بيشــتر در بدنــه وزارت 
ــع  ــتى  به قط ــگرى و صنايع دس ــى، گردش ــراث فرهنگ مي
ــا ايــن  ــر اســت؛ ام ــه مؤث در كيفيــت كار ايــن وزارتخان
ــا  ــه ب ــود ك ــر مى ش ــى كاربردى ت ــه زمان ــش بودج افزاي
ســند راهبــردى تعييــن شــده ايــن نهــاد در حوزه هــاى 
صــرف  پــس  باشــد.  داشــته  مطابقــت  مختلــف 
افزايــش بودجــه و تخصيــص آن بــدون درنظــر گرفتــن 
ــردى، چــون  اولويت هــاى مشخص شــده در اســناد راهب
ــادى روى  ــر زي ــعه گردشــگرى كشــور، تأثي ــند توس س
ــراث  ــه مي ــه وزارتخان ــاى زيرمجموع ــت حوزه ه وضعي
فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى نخواهــد داشــت.

وى بيان كرد: به نظر مى رسد بهتر است پيش از هر چيز 
با تعريف ساختار وزارتخانه اى براى همه اداره كل هاى 
وزارتخانه تازه تأســيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى، نياز بودجه اى اين وزارتخانه را مشخص 
كرده و پس از اين كار ســند راهبردى را براســاس اين 

نياز تعريف كنيم. 
البته هم اكنون اين سند براى حوزه گردشگرى تدوين و 
ابالغ شــده است، اما در تخصيص ميزان بودجه افزايش 
داده شده به حوزه هاى مختلف زيرنظر وزارتخانه ميراث 
فرهنگى و اســتان هاى مختلف كشور نبايد اشتباه رايج 
گذشــته را بكنيم و بودجه همه استان ها را به يك ميزان 
واحد و مشــخص شــده افزايش بدهيم؛ زيــرا قابليت 

استان ها با يكديگر متفاوت است.

برگزارى انتخابات خانه شعر و ادب 
همدان همزمان با روز شعر و ادب 

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
از برگــزارى انتخابات خانه شــعر و ادب همدان 

همزمان با روز شعر و ادب فارسى خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
احسانى  احمدرضا  همدان،  استان  اسالمى  ارشاد 
اظهار كرد: مراســم پاسداشت روز شعر و ادب 
فارســى و نشســت مســئوالن انجمن هاى ادبى 
اســتان روز چهارشــنبه با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى و در فضاى آزاد برگزار خواهد شد.
وى بــا بيان اينكــه همزمــان با اين مراســم، 

انتخابات اعضاى هيأت مديره خانه شعر و ادب 
اســتان هم برگزار مى شــود، گفت: خانه شعر و 
ادب از اسفندماه ســال 92 در همدان فعال شد 
و تا امــروز برنامه هاى مختلفــى را با همكارى 

انجمن هاى ادبى استان برگزار كرده است.
ــراى  ــر ب ــه 12 نف ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــانى ب احس
ــعر و ادب  ــه ش ــره خان ــأت مدي ــت در هي عضوي
ــئوالن  ــر از مس ــت: 37 نف ــده اند، گف ــدا ش كاندي
انجمن هــاى ادبــى اســتان واجــد شــرايط شــركت 

ــتند.  ــرى هس ــن رأى گي در اي
مراســم پاسداشــت روز شــعر و ادب فارســى روز 
چهارشــنبه 26 شــهريورماه در همــدان برگــزار 

خواهــد شــد.

مسير شكار توريست خارجى براى پساكرونا شناسايى شد
پيشرانه مجازى بازار گردشگرى

 انقالب فناورى اطالعات، سبك زندگى بشر را در هزاره سوم به طور 
كلى دگرگون كرد و فرصت ها و چالش هاى فراوانى را پيش روى انسان 
عصر مدرن قرار داد. «گردشگرى مجازى» يا گردشگرى الكترونيك صنعت 
جديدى اســت كه عمرى كمتر از 20 سال دارد. اين گردشگرى به معناى 
ســير و سفر مجازى در سرزمين ديجيتالى اطالعات و ارتباطات و شبكه 
گسترده جهانى است كه امكان مشاهده اطالعات صوتى، تصويرى و متنى 
را از گردشگرى واقعى شهرها و كشورها در اختيار توريست هاى مجازى 
مى گذارد. فناورى نقش بى بديل و بســيار مهمى در صنعت گردشگرى و 
مسافرت ايفا مى كند.گردشگران به مراتب بيشتر از گذشته از فناورى استفاده 
كرده و اغلب بازارهاى گردشــگرى جهان از اين تمايالت و خواسته ها 
مزايايى نيز كسب كرده اند. اين روز ها كه همه دنيا با ويروس كوويد-  19 
دســت و پنجه نرم مى كنند، مى تواند فرصت خوبى براى كسب درآمد از 

گردشگران خارجى با استفاده از سفر مجازى باشد.
در «مسافرت پشــت ميزى» يا «مسافرت مجازى» فرد به صورت فيزيكى 
ســفر نمى كند بلكه از طريق اينترنت، كتاب ها، تلويزيون و... به كشــف 
دنيا مى پــردازد. بازديد از موزه هاى بزرگ جهــان، رزرو بليت هواپيما، 
هتل، مســابقات بين المللى ورزشى و جشنواره فرهنگى هنرى جهانى، با 

رفتارهاى سازمانى الكترونيكى همراه شده است.
گردشــگرى مجازى نمودهايى از گردشگرى ســنتى را نيز با خود دارد. 
اطالع رســانى و تبليغــات در زمينه جاذبه هاى گردشــگرى و همچنين 
ابزارهايى كه بتوان به وســيله آن، اين اطالعات را به سراسر جهان مخابره 
كرد، 2 مقوله مورد توجه گردشــگرى مجازى است. فروش خدمات از 
طريــق درگاه هاى اينترنتى از مهم ترين كاركردهاى گردشــگرى مجازى 
اســت. درحال حاضر كه در پيك دوم موج نخست شيوع ويروس كرونا 
قرار داريم صاحبان كاال، تورهاى گردشــگرى، آژانس هاى هواپيمايى و 
صاحبــان هتل ها مى توانند از اين فرصت بهره بــرده و با معرفى دقيق و 
انتشار جزئيات محصول خود به خدمت رسانى به گردشگران اقدام  كنند 
و گردشگران نيز از طريق ســامانه هاى اينترنتى يا محصول را خريدارى 
مى كنند يا براى ديدن جاذبه هاى توريســتى معرفى شــده آن مكان را در 

دوران پساكرونا در مقاصد اصلى سفر خود قرار خواهند داد.
دنيا در زمينه گردشگرى با استفاده از ابزارهاى ديجيتال، موفقيت هاى بسيار 
چشــمگيرى كسب كرده است. مثال چين درآمد سرشارى از گردشگرى 
مجازى كســب مى كند؛ زيرا چين به عنوان يكى از توريست فرست ترين 
كشــورهاى جهان پس از آمريكا كه 18 درصد از گردشــگران در جهان 
را توريست هاى چينى تشــكيل مى دهند؛ حساب خاصى روى صنعت 
گردشگرى اين كشور به ويژه در بخش گردشگرى مجازى باز كرده است.
گردشگرى مجازى موتور محرك بازار گردشگرى به شمار مى آيد. سبك 
زندگى ديجيتالى امكان آشنايى با گروه ها و انجمن هاى فعال در گردشگرى 
را فراهم كرده است و فرصتى محسوب مى شود كه گردشگرى مجازى، 
در اختيار گردشــگران دنياى واقعى قرار داده است. صنعت گردشگرى 
مجازى ساالنه صدها ميليارد دالر گردش مالى را تجربه مى كند؛ اين نوع 
گردشگرى سبب افزايش تصاعدى متقاضيان گردشگرى مجازى مى شود 
و ارزش افــزوده ايجاد مى كند. بنابراين درحال حاضر كه به دليل شــيوع 
ويروس كرونا بازار گردشگرى با ركود قابل توجهى مواجه شده است اين 
سبك از گردشگرى مى تواند با شرايط اين روزها درآمد خوبى را براى هر 

كشورى به همراه داشته باشد.
گردشگرى مجازى يك اقدام اقتصادى است كه امروزه به وسيله بسيارى از 
شركت هاى فعال در اين حوزه عرضه مى شود و افرادى مثل روزنامه نگاران، 
عكاســان، جغرافى دانان و نويسندگان را به كار مى گيرد تا بتواند خدمات 
بهترى به مردم ارائه كند. يكى ديگر از مسائلى كه در صنعت گردشگرى 
مورد توجه قرار گرفته است، راه اندازى تورهاى مجازى پيش از برگزارى 
يــك تور حقيقى اســت. اين قبيل تورها به كمــك تصاوير ويدئويى و 
عكس هاى ســه بعدى، چشم انداز زيبايى را از محل سفر عرضه مى كند تا 
تمايل افراد براى انجام مســافرت هاى واقعى در دوران پساكرونا افزايش 
يابد. اين نوع گردشگرى براى معرفى جاذبه هاى باستانى، بناهاى جذاب، 
اشــياى قيمتى و هر پديده مادى داراى فرم، حجم و اندازه كاربرد دارد و 
براى تمام كشــورها به ويژه كشورهاى درحال توسعه كه اغلب، امكانات 
و زيرساخت هاى مناســب و كافى ندارند يا ساخت و توسعه آنها بسيار 
گران تمام مى شود، مناسب است. تور مجازى براى مكان هاى گردشگرى 
با دسترسى محدود مورد اســتفاده قرار مى گيرد و با بازديدهاى پيشرفته 
به وسيله ويدئوها و عكس ها و همچنين آشنايى افراد با يكديگر در دنياى 
مجازى ســه بعدى به درآمدزايى زيادى براى فعاالن توريسم الكترونيكى 

منجر مى شود.
 هرچند به دليل بحث كرونا با توقف گردشگرى مواجه هستيم؛ بنابراين اين 
برنامه نيازمند بازنگرى جدى است. اما در برنامه چشم انداز 20 ساله ايران 
هدف آن است كه در 5 سال آينده بيش از 20 ميليون گردشگر و 36 ميليارد 
دالر درآمد در صنعت گردشگرى حاصل شود. يكى از راه هاى رسيدن به 
اين هدف توجه ويژه و به كارگيرى كامل گردشــگرى مجازى است كه 
تمامى دستگاه هاى كشور در امر گردشگرى الكترونيك بايد آمادگى الزم 

را به دست آورند.

■ دوبيتى باباطاهر 
عيار قلب و خالص بوته ذونه نواى ناله غم اندوته ذونه  
بيا سوته دالن با هم بناليم                                         كه قدر سوته دل دل سوته ذونه
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■ حديث:
امام باقر(ع):

اسالم بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و واليت؛ و بر هيچ چيز به اندازه 
واليت تأكيد نشده است.      

الكافي : 2 / 18 / 3 

مريم مقدم »
 همدان با 400 هكتار حريم درجه يك و 2 و صد 
هكتار عرصه تاريخى با عنوان منظر فرهنگى؛ انتظار 

جهانى شدن را مى كشد.
نقشــه  شــهرى و اتصالى كه بين خيابان ها و رسيدن 
آن ها به يكديگر در همدان وجود دارد، بســيار حائز 
اهميت هستند. اين همان خصيصه اى است كه همدان 
را از ديگر شهر ها متمايز كرد تا جايگاه شهرى كه در 
طول زمان با يك رويكرد خاص ايجاد شده و از نظر 
مفهومى ارتباط پيدا كرده اســت را تا عرصه جهانى 

شدن بكشاند.
شــهريورماه 1399 پس از ورود جدى وزير ميراث 
فرهنگى كشــور براى پيگيرى پرونــده ثبت جهانى 
همــدان، معاون ميراث فرهنگى از ســايت تاريخى 

هگمتانه بازديد كرد. 
از نگاه طالبيان؛ اين مهم براى حفظ و معرفى همدان 
و تاريِخ شــهر، بهترين اتفاق ممكن خواهد بود. سير 
تحول معمارى شهرى همدان در يك مركز تاريخى 
تا دوره معاصر با نگاه هــا و رويكردهاى مختلف از 
معاصر و جريان هاى شهرسازى متأخر صورت گرفته 
است تا يك هسته  بسيار قدرتمند در شهر اين را نشان 

دهد، ضمن اينكه ثبت منظر تاريخى شهرى همدان، 
نقطه عطفى در شناساندن ظرفيت تاريخى اين استان 

در عرصه بين المللى است.
 از عرصه تا حريم تاريخى 

در ايــن زمينه معاون ميراث فرهنگى اســتان همدان 
درباره روند تكميل پرونده ثبت جهانى منظر فرهنگى 
شــهر همدان مى گويد: براى به ثبت جهانى رساندن 
اين منظر به يك عرصه و يك حريم درجه يك و يك 

حريم درجه 2 نياز داريم.
مريم مختارى موســوى معتقد است: سايت تاريخى 
هگمتانه با 35 هكتار و محدوده بازار تاريخى همدان 
و محور ميدان مركزى شهر تا ميدان بوعلى كه شامل 
جداره چپ و راســت پياده راه مى شود؛ هم اكنون در 
بر گيرنده صد هكتار عرصه اى اســت كه مى توان به 

ثبت جهانى برسد.
وى مى گويد: رينگ نخست شهر شامل بلوار مدنى، 
خواجه رشــيدالدين، نظربيگ حريــم درجه يك و 
بالفصل عرصه ثبت جهانى در پرونده منظر فرهنگى 

شهر همدان هستند.
و حريم درجه 2 منطبق با خط بافت تاريخى شــهر 
همدان از محدوده مشخص شده براى ورود به ليست 

آثار جهانى هستند.
معاون ميراث فرهنگى همدان به پروســه تشــكيل 
پرونــده ثبت جهانــى منظر فرهنگى اشــاره كرد و 
گفت: درحال حاضر تالش اين اســت براى به دست 
آوردن رضايت كارشناســان جهانــى ضوابط عرصه 

ساخت وسازها را حفظ كنيم.
 نقش تصميم گيران شــهرى براى حفظ 

اصول ساخت
نبايد هيــچ تصميم مغاير با ضوابط بافت تاريخى در 
محدوده هاى تعيين شده براى همدان حاال رقم خورد.

مختارى موسوى درحالى كه نقش تصميم گيران شهرى 
براى حفظ اصول ساخت وســاز در بافت تاريخى را 
مهــم عنوان كرد، گفت: در قســمت هايى كه حرايم 
تعيين شــده اند موارد مختلفى مدنظر است؛ از جمله 
حفظ ارتفاع، شكسته نشدن خط آسمان و مخدوش 
نشدن گذرها؛ اين به آن معناست كه از اين پس حفظ 
منظر تاريخى حرايم مشخص شــده شهر همدان از 

اهميت ويژه ترى برخوردار خواهد بود.
در يك كالم بايد گفت: انسجام بافت تاريخى در شهر 
همدان نبايد برهم بخورد حتــى در انتخاب مصالح 
مورد استفاده براى ساخت و سازها ضوابط مشتركى 

مشخص مى شود كه بايد رعايت شود.
  اولويت ما حفظ وضع موجود است

معاون ميراث فرهنگى همــدان عنوان كرد: اولويت 
براى ما حفــظ وضع موجود اســت و اولويت هاى 
بعدى اصالح معايب ســاخت و ســازهاى گذشته، 
درحال حاضر محورهاى گردشــگرى و تاريخى در 
بافت تعيين شده در شــهر همدان درحال مطالعه و 

شناسايى است.
به عنوان مثال محور عباس آباد و خيابان شريعتى يكى 
از محورهاى گردشگرى همدان به حساب مى آيند و 
يا از زمان قاجار محالتى در همدان شكل گرفته است 
كه واجد ارزش تاريخى اســت و برخى از ســاختار 

محالت همچنان حفظ شده است.
ردپاى هنــر معمارى معماران عصر حاضر در برخى 

ابنيه در حال حاضر جايز اهميت است.
و اين نمونه اى از داشــته هاى تاريخى است كه بايد 
براى به ثبت جهانى رســيدن منظر فرهنگى شــهر 

همدان براى حفظ سيماى تاريخى آنها تالش كرد.
در يك كالم منظر شــهرى كه حــاال ثبت آن براى 
همــدان مطرح اســت در بر گيرنــده تمام عناصر 
شــهرى اســت و به هيچ يك از اين عناصر نبايد 

خدشه وارد شود.
براى اين مهم الزم است همه دستگاه هاى اجرايى و 
ذى نفع مشــاركت جدى را داشته باشند و الزمه اين 
مشــاركت آگاهى از عوايدى است كه پس از جهانى 
شدن منظر فرهنگى نصيب شهر همدان خواهد شد. 
از جمله اين دســتاوردهاى جهانى مى توان به جذب 
گردشگر خارجى و اختصاص اعتبار جهانى از سوى 
ســازمان يونسكو به همدان اشــاره كرد كه مى تواند 

ناجى اقتصاد فرهنگى استان همدان در آينده باشد.
اگرچــه پيگيرى ها جدى اســت اما از نــگاه ديگر 
مســئوالن كشــورى در وزاتخانه ميــراث فرهنگى 
مى گويند، پرونده اى كه براى ثبت جهانى مى فرستيم 
نبايد هيچ گزينه منفى پس از بررسى يونسكو داشته 
باشــد؛ زيرا ايران براى ثبت آثار خود در فهرســت 

جهانى يك سهميه در سال بيشتر ندارد.
نبايد پرونده اى براى ثبت جهانى به يونســكو برود 
كه برگشــت بخورد، با اين تفاسير بايد اميدوار بود 
اين بار با همراهى متوليان امور شــهرى و مسئوالن 
ميراث فرهنگى پرونده جهانى شــدن منظر فرهنگى 
همــدان تا هگمتانــه به صورت بى نقــص و كامل 

پيگيرى شود.

معاون ميراث فرهنگى همدان:

رعايت ضوابط بافت 
تاريخى الزامى است

■ همدان با 500 هكتار عرصه و حريم تاريخى در يك قدمى جهانى شدن 

 ايران و عراق از اســفندماه 98 همزمان با شيوع 
ويروس كرونا مرزهاى هوايى و زمينى را بســتند. 
عــراق در ماه محرم شــهرهاى كربــال و نجف را 
قرنطينه كرد. دولت اين كشور به طور رسمى اعالم 
كرده است؛ امسال پياده روى اربعين برگزار نخواهد 
شــد. رئيس جمهور نيز به صراحت اعالم كرد كه 
امسال مراســمى با عنوان راهپيمايى اربعين چه در 
داخل مرزها و چه در خارج از آن نخواهيم داشت. 
بــا وجود اين شــايعاتى در نقض ايــن تصميم ها 

همچنان منتشر مى شود.

تيرماه 99 همزمان با تشــكيل ستاد اربعين در ايران 
براى نخســتين بار اين پرســش مطرح شد كه آيا 
ويــروس كرونا مراســم پيــاده روى اربعين را به 
سرنوشــت حج تمتع دچار خواهد كرد؟ آن زمان 
با توجه به اوج گيرى شمار مبتاليان كرونا در عراق 
و ايران و مســدود ماندن مرزهاى 2 كشــور، چند 
سناريو از جمله احتمال برگزار نشدن اين مراسم و 
يا برگزارى محدود آن، مورد بررســى قرار گرفت. 
نامشــخص بودن موضع عراق نســبت به مراسم 
اربعين در آن زمان سبب شد مسئوالن ايرانى نيز تا 

همين چند روز اخير اظهارنظر واضحى 
درباره مراســم پياده روى اربعين نداشته 

باشند.
ايران در آن فضاى نامشخص عراق، 4 
ســناريو را براى اربعين بررسى كرد: 1 
ـ برگزار نشــدن پياده روى اربعين. 2 ـ 
برگزارى پيــاده روى اربعين فقط براى 
زائــران عراقى و بــدون حضور زائران 
كشورهاى ديگر. 3 ـ برگزارى محدود 
و كنترل شــده راهپيمايــى بــا حضور 
زائرانى از عراق و ســاير كشورها و 4 
ـ برگزارى پياده روى اربعين بدون هيچ 

محدوديتى.
امــا تصميم عراق بــراى ادامه قرنطينه 
شــهرهاى زيارتى كربــال و نجف در 
ماه محرم و نپذيرفتــن زائران خارجى 
در مراســم دهه نخست اين ماه و بسته نگه داشتن 
مرزهاى زمينى و هوايــى، گمانه زنى ها درباره لغو 
يا برگزارى اين مراســم به شكل محدود و درون 
كشــورى را به واقعيت نزديك كرد. با ازسرگيرى 
پروازهــاى تهــران ـ بصره و بازگشــايى محدود 
مرزهاى تجارى 2 كشــور به شــايعاتى نيز دامن 
زده شــد كه عــراق مرزها را باز كــرده و ثبت نام 
در كاروان ها و براى پياده روى اربعين آغاز شــده 
اســت. اما مديرعامل شركت كارگزاران زيارتى كه 
مســئوليت اعزام كاروان هاى زيارتى ايران به عراق 

را به عهده دارد، با رد آن شايعات گفت كه توافقى 
بين 2 كشــور براى ازسرگيرى ســفرهاى زيارتى 
صورت نگرفته و مرزهــاى عراق كماكان به روى 

زائران خارجى بسته است.
22 مردادمــاه درحالى كه پرســش ها دربــاره زمان 
بازگشايى مرزهاى عراق و برگزارى مراسم پياده روى 
اربعين بيشــتر شــده بود، رئيس كميتــه فرهنگى و 
آموزشــى ســتاد مركزى اربعين خبر داد كه احتماال 
امسال مراسم پياده روى اربعين همانند گذشته برگزار 
نخواهد شد و با اين نگاه برنامه ها درحال انجام است. 

برنامه هايى كه بيشتر متمركز بر فضاى مجازى بود.
با وجود اين، 17 شــهريورماه خبرى از اســتاندار 
كربال به اين مضمون منتشر شد كه اين استان آماده 
پذيرش زائران براى مراسم اربعين است. اما سفير 
ايران در بغداد بالفاصله اطالع داد كه برداشت هاى 
اشــتباهى در ايران از اظهارات استاندار كربال شده 
اســت. «نصيــف الخطابى» يك روز بعــد به اين 
برداشــت هاى اشتباه واكنش نشان داد و تأكيد كرد 
كه به دليل شيوع گســترده ويروس همه گير كرونا، 
كربال امســال امكان اســتقبال و ميزبانى از زائران 
خارجى را نــدارد و اين تصميــم دولت مركزى 
عراق است. استاندار كربال همچنين تأكيد كرد كه 
ممنوعيت صدور ويزا براى مراسم اربعين كماكان 

ادامه دارد.
ايرج مسجدى، ســفير جمهورى اسالمى ايران در 
بغداد نيز پس از ديدارى كه با استاندار كربال داشت 
به صراحت گفت كه اين موضوع كامال روشن است 
و دولت عراق براى پذيرش زئران در ايام اربعين با 
توجه به شرايط كرونا و تبعات احتمالى آن آمادگى 

ندارد و زائر خارجى نمى پذيرد.

در همان روزها ســتاد اربعيــن نيز تصريح كرد كه 
مراســم پياده روى اربعين با حضور زائران خارجى 
در عــراق برگزار نخواهد شــد. محمدى فر ـ دبير 
ســتاد مركزى اربعين در ايران ـ در جلســه كميته 
امنيتــى، اجتماعى و انتظامى ســتاد ملى مديريت 
كرونــا از ســناريوهاى جايگزين ســخن گفت و 
يادآورى كرد كه ايران آمادگى اجراى 3 ســناريوى 
برگزار نشدن راهپيمايى اربعين، برگزارى محدود و 
در شــرايط عادى را دارد اما پس از مذاكره با سفير 
ايران در عراق و اعــالم نپذيرفتن زائران خارجى 
از ســوى دولت عراق، برنامه هاى جايگزين دنبال 

شده است.
با وجود تمــام اين تأكيدها امــا همچنان بر طبل 
شايعات و احتمال بازگشايى مرزها در زمان اربعين 
و تغيير موضع عراق كوبيده مى شــود. حتى زمانى 
كه رئيس جمهور با قطعيت گفت: مسئوالن عراقى 
به صراحت اعــالم كردند كه آمادگــى ميزبانى از 
ميهمانان راهپيمايــى اربعين نداريم؛ بنابراين ما نيز 
امسال مراســمى با عنوان راهپيمايى اربعين چه در 
داخل مرزها و چه در خارج از آن نخواهيم داشت. 
البتــه عزادارى  با رعايت پروتكل ها در روز اربعين 
و ساير مناســبت هاى ماه صفر برگزار مى شود اما 
چيزى به عنوان مراســم راهپيمايى اربعين نخواهيم 

داشت.
برگزار نشــدن مراســم پياده روى اربعين در عراق 
تصميمى است كه دولت مركزى اين كشور گرفته 
اســت، همان طور كــه در 6 ماه گذشــته مرزهاى 
زمينى و هوايى را به روى مســافران و زائران بسته 
نگه داشت و قرنطينه شــهرهاى كربال و نجف را 

حفظ كرد.

شايعات پياده روى اربعين را پايان دهيد


