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و روز دختر را تبريك مى گوييم
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر حميدرضا حاجى بابايى 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر اللجين

رياست محترم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى
ــا احتــرام بدينوســيله حســن انتخــاب حضرتعالــى در ســمت جديــد كــه مايــه افتخــار  ب
بــراى اســتان همــدان اســت را صميمانــه خدمــت جنابعالــى و تمامــى مــردم واليتمــدار و 
شــهيد پــرور شــهر دارالمومنيــن اســتان همــدان تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و اميــد 
اســت در پنــاه الطــاف الهــى در راه خدمــت و اعتــالى كشــور و اســتان همــدان موفــق و 

مويــد باشــيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر حميدرضا حاجى بابايى 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر جورقان

رياست محترم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى
 بــا احتــرام بدينوســيله حســن انتخــاب حضرتعالــى در ســمت جديــد را صميمانــه خدمــت 
ــرور شــهر دارالمومنيــن اســتان همــدان  ــى و تمامــى مــردم واليتمــدار و شــهيد پ جنابعال
ــت و  ــى در راه خدم ــاف اله ــاه الط ــت در پن ــد اس ــوده و امي ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري

اعتــالى كشــور و اســتان همــدان موفــق و مويــد باشــيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر حميدرضا حاجى بابايى 

روابط عمومى شهردارى منطقه 2 همدان

انتخاب به جا و شايسته حضرتعالى به عنوان 
رياست كميسيون تلفيق برنامه ، بودجه 

و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
كه بيانگر تعهد،كارآمدى وشايستگى هاى شما مى باشد را تبريك و تهنيت عرض نموده و 

موفقيت و سربلندى شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر حميد رضا حاجى بابايى

روابط عمومى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان

ــوان  ــه عن ــى ب ــاب جنابعال انتخ
رياســت كميســيون تلفيــق برنامــه 
و بودجــه مجلس شــوراى اســالمى 
را تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده 
اميــد اســت در ســايه ايــزد متعــال 
همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد. 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر حميد رضا حاجى بابايى

هيات اسكيت  استان همدان 

انتخاب جنابعالى به عنوان 
ــه و  ــق برنام ــيون تلفي رياســت كميس

ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــه مجل بودج
را تبريــك و تهنيــت عــرض مــى 
ــما  ــربلندى ش ــت و س ــم ، موفقي نمائي
را از درگاه خداونــد منــان مســئلت 

ــم. داري

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر حميد رضا حاجى بابايى

اتحاديه صنف قنادان و آجيل فروشان همدان
پايگاه بسيج  شهيد شفيعيان قنادان

ــوان  ــه عن ــى ب ــاب جنابعال انتخ
رياســت كميســيون تلفيــق برنامــه 
و بودجــه مجلس شــوراى اســالمى 
را تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده 
اميــد اســت در ســايه ايــزد متعــال 
همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد. 

نا  و كر ويروس  فتگان  يا بهبود
كردند ا  هد ا پالسما  همدان  ر  د

 تاكنــون 36 نفر از بهبوديافتگان كرونا پالســماى خون خــود را براى درمان 
بيماران مبتال به كرونا اهدا كردند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران همدان، مديركل انتقال خون اســتان همدان اظهار 
كرد: با آغاز فرايند پالســماگيرى از بهبوديافتگان كرونا در اســتان، تاكنون 36 نفر 

پالسماى خون خود را براى درمان ديگر بيماران اهدا كرده اند.
افشــين محمدى، افزود: سن بين 18 تا 55 سال و نداشتن سابقه بيمارى خاص از 
جمله بيمارى قلبى و پيوند اعضا از شــرايط اهداكننده پالسماى خون براى درمان 

بيماران كرونايى است.
وى با اشــاره به اينكه نيكوكاران در 3 ماهه امسال 7 هزار و 798 واحد خون براى 
كمــك به درمان بيماران اهدا كرده اند، افزود: از اين ميزان خون اهدايى 194 واحد 

را بانوان و مابقى را آقايان اهدا كرده اند.
محمــدى بيان كــرد: از خون هاى اهدايى در 3 ماهه امســال 5 هزار و 515 واحد 

مربوط به اهداكنندگان مستمر خون بوده است.

عليصدر  گردشگرى  توسعه 
مختلف نهادهاى  با  مه  تفاهم نا مضاى  ا با 

 تفاهم نامه همكارى توسعه فعاليت هاى گردشگرى بين شركت سياحتى عليصدر 
با اداره ها، سازمان ها و نهادهاى مختلف تنظيم و امضا شده است.

مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر با اعالم اين خبر گفت: با توجه به بازگشايى 
غار عليصدر از ابتداى خردادماه سالجارى با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى اين 
شركت در راستاى ايجاد تسهيالت براى هموطنان به ويژه كاركنان دولت، سازمان ها 

و نهادها بليت غار را با تخفيف ويژه ارائه مى كند.
مهدى مجيدى خاطرنشان كرد: سال گذشته با مذاكره و نشست هاى دوجانبه با برخى 
وزارتخانه ها سازمان ها و ادارات پيرامون ارائه بسته هاى تخفيف ويژه به دنبال معرفى 

هرچه بيشتر ظرفيت هاى گردشگرى استان همدان است.
مديرعامل شــركت سياحتى عليصدر با اشاره به كاهش بازديدكننده نسبت به مدت 
مشــابه سال هاى گذشته و مدت محدود فصل گردشــگرى در استان همدان افزود: 
وجود جاذبه هاى تاريخى و طبيعى به ويژه غار عليصدر و مجتمع تفريحى عباس آباد 
ظرفيت بزرگى براى گردشگرى اين استان است كه بايد بيشترين بهره را از آن برد.

مجيدى ادامه داد: در راســتاى معرفى غار آبى جهان به هموطنان با تنظيم تفاهم نامه 
با وزارتخانه ها و نهادها با اعطاى تخفيف بليت غار عليصدر اميدواريم شاهد توسعه 

بيشتر و رونق در حوزه گردشگرى استان باشيم.
وى تأكيد كرد: با وجود هتل ايرانگردى و جهانگردى، سوئيت ها و ويالهاى اقامتى 
مجتمع عليصدر و مجتمع تفريحى عباس آبــاد در بام همدان و خانه هاى بوم گردى 
داراى مجوز، بازديدكنندگان مى توانند اقامت شبانه روزى داشته باشند و از امكانات 
رفاهى و گردشگرى عليصدر در فضاى باز و با رعايت نكات بهداشتى استفاده كنند.

ساعت پذيرش بازديدكنندگان در غار عليصدر از 8 صبح تا 19 عصر است.
عليصدر تنها غار تاالبى كشورمان اســت كه بر اساس تحقيقات كارشناسان مطرح 
زمين شناســى دنيا، يكى از بى نظيرترين و بزرگ ترين غارهاى آبى جهان اســت كه 

شكل گيرى آن به دوره ژوراسيك دوره دوم زمين شناسى برمى گردد.
غار عليصدر در ســال هاى 1341 و 1342 توسط تعدادى از كوه نوردان و غارنوردان 
گروه سيناى همدان شناسايى شد و قايقرانى در اين غار با وسايل ابتدايى در سال 46

به همت دست اندركاران امر تعريض دهانه غار امكان پذير شد.
PH دماى داخل غار حدود 16 درجه و دماى آب 12 درجه ســانتيگراد ثابت است

آب تقريبا خنثى است و عمق آب بين نيم تا 14 متر اندازه گيرى شده است.
غار عليصدر در 70 كيلومترى شــمال غربى همدان و در يكى از مرتفع ترين مناطق 
استان در امتداد رشته كوه زاگرس واقع شده است و ارتفاع غار از سطح دريا 2 هزار 

و 180 متر است.

آمادگى اوقاف 
براى مشاركت درسرمايه گذارى 

■ مديركل اوقاف مى گويد براى حل مشكل مسكن زمين واگذار مى كنيم

بازار ملتهب گرانى
دولت در سوداى ارز ارزان

ساماندهى سد معبر نهاوند پشتوانه اجرايى مى خواهد

تصميمات مقطعى كاسبان را نان به دوش كرد
■ روزبازار محالت را تقويت كنيد

رئيس كل دادگسترى در 
نخستين نشست خبرى:

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

سه شنبه  3 تير ماه 1399  شماره 3783

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مردم نامحرم نباشند!
 داستان فضاى مجازى در ايران، داستان قابل تأمل و عجيبى است. 
همه از ضرورت و خوبى ها و نياز به اين فضا براى تســهيل ارتباطات 
و كارها سخن مى گويند و ايمن ســازى اين فضا را نيز الزم مى دانند 
و درنهايت فيلترگــذارى را براى مصونيت مردم از مضرات اين فضا 
انتخاب كرده و بازار فيلترشكن و حضور غيرقانونى در اين فضاهاى 

فيلتر شده را داغ مى كنند.
همچنين وقتى مى بينند مردم در اين فضاها حضور دارند و اتفاقى براى 
بومى ســازى و ديگر برنامه ها رخ نداد و مردم استقبال نكردند، بيشتر 
آنهايى كه قانون به فيلترينگ گذرانده اند يا مأمور اجراى قانون هستند، 

بيشتر از ديگران در اين فضاها فعال مى شوند.
بحث هاى روز گذشته مجلس درباره فضاى مجازى و درخواست هايى 
براى فيلترينگ برخى شــبكه هاى اجتماعى از وزير ارتباطات، باز هم 

نگرانى در اين  باره را پررنگ كرد.
واقعيت اين است كه فضاى مجازى بسته به نوع استفاده از آن مى تواند 
پرفايده يا پرهزينه باشــد. از نظر برخى نمايندگان مجلس، اما فضاى 
مجازى تنها پرهزينه اســت، جوانان را منحرف و اخالق اجتماعى را 
بر باد مى دهد. همچنين نگرانى از جاسوســى در اين فضا از ســوى 
بيگانگان به دليل بســتر خارجى فضاهاى قابل استفاده از دغدغه هاى 

اصلى نمايندگان در اين حوزه بوده كه مطرح شده است.
اما فيلترينگ چاره كار نيســت؛ زيرا از سويى اين فضا را براى حضور 
مثبت محدود مى كند و از سوى ديگر بنا بر ضرورت تأكيد بر حضور 
شده و همه افرادى كه دغدغه دارند با شكلى غيرقانونى و با فيلترشكن 
در ايــن فضاها حضور پيدا كرده و به زعم خود به انقالب و كشــور 
خدمت مى كنند. اين نوع تالش ها چندان منطقى نيست؛ زيرا مردم را 
متفــاوت و خود را برتر و پاك تر ديدن اســت و در اصطالح مردم را 
بــه اين فضا نامحرم و خود را محرم ديدن اســت كه نتيجه اى هم در 

بر نخواهد داشت.
اكنون تجربه فيلتر تلگرام در پيش روى همگان است.

تلگرام فيلتر شــد تا شــبكه هاى اجتماعى بومى از جمله ســروش 
با حمايت بســيار خوب مالى و معنوى جايگزين آن شــود اما مردم 
رويكردى به آن نشــان ندادند و سروش مجبور به واگذارى در قالب 

مزايده شد.
همچنين همه دستگاه ها كه روزى از تلگرام رفته بودند براى برقرارى 
ارتباط با مخاطب مجبور به بازگشــت به تلگرام و حتى اعالم هويت 
خود شدند و البته بيشتر آنها اطالع رسانى را بهانه قرار دادند تا حضور 
غيرقانونى خود را توجيه كنند. اين نوع اقدامات در شــرايطى كه در 
قاموس ســازمان هاى اطالعاتى منابع مشخص 70 تا 80 درصد و در 
برخى حوزه ها ماننــد تحليل هاى اقتصادى تــا 95 درصد اطالعات 

جمع آورى شده را به خود اختصاص مى دهد، قابل تأمل است.
براى اين سرويس ها منابع آشكار اطالعاتى كه اطالعات منتشرشده در 
تلگرام را نيز شامل مى شود، ارزان ترين و ساده ترين روش جمع آورى 
اطالعات اســت. شايد گفته شــود اين اطالعات، طبقه بندى ندارد يا 
داراى طبقه بندى پايين است اما انتشار آنها در اين فضاهاى فيلتر عالوه 
بر دور زدن قانون، به مثابه آنچه آنها خون رگ هاى اطالعات مى دانند، 
عمل خواهد كرد. ايــن مباحث تخصصى تر از مباحث قابل طرح در 
يك رســانه عمومى است و غرض از طرح آن، بيان دوگانگى رفتارى 

بسيارى از مسئوالن و دستگاه ها است.
اگر جايى فيلتر مى شود همه بايد اين قانون را رعايت كنند و هيچ كس 
محرم تر از ديگرى نبايد قلمداد شــود و اگر فيلترينگ درســت نبوده 
و مى تــوان با ضوابــط و تعامالتى با مالكان شــبكه هاى اجتماعى به 
دغدغه ها پاسخ داد، بهتر است فيلترينگ تعطيل و شرايط برخوردارى 

از امكانات اين فضاها براى همگان فراهم شود.
مجلس در اين زمينــه مى تواند تجربه فيلترينگ تلگرام و ناكامى هاى 
موجود را درنظر داشــته و با تعيين حد و حدود انتشــار منابع آشكار 
براى مسئوالن و دستگاه ها در فضاى مجازى و حقيقى به اين دغدغه 

نيز پاسخ دهد.

براى غدير كارى نكرده ايم
 فعاليت هاى استان در زمينه عيد غدير خم در ساليان گذشته چشمگير نبوده و واقعيت 
اين اســت كه ما براى غدير كارى نكرده ايم، به همين دليل ستاد مردمى غدير به رياست 

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان تشكيل شد.
دبير ستاد مردمى غدير استان همدان در جلسه مردمى ستاد غدير استان همدان كه با هدف 
احياى مردمى سنت هاى عيد واليت و امامت اميرالمومنين على(ع) در سالن جلسات تاالر 
قرآن برگزار شــد، ادامه داد: در گذشته صفحات زيادى با عنوان گزارش توسط ادارات و 
هيأت ها درباره برگزارى برنامه هاى عيد غدير تهيه مى شد اما امسال تصميم بر اين است كه 

فعاليت وسيعى انجام دهيم تا اندكى در مقابل اميرالمومنين(ع) سربلند باشيم.

مهدى صلواتيان درباره نحوه فعاليت اين ستاد مطرح كرد: جاى پرچمى با مضمون غدير و 
امام على(ع) در سطح شهر خالى است؛ بنابراين تصميم گرفتيم با نصب پرچم و فضاسازى 
شهرى به صورت المانى براى مردم يك دغدغه در رابطه با غدير و اميرالمؤمنين(ع) ايجاد 

كنيم.
وى با بيان اينكه در بخش هاى علمى، رسانه اى، مجازى، اطعام و افطار، كودك و نوجوان 
نيز فعاليت داريم، درباره اطعام روز غدير گفت: ما در اطعام روز غدير به دنبال اين نيستيم 

كه ده روز غذا دهيم و فقط اطعام و افطار روز غدير را داريم.
مديركل دفتر امور بانوان و خانواده اســتاندارى همدان نيز در اين جلسه بيان كرد: از شما 

كمك مى خواهم؛ زيرا در اين حوزه واقعاً نياز به كمك مردمى داريم.

ربيعــه على محمدى درباره نصب پرچم براى اين روز بيــان كرد: از كودكى به ياد داريم 
در عزاى امام حســين(ع) پرچم، در جشن ها و ميالدها پرچم شادى و در دهه فجر پرچم 
جمهورى اسالمى و دقيقاً هر خانه 3 پرچم را داشت اما از وقتى كه خانه ها آپارتمانى شد 

امكان نصب پرچم ها از بين رفت.
وى پيشنهاد داد: روى پرچم هايى كه قرار است در سطح شهر نصب شود، احاديث عملى 
درج شــود همچنين در دهه علوى شعارها و رفتار علوى را تبليغ كنيم و وارد پويش هاى 
مردمى مانند پويش هاى آشــتى خانواده و خوش اخالقى در شبكه هاى اجتماعى شويم تا 
در جامعه شــيعه علوى از هر 5 ازدواج، 3/8 طالق، خشونت هاى خيابانى و خشونت در 

خانواده و ... را نداشته باشيم.

رئيس كل دادگسترى در نخستين نشست خبرى:

در برخورد با مفاسد 
سرسوزنى اغماض نداريم

اهداى عضو 2 بيمار مرگ مغزى 
به بيماران نيازمند 

 رئيس واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم پزشكى 
همــدان از اهداى اعضاى 2 بيمار مرگ مغــزى به بيماران در همدان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى همدان، مجيد حميدى 
گفت: خانواده كلبعليان از اهالى روستاى ناميه شهرستان مالير با اهداى 
اعضاى بدن مرحوم فرهاد كلبعليان كه دچار ضايعه مرگ مغزى شده 

بود، به 3 بيمار نيازمند زندگى دوباره بخشيدند.
وى افزود: با رضايت كامل خانواده مرحوم فرهاد كلبعليان 38 ســاله 
كه در اثر بيمارى ريوى و نارســايى تنفسى دچار ضايعه مرگ مغزى 
شده بود، كبد و 2 كليه اش به چند بيمار نيازمند پيوند، زندگى دوباره 

بخشيد.
حميــدى همچنين گفت: خانواده محمودى از اهالى شــهر ازندريان 
شهرســتان مالير نيز با اهداى اعضاى بــدن مرحوم محمد محمودى 
كه دچار ضايعه مرگ مغزى شــده بود، ايثار و گذشــت را بار ديگر 

معنا كردند.
رئيس واحد فراهم آورى اعضا پيوندى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با بيان اينكه ايثار اين خانواده گرانقدر به 3 بيمار نيازمند پيوند عضو، 
زندگى دوباره بخشــيد، عنوان كرد: با رضايت كامل خانواده مرحوم 
محمد محمودى 18 ساله كه در اثر سانحه تصادف دچار ضايعه مرگ 
مغزى شــده بود كبد و 2 كليه اين مرحوم به چند بيمار نيازمند پيوند 

زده شد.

رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان:

شوراى محالت به كاهش 
آسيب هاى اجتماعى كمك مى كند

 رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شهردارى همدان 
گفت: با كمك نيروى انتظامى شوراهاى اجتماعى محالت همدان به 

كاهش آسيب هاى اجتماعى كمك خواهند كرد.
روح ا... وجدى هويــدا در ديــدار فرمانده نيروى انتظامى با شــوراى 
اجتماعى محالت همدان اظهار كرد: پس از انقالب شكوهمند اسالمى 
افزايش مشــاركت اجتماعى يكى از دغدغه هــاى اصلى نظام بوده و 
دســتگاه هاى مختلفى از جمله نيروى انتظامى، علوم پزشكى و ساير 
دســتگاه ها براى افزايش مشــاركت مردمى پيش قدم شدند، در تهران 
بحث شورايارى ها را داشتيم و در مشهد شوراهاى اجتماعى محالت 

اجرا شد.
وى افزود: با سياســت شــوراى اسالمى شــهر ما به نمونه شوراى 
اجتماعى محالت مشهد رسيديم و نسخه بومى سازى شده آن را براى 
همدان طراحى كرديم و توانستيم دبيرخانه شوراى اجتماعى محالت 

را افتتاح كنيم.
وى با بيان اينكه در گام نخست سال 97 توانستيم 4 شوراى اجتماعى 
محالت را فعال كنيم، گفت: تابســتان ســال 98 نيز توانستيم 8 محله 
ديگر را نيــز به اين آمــار اضافه كنيم و درحال حاضر 12 شــوراى 

اجتماعى محالت در همدان فعال است.
وجدى هويدا خاطرنشــان كرد: با سياســت و تأكيد شوراى اسالمى 
شهر و شهردارى همدان نيز تا پايان تابستان 99 تمامى محالت همدان 

داراى شوراى اجتماعى خواهند شد.
وى با با بيان اينكه سند راهبرى محالت همدان به زودى ايجاد خواهد 
شد، بيان كرد: هويت بخشى به محالت قديمى همدان از جمله جوالن، 
گلپا، كبابيان و ساير محالت قديمى همدان از برنامه هاى پيش روى ما 

است تا بتوانيم محالت قديمى همدان را احيا كنيم.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان عنوان 
كرد: همچنين بحث نخبه يابى و الگوســازى را در محالت همدان در 
دستور كار داريم. وجدى هويدا با بيان اينكه افزايش مشاركت مردمى 
از مهم ترين دغدغه هاى ما است، گفت: در بحث شوراهاى اجتماعى 
محالت تنها مســائل عمرانى را نخواهيم ديد و كاهش آســيب هاى 

اجتماعى را با همكارى كالنترى ها درنظر داريم.
وى افــزود: نيروى انتظامــى مى تواند به ما كمك كند تا شــوراهاى 
اجتماعــى محالت به خوبى قوام پيدا كند و به عنوان يكى از ابعاد مهم 
براى ما همكارى و تأثيرگذارى نيروى انتظامى اســت و ما پيشــنهاد 
مى دهيم در پايان هر ســال كالنترى هايى كه بيشــترين همكارى را با 

شوراهاى اجتماعى محالت داشته اند قدردانى شوند.
گفتنى است، در جلسه رؤســاى شوراى اجتماعى محالت همدان با 
فرمانده نيروى انتظامى مشــكالت محالت همــدان از جمله اعتياد، 

سرقت منازل و بحث حجاب توسط اين رؤسا مطرح شد.

1- يارگيرى داوطلبان احتمالى انتخابات شــوراها آغاز شده است. 
گويا اين يارگيرى همچون انتخابات گذشته، ابتدا در فضاى مجازى 
انجام مى شــود. گفتنى است انتخابات شــوراها همزمان با انتخابات 

رياست جمهورى در خردادماه 1400 برگزار خواهد شد.
2- ماده مخدر جديدى با قدرت تخريبى زياد در كشور كشف شده 
اســت. گويا اين مواد نوعى قارچ سمى هســتند كه متأسفانه افراد 
سودجو با تشــويق جوانان و افراد بى اطالع به مصرف اين مواد، آن 
را با قيمت هاى گزاف در اختيارشان قرار مى دهند. گفتنى است اين 
قارچ ها اثرات تخريبى به مراتب بدتر از گل و شيشــه داشــته و به 
بيش از 80 درصد مصرف كنندگان اثرات و خسارات جبران ناپذيرى 

وارد مى كند.
3- نسيه فروشى در خرده فروشــى ها رشد داشته است. گويا شرايط 
اقتصادى دليل رويكرد اصناف و مردم به روش نســيه و قســطى و 
مراعات شرايط همديگر اســت. گفتنى است فروش اقساطى، ارائه 
تخفيف زياد بــه خريد نقدى و ايجاد جاذبــه قيمتى براى خريدار 

از روش هاى اصناف براى گذر از ركود و همراهى با مردم است.
4- بازار برنج داخلى در انتظار جهش قيمت اســت. گويا پيش بينى 
مى شــود با افزايش هزينه شالى كوبى، از مردادماه برنج داخلى نيز با 
جهش قيمت مواجه شود. گفتنى است سال گذشته هزينه تبديل هر 
كيلو شالى حدود 360 تومان بود، اما در سالجارى اتحاديه شالى كوبى 
استان مازندران پيشنهاد افزايش 3 برابرى اين قيمت را مطرح كرده و 

اين به معناى افزايش اين قيمت به 955 تومان خواهد بود. 
5- مجلس اجازه بازگشــت بازنشســتگان به كار را نمى دهد. گويا 
مجلس قصد دارد به دليل بازگشــت كفاشيان بازنشسته به فدراسيون 
فوتبال، مســعود سلطانى فر، وزير ورزش را اســتيضاح كند. گفتنى 
است مراقبت براى دورنزدن قانون و بازنگشتن بازنشستگان در كنار 
اجراى قانون و بازنشســته كردن شاغالن بازنشسته، اقدامى مثبت در 

حوزه نظارت براى مجلس خواهد بود.

 در انقالب اســالمى تالش بسيارى 
براى برقرارى عدالت و مســاوات در 
جامعه شده است و قوه قضاييه به عنوان 
است  كرده  تالش  نظام  ركن  مهم ترين 
در برقرارى عدالت و عدالت گســترى 

گام بردارد.
اقداماتى چــون حبس زدايى، برخورد 
با فســاد از درون قوه و دانه درشت ها، 
پيشــبرد امور با حفظ اســتقالل قوه 
قضاييه، سركشى سرزده از مجتمع هاى 
قضايى و ارتباط بى واســطه با مردم و 
حضور در اســتان ها و حل مشكالت 
به  پرونده ها  تمام  آوردن  ساله،  چندين 
روى ميز و پرهيز از نگ دارى پرونده ها 
در زير ميز و شفاف سازى امور، از اهم 
كارهايى است كه توانسته قوه قضاييه 
را به پويايى و نشــاط درآورد و نتيجه 
اعتماد  افزايش  و  رضايت  پويايى،  اين 

مردم به اين دستگاه مهم نظام باشد.
رئيس كل دادگســترى همــدان روز 
گذشته در نخستين نشست خبرى خود 
با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه 
قضاييه بر تحقق محورهايى چون تكريم 
ارباب رجوع، توجيه اشخاص در زمينه 
پرونده، مقابله جدى با مظهر تخلف هاى 
ادارى و ... ، اســتفاده از مجازات هاى 
جايگزين حبس، ارائه خدمات عمومى 
رايگان، اتقان و استحكام آرا، استفاده از 
قضات انقالبى و جوان براى كادرسازى 
تأكيد داشت. محمدرضا عدالتخواه كه 
ده ماه از مدت تصدى اش بر اين حوزه 
مى گذرد، معتقد است حجم اخبارى كه 
از اين حوزه در اين مدت منتشــر شده 

است با 20سال گذشته برابرى مى كند.
در ادامه پرســش و پاســخ رئيس كل 
دادگســترى همدان بــا خبرنگاران را 

مى خوانيد.
 مبارزه با فســاد همــواره به عنوان 
مطالبه مردم از قوه قضاييه مطرح شده 
است، اقدامات شما در اين حوزه به ويژه 

در حوزه ادارى چيست؟
مبــارزه با فســاد درونى و بيرونــى همواره 
مد نظر اســت، انصافا مجموعه قضايى استان 
مجموعه اى پاك با انسان هاى متدين و توانمند 
است. در برخورد با مفاسد سرسوزنى اغماض 
نداريم، شك نداشته باشيد با قاطعيت تمام با 

مفاسد درونى برخورد مى كنيم.
اگر كســى هم قصد اطالع رســانى در حوزه 
فساد داشته باشــد، مى تواند بدون ذكر نام به 

دفتر ارسال كند. 
 با توجه به اينكه اكبر طبرى، معاون 
اجرايى سابق حوزه رياست قوه  قضاييه 
بود شــاخه هايى از پرونده اين شخص 

در استان وجود دارد؟
براى اين پرونــده كار مفصل اطالعاتى انجام 
شــده اســت، تمام شــاخه هاى بررسى شده 
اگــر ارتباطى با اســتان داشــت قطعا متوجه 
مى شديم. هيچ گونه خبرى در اين زمينه نيست 
درخواستى هم از ما نشده، پس قطعا ارتباطى 

به استان ندارد.
اختالس  همــدان،  گمرگ  پرونده   
در يكى از مناطق شــهردارى و پرونده 
در  كبودراهنگ  و  بهار  ســابق  نماينده 

مجلس به كجا رسيد؟
درباره پرونده اختالس در گمرگ و شهردارى 
همــدان حســاس بوديــم يك شــعبه ويژه 
رســيدگى در اين زمينه تشكيل شد اقداماتى 

هم انجام شده كه اطالع رسانى كرديم. 
پرونده نماينده سابق بهار و كبودراهنگ نيز در 
تهران تشكيل شــد و مربوط به استان همدان 
نيســت، چون مربوط به همدان نيست درباره 
اينكه چه تصميمى گرفته شده اطالعى نداريم.
  از جملــه مباحثى كــه رئيس قوه 
قضاييه پس از انتصاب در كشور مطرح 
كرد ســوت زنى و اعالم فساد از سوى 
مــردم و گروه هاى مختلــف بود، اين 
موضوع در استان همدان شايد در بعد 
وســيع ديده نشده است؛ بنابراين اين 
پرســش مطرح مى شــود كه دستگاه 
حمايت  را  ســوت زن ها  چقدر  قضايى 

مى كند و تضمين چيست كه براى آن ها 
دردسرى ايجاد نشود؟

يا درباره شيوع ويروس كرونا، رسانه ها 
آن ها  عليه  امــا  كردند  مطرح  مواردى 
پرونده تشــكيل شد، نكته ديگر اينكه 
مطرح  شــيوه  اين  به  كه  پرونده هايى 
مى شــود، نتيجه اش به كجا مى رسد؟ 
اين تعبير وجود دارد كه اين پرونده ها 
اگر بعد دولتى داشــته باشند به نوعى 
اگر  اما  مى شود  جمع  ته موضوع  و  سر 
مربوط به بخش خصوصى باشد بازتاب 

بيشترى به همراه دارد؟
در رابطــه با كرونا دولــت، ملت، خصوصى 
و عمومــى نداريــم، هر كدام مجرم باشــند 
خط قرمزى براى برخورد ازســوى ما وجود 
ندارد، اتفاقا مجــازات عمومى ها و دولتى ها 
بايد بيشتر باشــد؛ چون اين افراد امين مردم 
هستند. بنابراين اگر جرمى در حوزه عمومى 
اتفاق بيفتد حتما حساســيت ما بيشتر است. 
بنده از زمانى كه اين مســئوليت را در استان 
دارم پرونده هــا را از ابتدا تا انتهاى اجرا رصد 

كرديم.
درباره حمايت از ســوت زن ها هركســى در 
زمينه فســاد اطالعات دارد مى تواند بدون نام 
و نشــان در نامه ها موارد را به ما اطالع بدهد 
كه اين روند در جهت كشــف موضوع به ما 

كمك مى كند.
رسانه ها هم بايد با دقت موضوعات را مطرح 
كننــد و اين اطالع رســانى مى تواند در روند 

رسيدگى به پرونده ها كمك كند.
 درباره رويكرد قوه قضاييه مبنى بر 
مجازات جايگزين حبس توضيح دهيد؟

رويكــرد مجازات حبــس را بــه مجازات 
جايگزيــن حبس تبديل كرديم، تالش كرديم 
اين رونــد در جامعه ترويج يابــد. به منظور 
حبس زدايى 2 رويكــرد در مجموعه قضايى 
دنبال مى شود كه يكى از آنها سركوب مجرم، 
جريمه و حبس اســت؛ دومين رويكرد نگاه 
به زندانى به عنوان يــك بيمار و تالش براى 

اصالح او است.
بنابراين رويكرد مجازات در استان تغيير كرده 
است. با مطالعه شبانه روزى زندان هاى استان 
به اين نتيجه رسيديم كه بيشتر زندانى هايى كه 
خطرى براى جامعه ندارند، مشــمول عفو و 

تخفيف مى شوند. 
متأســفانه همدان بيشــترين ميــزان زندانيان 
را در بيــن زندان هاى غرب كشــور به خود 
اختصاص داده اســت؛ بنابراين تغيير رويكرد 
غلــط حبس محور با آمــوزش قضات و كار 
كردن روى ذهــن آنها در دســتور كار قرار 
گرفت، به طورى كه 450 هزار ساعت مجازات 

جايگزين حبــس از نوع خدمــات عمومى 
رايگان صادر شده است و اين ميزان از تحمل 
2 هزار ماه زندان توسط محكومان جلوگيرى 

كرد.
اين روند عــالوه بر اينكه بــه جامعه كمك 
مى كند، بــراى بيت المال هــم تحميل هزينه 
نخواهد داشــت، چون هر زندانى ماهانه 500
هزار تومان براى بودجه عمومى كشور هزينه 

نگهدارى به همراه دارد.
معتقديــم  قاضى كه مى توانــد زندانى نكند 
امــا حكم زندان دهد، ظالم اســت و خالف 
قســم نامه عمل كرده و بايد رويكردش تغيير 

كند؛ اگر تغيير نكرد خودش تغيير مى كند.
همچنين بــراى كاهش آمار زندانيان، ســتاد 
تأليف قلوب ابتدا در زندان همدان راه اندازى 
شد كه هدف از ايجاد آن صلح در پرونده هايى 
است كه مربوط به قتل هاى فجيع نبوده يا قاتل 

فردى جانى نيست. 
با ابتكار دادگســترى همدان نيز در كنار ســتاد 
تأليف قلوب، 2 كميته راه اندازى شد كه كميته 
مصلحين متشكل از افراد حاضر در هر صنف و 
اجتماع است و شكايت افراد را پيش از تبديل 

شدن به پرونده قضايى بررسى و رفع مى كنند.
كميته معتذرين نيز متشكل از شاكى و متشاكى 
و با مسئوليت دادستان ها است و فعاليت آنها 
به اين نحو است كه چنانچه فردى به شخصى 
اهانت كرده باشــد، طرفين در كميته حضور 

يافته و متهم از شاكى عذرخواهى مى كند.
 دادگسترى براى حل موضوع گرانى 

مسكن در همدان چه برنامه اى دارد؟
در حوزه گرانى مسكن، متولى راه و شهرسازى 
و دولت است، آنها بايد تدبيرى در اين زمينه 
داشــته باشند. دستگاه قضا در اين زمينه نقش 
نظارتى دارد. براى مثال اگر در زمينه خانه هاى 
خالى متوليان امر درست به وظيفه خود عمل 
كنند و خانه ها به ســمت اجاره بروند، بازار 

نابه سامان اجاره مديريت مى شود.
بيشتر  رسيدگى شــده  پرونده هاى   

شامل چه جرايمى است؟ 
30 درصــد جرايــم در كشــور در حــوزه 
اهانت اســت، همچنين باالترين پرونده هاى 
رسيدگى شــده در حــوزه كيفــرى شــامل 
پرخاشــگرى، ضرب و جــرح و اختالفات 

ملكى ناشى از معامالت غيررسمى است.
البته در حوزه جرايم شــماره تماس 129 در 
حــوزه ارتباطات مردمــى و 1580 در حوزه 

مفاسد پاسخگوى شهروندان است.
 اقدامات شــما در حوزه حمايت از 
بخش خصوصى استان و سرمايه گذارى 

چيست؟
ســتاد اجراى سياســت هاى اقتصاد مقاومتى 
دادگســترى همدان توفيق هاى خوبى كسب 

كرده است تا ســرمايه گذار به دليل بروكراسى 
ادارى و ســاير موارد سرمايه خود را از استان 

نبرد.
براى مثال يك فعال اقتصادى با اداره اى مشكل 

داشت كه با ورود دادگسترى رفع شد.
به دليــل يــك ناهماهنگــى و تفســير متفــاوت 
از يــك قانــون، ســرمايه گــذار بخــش صنعت 
گردشــگرى در صــدد انتقــال ســرمايه خــود 
ــت  ــا حماي ــه ب ــود ك ــر ب ــتانى ديگ ــه اس ب
600 ســرمايه گذارى  ايــن  دادگســترى، 
ميليــارد تومانــى انجــام شــد و بيــش از 400

ــدند. ــه كار ش ــر مشــغول ب نف
بــراى راه اندازى مجتمع ويــژه قضايى براى 
مباحث اقتصادى در دســتور كار دادگسترى 
اســت، درصورت تأمين مكان توســط اتاق 
نيروهاى  همــدان  دادگســترى  بازرگانــى، 
متخصص بــراى فعاليت در ايــن مجتمع را 

پيش بينى مى كند.
 چه تعداد پرونده در استان تاكنون 

رسيدگى يا مختومه شده است؟
ســال 97 بيش از 297 هزار فقره پرونده وارد 
دادگسترى همدان و 292 هزار پرونده مختومه 
شــد؛ اين درحالى است كه سال گذشته 307
هزار فقره پرونده در دستگاه قضايى اين استان 
تشكيل شــده و با وجود افزايش نيافتن شمار 
نيروهــا 314 هزار فقره پرونده رســيدگى و 

مختومه شد.
3 ماهه نخست امسال نيز 65 هزار پرونده در 
اين استان تشــكيل و به همين تعداد پرونده 

مختومه شده است.
ســال 97 در شــوراى حــل اختــالف همــدان 
ــده وارد و 108 هــزار فقــره  109 هــزار پرون
پرونــده مختومــه شــد و ســال گذشــته شــمار 
پرونده هــاى شــوراى حــل اختــالف بــه 
113 هــزار فقــره رســيد كــه 110 هــزار فقــره 

پرونــده تعييــن تكليــف شــد.
شمار شــعب تجديدنظر از 11 به 17 شعبه و 
دادگاه هاى حقوقى از 10 به 14 شعبه افزايش 
داشــته اســت كه افزايش اين شعب ميانگين 
پرونده هــاى وارده به دادگاه هاى همدان را از 

170 به 105 مورد در ماه كاهش داده است.
معتقديم افزايش شعب و كاهش ميزان ورودى 
پرونده ها به شعب را موجب اتقان و استحكام 
آرا، كاهــش اطاله دادرســى و جلب رضايت 

مردم است.
قول مى دهم رويكرد دســتگاه قضايى استان 
تغيير كند. در راســتاى برنامه هــاى گام دوم 
انقــالب و فرمايــش مقام رهبــرى مبنى بر 
جوان گرايى، كادرسازى و استفاده از نيروهاى 
انقالبــى بيــش از 90 مــورد جابه جايى بين 
همكاران قضايى داشــتيم؛ از جمله مهم ترين 
آن در حوزه دادگســترى شهرســتان ها بود، 
به طورى كه از 9 شهرســتان، در 7 شهرســتان 
رئيس دادگســترى و 6 شهرستان دادستانش 

تغيير كرد. 
 زنــدان همدان با توجه به شــيوع 

كرونا در چه شرايطى قرار دارد؟
خوشبختانه با سياست كاهش جمعيت كيفرى 
تعدادى از زندانيان عفــو خوردند، مرخصى 
گرفتند يا مرخصى آنان تمديد شــد. بنابراين 
وضعيت زندان همدان با توجه به شيوع كرونا 

مناسب است.

مى كنيم برخورد  درونى  مفاســد  با  تمام  قاطعيت  با 

كرديم تبديل  حبس  جايگزيــن  مجازات  به  ا  ر حبس  مجازات  رويكرد 

د ر ا د ا  ر ر  كشــو غرب  نيان  ندا ز رقم  الترين  با همدان 

همدان در  حبس  جايگزين  مجــازات  با  زندان  ماه  ر  هزا  2 ز  ا جلوگيرى 

است نمند  توا و  متدين  هاى  نســان  ا با  پاك  مجموعه اى  اســتان  قضايى  مجموعه 
شد تشــكيل  تهران  در  نيز  كبودراهنگ  و  ر  بها ســابق  نماينده  پرونده 
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اصناف نهاوند ملزم به استفاده ماسك شدند
 در پى تشــديد ابتال به ويروس كرونــا در نهاوند تمام مغازه داران 

ملزم به استفاده از ماسك شدند.
 سرپرست اداره صمت نهاوند گفت: از صدور 50 اخطار پلمب به دليل 

رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى براى كسبه نهاوندى خبر داد.
وى با اشــاره به تشــديد ويروس كرونا در نهاوند و اعالم وضعيت 
قرمز در اين شهرســتان، گفت: در راستاى پيشگيرى از شيوع هرچه 
بيشــتر ويروس كرونا در شهرســتان تمام مغازه داران ملزم به استفاده 

از ماسك شدند.
نقــى كاكاوند گفت: مأموران اداره صنعــت و معدن و تجارت صبح 
امروز از كسبه و اصناف ميدان شريعتى تا ميدان ابوذر به دليل رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى بازديد كردند.
سرپرســت اداره صمت نهاوند، اظهار كرد: در ايــن بازديدها به 30
مغــازه دار اخطار پلمب كتبى و به 20 مغــازه دار ديگر به دليل رعايت 

نكردن پروتكل هاى بهداشتى اخطار شفاهى اعالم شد.
وى افزود: تمام مغازه داران نهاوند ملزم به استفاده از ماسك و رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى در واحد صنفى خود هســتند و درصورت 

رعايت نكردن با قاطعيت واحدهاى متخلف پلمب مى شوند.
وى افزود: مأموران اداره صنعت و معدن و تجارت از كسبه و اصناف 

ميدان شريعتى تا ميدان ابوذر بازديد كردند.
2 واحد صنفى متخلف در نهاوند پلمب شدند

كاكاونــد همچنين گفت: 2 واحد صنفى گيم نت و آرايشــگاه به دليل 
رعايــت نكردن نكات و پروتكل هاى بهداشــتى مبــارزه با ويروس 
كرونا توســط مأموران اداره صمت، اماكن، شبكه بهداشت و اصناف 
پلمب شدند. وى اظهار كرد: تمامى اصناف و باشگاه هاى بدنسازى و 
رانندگان تاكسى ملزم به استفاده از ماسك هستند در غير اين صورت 
واحدهاى صنفى متخلف پلمب، تاكسى متخلف توقيف و به مراجع 

قضايى معرفى مى شوند.

 اسدآباد در كانون بحران آتش سوزى 
 اســدآباد در تقسيمات 3 گانه اســتان درباره آتش سوزى مراتع و 

جنگل ها در منطقه بحرانى قرار گرفته است.
مديركل منايع طبيعى اســتان همدان در نشست با فرماندار شهرستان 
اسدآباد گفت: اداره منابع طبيعى اسداباد به 2 دستگاه ماشين جديد و 
پيشــرفته خاموش كردن آتش مجهز است. به زودى تعداى آتش كوپ 
هم در اختيار دهيارى ها قرار مى گيرد تا با كمك اهالى آتش سوزى ها 

را سريع تر خاموش كنند.
اســفنديار خزايى از برگزارى جلسات آموزشى و ميدانى براى گروه 
هدف و پشتيبان و ســمن ها خبر داد و تأكيد كرد:گستردگى مراتع و 
جنگل ها باالست و درصورت بروز آتش سوزى همه بايد بسيج شوند.

 توسعه 200 هكتارى جنگل هاى گردنه اسدآباد
ســال گذشــته براى نخســتين بار 200 هكتار جنگل كارى در گردنه 

اسدآباد و 50 هكتار جنگل كارى در شهر اجين انجام شده است.
 فرماندار اســدآباد نيز در اين نشســت گفت: مهار آتش سوزى مراتع 
و محيط زيســت مطلوب است. مشكل اساســى ما آتش سوزى هاى 
پسماند هاى كشاورزى است كه توسط خود كشاورزان انجام مى شود.

به گــزارش روا بط عمومى فرماندارى شهرســتان اســدآباد، مجيد 
درويشى تصريح كرد: آتش زدن باقى مانده پسماندهاى كشاورزى در 
گذشته رسم بوده كه كامال اشتباه است و به بافت خاك آسيب جدى 

وارد مى كند.

 جذب 9 ميليارد تومان براى بهسازى 
روستاها

 گردش مالى ســاخت مســكن در نهاوند در سال 98 حدود 800
ميليارد تومان بوده اســت. 9 ميليارد تومان نيز براى بهسازى روستاها 

جذب شده است.
رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان در شوراى مسكن شهرستان 
نهاوند اظهار كرد: ســال گذشته يكى از بى نظيرترين سال هاى فعاليت 
عمرانى بخش مسكن شهرستان بود كه بر اساس آن 800 ميليارد ريال 

گردش مالى در زمينه ساخت و ساز مسكن به وقوع پيوست.
عليرضا نثارى افزود: اين رقم از محل تسهيالت ارائه شده و كمك هاى 
بالعوض دولت در جريان ســيل سال گذشــته، طرح ويژه ساخت 
مسكن روستايى و همچنين آورده هاى مردم در اين زمينه تأمين شده 

و در بخش مسكن هزينه شده است.
وى ادامه داد: بخش عمده اين گردش مالى در شهرستان به منظور تهيه 
مصالح مورد نياز هزينه شده كه درحال حاضر ادامه  داشته و تأثير خوبى 

در ايجاد اشتغال سطح شهرستان داشته است.
نثارى به اقدامات انجام شده درباره بازسازى واحدهاى آسيب ديده از 
سيل گفت: در جريان سيل فروردين ماه سال گذشته خسارات عمده اى 
به مساكن شهرى و روستايى وارد شد كه بيش از 4 هزار و 200 مسكن 

شهرى و روستايى آسيب ديدند.
وى با بيان اينكه پيش از آغاز مراحل بازسازى و تعمير اماكن آسيب ديده 
12 هزار بازديد از ســوى كارشناســان مربوطه انجام شد، افزود: پس از 
بازديدهاى انجام شــده 2 هزار و 619 واحد براى ســاخت،  يك هزار و 
649 واحد تعميرى و يك هزار و 76 واحد معيشتى شناسايى و در دست 
ساخت قرار گرفت كه تاكنون بيش از 90 درصد كارها انجام شده و مابقى 
نيز در دست اقدام است. نثارى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه براى 
ساخت اين واحدها مبلغ 40 ميليون تومان به هر متقاضى وام پرداخت شد 
و 15 ميليون تومان نيز به صورت بالعوض به واحدهاى آسيب ديده داده 
شد از جذب 9 ميليارد تومان اعتبار عمرانى براى بهسازى روستاها خبر داد.

وى افزود: در ســالجارى 9 ميليارد تومان اعتبار عمران روســتايى به 
اين شهرستان اختصاص يافت كه در زمينه ديوارسازى مسيل آب 14

روستاى شهرستان هزينه شده كه تاكنون اين طرح 65 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته است.

 باتوجــه به اينكه تصادف با حيوانــات در حين رانندگى و نبود 
امداد و درمان حيوانات تصادفى، در قانون جرم تلقى نشده است. اين 
امر موجب شــده كه رانندگان خاطى جانب احتياط را رعايت نكرده 
و آمار تصادف با حيوانات و كشــته و زخمى شدن آنها باال باشد كه 
اين امر مى طلبد قانونگذار نســبت به جرم انــگارى در اين باره اقدام 
كند؛ بنابراين از مجلس شــوراى اسالمى مى خواهيم كه براى رعايت 
حقوق حيوانات در جامعه براى جرم تلقى شــدن تصادف رانندگى 
با حيوانات و نبود امداد و درمان حيوانات تصادفى توســط رانندگان 

قانون وضع كند. 
* با تشكريك شهروند

 بسيارى از مناطق روســتاى جنت آباد شهرستان اسدآباد آسفالت 
ندارد، به طورى كه وقتى باران مى بارد بخش زيادى از روستا پر از گل 
مى شود. از مســئوالن مربوطه تقاضاى پيگيرى براى حل اين معضل 

را داريم.
* ط.ب از اسدآباد

  در منطقه اميركبير همدان شب گذشته بيشتر از 4 ساعت برق قطع 
بود، به همين دليل بسيارى از برنامه ها و كارهاى ما مختل شد. از اداره 

برق تقاضا داريم، از پيش اين قطعى ها را اطالع دهند.
* باتشكر يك شهروند

توزيع بيش از 3 هزار بسته معيشتى 
در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ - اكرم حميــدى - خبرنــگار همدان پيام: رزمايش 
كمك هاى مؤمنانه شهرستان كبودراهنگ همزمان با سراسر كشور و در 
راستاى لبيك به فرمان مقام معظم رهبرى آغاز شده و در اين رزمايش 
تاكنون و در 3 مرحله 3 هزار و 500 بســته معيشتى بين خانواده هاى 

نيازمند توزيع شده است.
فرمانده سپاه ناحيه كبودراهنگ در مرحله نخست اين رزمايش هزار و 
400 بسته، در مرحله دوم هزار و صد بسته و در مرحله سوم هزار بسته 
معيشتى شامل اقالم مختلف غذايى تهيه و بين خانواده هاى آسيب ديده 

از كرونا توزيع شد.
محمود بداغى از همكارى و مســاعدت تمامى دســتگاه ها و ادارات 
شهرســتان به ويژه ائمه جمعه و جماعات، فرماندار و مردم شــريف، 
مؤمن و انقالبى شهرســتان كه در اجراى رزمايش كمك هاى مؤمنانه، 

ستاد شهرستان را يارى كردند، قدردانى كرد.

رسيدگى به 276 پرونده تخلف در نهاوند
 به 276 پرونده تخلف كاال و خدمات، بهداشــتى و قاچاق توسط 

تعزيرات نهاوند رسيدگى شد.
 رئيس اداره تعزيرات حكومتى شهرستان نهاوند گفت: در 3 ماه گذشته 
در مجمــوع 276 فقــره پرونده از 284 پرونــده ارجاعى به تعزيرات 
حكومتى مورد رسيدگى قرار گرفت كه به صدور حكم براى آنها منجر 
شد. قاسم بازدار افزود: اين تعداد پرونده ها در 3 حوزه كاال و خدمات، 
قاچاق كاال و امور بهداشــتى بوده كه از سوى دستگاه هاى مربوطه به 

اين اداره ارجاع شده است.
رئيــس اداره تعزيــرات حكومتى شهرســتان نهاوند با تشــريح 
پرونده هاى بررســى شده است، بيان كرد: در 3 ماهه گذشته تعداد 
پرونده هاى كاال و خدمات كه از سوى اداره صمت و اتاق اصناف 
به تعزيرات شهرســتان ارجاع شــده 95 فقره بــوده كه 92 فقره 
آن مورد رســيدگى قرار گرفته اســت. وى گفت: عمده تخلفات 
انجام شــده در اين بخش، گرانفروشى، درج نكردن قيمت، ارائه 
نكردن فاكتور، احتكار و ديگر موارد بوده كه پس از بررســى تمام 
پرونده هــا بــراى متخلفان 325 ميليــون و 330 هزار ريال جزاى 

نقدى صادر شده است.
بازدار اظهار كرد: در مدت يادشــده 26 پرونــده از 31 پرونده قاچاق 
كاال كه از ســوى پليس آگاهى شهرستان به اين اداره ارسال شده مورد 

رسيدگى قرار گرفت كه منجر به صدور جزاى نقدى شد.
وى تخلفات صورت گرفته در پرونده هاى قاچاق كاال را شامل قاچاق 
كولر گازى، ماشــين لباسشويى، ماشين ظرفشــويى، موتورسيكلت، 
سيگار خارجى، آجيل و البســه دست دوم عنوان كرد و افزود: در اين 
زمينه پس از رسيدگى به تخلفات فوق ده ميليارد و 998 ميليون و 26

هزار ريال جزاى نقدى براى متخلفان صادر شد.
رئيس اداره تعزيرات نهاوند گفت: در 3 ماه گذشــته 158 فقره پرونده 
بهداشتى از سوى شبكه بهداشت و دامپزشكى به تعزيرات ارجاع شده 
كه تمام پرونده ها مورد رســيدگى قرار گرفتــه و در مجموع به 413

ميليون و 150 هزار ريال جزاى نقدى منجر شده است.

اجراى طرح آتش نشان افتخارى 
در روستاهاى اسدآباد

 طرح آتش نشــان افتخارى در روستاهاى شهرستان اسدآباد براى نخستين بار در آينده 
نزديك اجرا خواهد شد.

شهردار اســدآباد اظهار كرد: هر ساله با آغاز فصل گرما شــاهد آتش سوزى در مراتع و 
زمين هاى كشاورزى در روستاهاى شهرستان هستيم كه شناسايى زودهنگام و سرعت عمل 
در خاموش كردن آتش در بسيارى از موارد مى تواند از بروز آتش سوزى جلوگيرى كند.

عليرضا فعله گرى خاطرنشــان كرد: بر همين اســاس دوره آموزشى خاموش كردن آتش 

در زمينه آموزش ســازمان هاى مردم نهاد در مواقع بحرانى با همكارى واحد آتش نشــانى 
شــهردارى برگزار خواهد شد كه براى اجراى اين كارگاه و طرح آتش نشان افتخارى نياز 
اســت دهياران اطالع رسانى گسترده اى در روستاهاى خود انجام داده و افراد عالقه مند را 
شناسايى كنند. وى داشتن سالمت جسمى و روحى براى همكارى، تست ورزش، داشتن 
روحيه ايثارگرى و فداكارى براى كمك به روســتائيان، حضور مستمر براى شيفت بندى 
دهياران به صورت آماده باش براى همه روزهاى سال، تسليم تعهدنامه كتبى مبنى بر انتظار 
نداشــتن براى هرگونه حق و حقوق مالى و تعهدات استخدامى و معرفى توسط دهياران 

براى حداقل 2 برابر ظرفيت را از شرايط پيشنهادى آتش نشانان افتخارى عنوان كرد.
فعله گرى يادآور شد: آموزش خاموش كردن آتش منازل مسكونى، انبارهاى علوفه، مزارع 

و منابــع طبيعى و آموزش خاموش كردن آتش به وســيله پمپ هاى مخزنى 400 ليترى 
ســمپاش تراكتورى، آموزش اقدامات اوليه براى جلوگيرى از گسترش بيش از حد آتش 
و نحوه ارتباط با مركز آتش نشــانى عنوان دوره هاى آموزشى خاموش كردن آتش است 

كه برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه اين طرح در سطح كشور براى نخستين بار در شهر اسدآباد اجرا خواهد 
شد، مطرح كرد: ظرف يك ماه آينده اين دوره هاى آموزشى برگزار شده و پس از آزمون 

كار و ارائه گواهينامه افراد در تابستان سالجارى فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.
اين اقدام جزو شــرح وظايف شهردارى شهر نيســت و به عنوان يكى ديگر از خدمات، 

شهردارى اسدآباد تصميم به اجراى آن دارد.

معصومه كمالوند»
 ســاماندهى سد معبر در شــهر نهاوند 
تنها مختص شــهردارى و مديريت شهرى 
نيست، بلكه پشتوانه  موردنياز در اين اقدام، 
مكمل تحقق تعهد شهردارى در ساماندهى 
شايد  مواقع  بســيارى  است.  وضعيت  اين 
شهردارى درســت وارد كار شده اما نبود 
پشتوانه و حمايت ســبب ناقص ماندن و 

مقطعى شدن كار شده است.
 ساماندهى سد معبر نهاوند 

قدمت دارد
در هر حال رفع ســد معبر در نهاوند مصوبه، 
برنامه، اقدام و هدفى اســت كه از سال 92 در 
دستور كار بخش عمده اى از جلسات شوراى 
فرهنگ عمومى، مديريت شهرى و... قرار دارد 
اما با گذشت 8 سال با اقدامات مقطعى، هنوز 
به يك وضعيت نســبى هم در اين ساماندهى 

نرسيده است.
اگرچــه بحــث ســد معبــر تنهــا شــامل 
ميوه فروشــى هاى ســيار و بساط گستران هاى 
پياده روهــا و مغازه داران ســودجو و بى اعتنا 
بــه قوانيــن و حقــوق شــهروندى و البته 
دســتفروش هاى ميدان ها و خيابان هاى اصلى 
شــهر نمى شود، اما اگر بازار روز كه با سرمايه 
يك ميلياردى بخــش خصوصى در موقعيتى 
غيراســتاندارد بر پا نمى شــد و آن همه وعده 
و در باغ ســبز بى حاصل به كاسبان قيصريه و 
دستفروش هاى شهر خودنمايى نمى كرد، حاال 

شايد وضعيت طور ديگرى بود.
وقتى زميــن و زمان از مســئوالن و متوليان 
خواستند تا اشــتباه ترمينال قديم و جديد را 
در بحث جانمايى غيراستاندارد تكرار نكنند و 
گوش مديريت شهرى بدهكار نمى شد، كسب 
و كار به دوشى كاســبان و دستفروشان انتظار 

مى رفت.
ــازار روز  ــه ب ــم ك ــد بپذيري ــر باي ــاال ديگ ح
مى كنيــم  چــه  و  هياهــو  آن  بــا  نهاونــد 
پــروژه  يــك  بســيار،  وعده هــاى  و 
شكســت خورده مثــل ترمينــال جديــد و 

قديــم شــهر اســت و تكــرار كنيــم كــه 
ســاماندهى ســد معبــر هــم بــه روزگار بــازار 

روز دچــار نشــود.
 ســرمايه هايى كه بــا ندانم كارى 

بى راهه رفت
سرمايه هايى كه در پس ندانم كارى و تصميمات 
غيركارشناســى هدر مى روند و مشكالتى كه 
نه تنها حل نمى شــود بلكه بار مضاعفى روى 
بار گروه ضعيفى مثل دســتفروش و كاسب و 

شهروند مى گذارد.
بخش عمده اى از وضعيت سد معبر در نهاوند 
و مشــكالت همراه آن، به همين تصميمات 
اشتباه برمى گردد و تاوان آن را هم شهروندان 

مى پردازند.
حاال بايد از متوليان بخواهيم سوزن شان را از 
روى بازار روز و تالش براى هدايت كاســبان 
به ســمت اين بازار بردارنــد و فكرى به حال 

ساماندهى دستفروش ها كنند.
 تصميمات مقطعى كاسب را 

نان به دوش كرد
هدف، تعطيلى كسب و كارى نيست؛ آن هم در 

شرايط موجود كه آن اقتصاد بيمار و نيمه جان 
هم در پس نفس هاى بريــده با كرونا درحال 
كماســت و شــرايط زندگى و معيشت مردم 

دشوارتر شده است.
امــا مى شــود برنامه ريزى كــرد و با تعريف 
روزبازار هــا بــا درنظــر گرفتــن و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى كه همان نظارت (كه 
حلقه مفقوده است)، حداقل مرهم كه نمى شود 
اما تا حدودى جلوى پيشــروى ضرر و اشتباه 

را گرفت.
 بلوار شــاهد و قدمت ســد معبر 

نمايشگاه هاى اتومبيل
مشــكالت ســد معبر به دستفروشى هايى كه 
تا ميدان هاى اصلى شــهر فراتر آمده و بساط 
مغازه دارانــى كه پياده رو را هم تســخير كرده 
اســت به ميوه فروشى هاى ســيار كه شهر را 
در محاصــره قرار داده و هــر ميدان و خيابان 
فراخى كه مى بينند، اتراق مى كنند و رفتارهايى 
كه سيماى شــهرى را به بدترين نحو ترسيم 

كرده اند، ختم نمى شود.
گاهى برخى اقدامات نيمه راه هم مشكل ســاز 

مى شود، موضوع نمايشگاه هاى خودرو و سد 
معبر در بلوار شاهد هم سال هاست كه مقطعى 

مديريت شده و باز رها مى شود.
هرچند بى راهه نيســت اگر بگوييم بالتكليفى 
6 ماهــه اتحاديه امالك و اتومبيل در مديريت 

نمايشگاه ها بى تأثير نبوده است.
 پروژه هاى بزرگ شهرى 

در سايه سد معبر
همــه حركاتى كه بانى بى نظمى در ســيماى 
شهرى مى شود و درست زمانى كه در شرايط 
مالــى ضعيــف پروژه هاى بزرگــى از جمله 
پياده راه، چهارباغ، ساماندهى مسيل، ساماندهى 
بام نهاوند و ... براى توسعه و كيفيت خدمات 
شــهرى را كه درحال اجرا اســت به حاشيه 

مى كشاند.
براى ســاماندهى اين وضعيت هم نياز است 
وقتــى مصوبه اى عنوان مى شــود، نخســت 
پشــتوانه اجرايى داشــته باشــد و دوم اينكه 
نظارت بر اجراى آن دائمى باشد تا ُمَسِكن هاى 
مقطعى به يكباره مشــكالت تلنبارشده اى را 

روى دست مديريت شهرى نگذارد.

ساماندهى سد معبر نهاوند پشتوانه اجرايى مى خواهد

تصميمات مقطعى
كاسبان را نان به دوش كرد

■ روزبازار محالت را تقويت كنيد

 رزن -  فاطمــه كوكبى جالل - خبرنگار 
همــدان پيام: درصورت برگــزارى انتخابات 
الكترونيكى در ســطح شهرســتان درگزين 7
اتحاديــه فعاليت خود را آغــاز خواهند كرد 
كه تاكنون انتخابات 2 اتحاديه در شهرســتان 
رزن انجام شده است. هم اكنون 11 اتحاديه در 

شهرستان رزن مشغول به فعاليت هستند.
رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان 
رزن در گفت وگو با همدان پيام گفت: 4 هزار 
و 148 واحــد صنفى در 2 شهرســتان رزن و 

درگزين فعاليت دارند.
محمد ســهيلى ادامه داد: با توجه به تفكيك 
درگزيــن  شهرســتان  بــا  رزن  شهرســتان 
اتحاديه هاى صنفى شهرستان از همديگر جدا 
شدند و مقدمات برگزارى انتخابات 7 اتحاديه 
صنفى در شهرستان درگزين در سامانه ايرانيان 

اصناف انجام شد.
وى افزود: با توجه به شيوع ويروس كرونا، 2

اتحاديه خوار و بار و پوشــاك رئيس و هيأت 
مديره خود را شــناختند و برگزارى انتخابات 
5 اتحاديه ديگر به دليل ويروس كرونا، رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى و تجمع نكردن انجام 

نشــده و درصدد انجام انتخابــات با رعايت 
موارد بهداشتى خواهيم بود.

بــه  توجــه  بــا  كــرد:  اظهــار  ســهيلى 
ــا و رعايــت طــرح  گســترش ويــروس كرون
فاصله گــذارى اجتماعــى هوشــمند، برگزارى 
ــيون  ــات كميس ــالس و جلس ــات اج جلس
دوره هــاى  اصنــاف،  امــور  بــر  نظــارت 
ــا  ــب و ... ب ــازار و مكاس ــه ب ــى فق آموزش
رعايــت كامــل مــوارد بهداشــتى انجــام 

. د مى شــو
وى با تأكيد بر اينكه برنامه بازرســى در صبح 
و گاهــى بعدازظهر ها به صــورت تيم هاى 2

نفره و در قالب گشــت هاى مشــترك انجام 
مى شــود، گفــت: برنامه گشــت هاى منظم 
ماهيانــه با محوريــت اداره صمت با حضور 
تمامى بازرســان دستگاه هاى نظارتى از جمله 
نمايندگان فرماندارى و بخشــدارى ها، مركز 
بهداشــت محيط، دامپزشكى، اماكن عمومى، 
آگاهى، جهاد كشاورزى، تعزيرات حكومتى، 
شركت نفت، ميراث فرهنگى گاهى با حضور 
فرمانــدار، رؤســاى ادارات صمت، تعزيرات 
حكومتى و اتاق اصناف از ســطح بازار انجام 

مى شود.
وى ادامه داد بيشــترين بازرسى ها با توجه به 
اهميــت رعايت موارد بهداشــتى و با وجود 
ويروس كرونا به صورت روزانه و مســتمر از 
آرايشگاه هاى  رستوران ها،  نانوايى،  واحدهاى 
مردانــه و زنانه، قصابى ها، مرغ فروشــى ها و 
اغذيه و فروش مــوارد پروتئينى، جايگاه هاى 

عرضه سوخت و ... بوده است.
ســهيلى با بيــان اينكه طــرح فاصله گذارى 
هوشــمند اجتماعى همچنان بــه قوت خود 
باقى اســت، افزود: بــا واحدهايــى كه اين 
دســتورالعمل ها را رعايت نكنند طبق قانون 

برخورد خواهد شد.
وى با بيان اينكه بيش از 85 درصد صنوف در 
سامانه طرح سالمت وزارت بهداشت ثبت نام 
كرده اند، گفت: بيشــتر صنوف نسبت به طرح 
فاصله گــذارى اجتماعى هوشــمند و رعايت 
موارد بهداشــتى و بســته نگه داشــتن واحد 
صنفــى به مبارزه با ويــروس منحوس كرونا 

اقدام كردند.
وى خاطرنشــان كرد: 39 واحــد صنفى در 
2 شهرســتان رزن و درگزين به دليل رعايت 

نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى پلمب شدند.
رئيس اداره صمت شهرستان رزن عنوان كرد: 
در سال گذشته كسبه و بازاريان 2 شهرستان در 
2 مرحله با كمك هاى نقدى و غيرنقدى خود 
به كمك سيل زدگان استان لرستان شتافتند و 
در مراســمات مذهبى نيز پيش قدم بوده اند و 
در ســالجارى نيز در چندين نوبت در طرح 
رزمايش مســاوات و كمك مؤمنانه به يارى 

مستمندان شتافتند.
سهيلى با بيان اينكه اطالع رسانى به واحدهاى 
صنفى آسيب ديده كرونا انجام شد و متصديان 
واحدها مكلف شدند براى دريافت تسهيالت 
دريافت  بــراى  شــرايط  احراز  درصــورت 
تســهيالت ارزان قيمت در سامانه كارا ثبت نام 
كننــد. با وجود تحريم هاى ظالمانه اســتكبار 
جهانــى و وجــود ويروس كرونــا به ندرت 
واحد صنفى جمع شــده اند. واحدهاى صنفى 
آسيب ديده نيز با توجه به محروم بودن منطقه 
بــه حمايت دولت نيازمند هســتند كه درباره 
دريافت ماليــات و بيمه تأميــن اجتماعى و 
پرداخت تسهيالت با شرايط سهل و آسان به 

يارى اين واحد ها شتافت.

فعاليت 11 اتحاديه در شهرستان رزن

بهسازى 9 روستاى 
اسدآباد تا پايان 
تيرماه سالجارى

 رئيس بنياد مســكن انقالب اســالمى شهرستان 
اسدآباد از بهسازى 9 روستاى اسدآباد تا پايان تيرماه 

سالجارى از محل اعتبارات قير رايگان خبر داد.

محمدكرم معصومى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
9 روستاى اسدآباد در سالجارى از محل اعتبارات قير 
رايگان در دستور كار اجراى طرح هادى و بهسازى 
قرار دارند كه درحال حاضر بهســازى و اجراى طرح 
هــادى روســتاهاى بادخوره، قاســم آباد لك لك و 
صادق آباد انجام گرفته و بهسازى روستاى چنارسفلى 
نيز در دست اجراست و مابقى روستاها هم در دست 
اقدام قرار دارند كه تا پايان تيرماه امســال بهســازى 

تمامى اين روستاها به پايان خواهد رسيد.
وى با اشــاره به اينكه اجراى طرح هدف گردشگرى 
روســتاهاى ملحمدره و حبشى نيز از محل اعتبارات 
سال 98 با اعتبارى افزون بر 2 ميليارد تومان در دست 
اجرا است، تصريح كرد: تكميل طرح هدف گردشگرى 
روستاهاى ملحمدره و حبشى به اعتبارى افزون بر 5

ميليارد تومان نيــاز دارد كه درصورت اختصاص اين 
ميزان اعتبار در ســالجارى قطعاً طرح گردشگرى 2

روســتا شامل بهسازى و سنگفرش تكميل مى شود و 
به پايان مى رسد، البته درحال حاضر با اعتبارى افزون 
بر 2 ميليارد تومان از اعتبارات ســال 98 اجراى كانال 
سنگى روستاى ايوراع و بيتروان در دست انجام است. 
معصومى در ادامه با بيان اينكه 86 درصد روســتاهاى 
باالى 20 خانوار اســدآباد در دستور كار صدور سند 
مالكيت قرار دارند كه تاكنون 94 درصد سند مالكيت 
86 درصد روستاهاى در دستور كار قرار گرفته، صادر 

و تحويل داده شده است، گفت: از 84 روستاى باالى 
20 خانوار اســدآباد 72 روستا با همكارى ثبت اسناد 
در دســتور كار صدور سند مالكيت قرار دارند كه اين 
اقــدام در مراحل پايانى خود قرار گرفته و 6 درصد 
باقيمانده از مســاكن نيز فعًال مالــكان آنها مراجعه 
نكرده اند كه درصورت مراجعه اين تعداد باقيمانده 
به صورت صد درصدى صدور سند مالكيت مساكن 

72 روستا به پايان خواهد رسيد.
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آگهى ثبتى
تأســيس شركت با مسئوليت محدود سبز بانيان آذردشت در تاريخ 1399/03/31 به شماره ثبت 273 به شناسه ملى 14009219143 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 

عموم آگهى مى گردد.
موضوع فعاليت: توليد محصوالت كشــاورزى، ارائه خدمات و تأمين نياز توليدكنندگان كشاورزى، توليد محصوالت دامى كشــاورزى، ارائه خدمات به كشاورزان نظير تسطيح اراضى مشاوره و برگزارى دوره هاى 
آموزشى در خصوص كشاورزى فعاليت در زمينه فضاى سبز شهرى فروش سموم دفع آفات و بيمارى هاى نباتى فعاليت نظام مهندسى و طراحى پروژه ها و سد سازى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 

مراجع ذيربط 
مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 

مركز اصلى: استان همدان، شهرستان فامنين، بخش مركزى، شهر فامنين، محله خيابان امام خمينى(ره)، خيابان امام خمينى(ره)، كوچه قائم (وليعصر 5) پالك 0، طبقه همكف ، كد پستى: 6561643655
سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ريال نقدى 

ميزان سهم الشركه هر يك از شركا: 
آقاى داود عاشورى به شماره ملى 5020020281 دارنده 5,000,000 ريال سهم الشركه
آقاى على محققى به شماره ملى 5029906223 دارنده 5,000,000 ريال سهم الشركه

اعضا هيأت مديره :
آقاى داود عاشورى به شماره ملى 5020020281 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيأت مديره به مدت نامحدود 

آقاى على محققى به شماره ملى 5029906223 و به سمت رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء داود عاشورى و على محققى همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد.
اختيارات مديرعامل: طبق اسناسنامه 

روزنامه كثيراالنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.(م الف81)

اداره كل اسناد و امالك استان همدان -  رجع ثبت اسناد و موسسات غير تجارى فامنين

لت
دو

لت
خبردو

مجلس با تنقيح قوانين مى تواند براى 
راستاى تحقق جهش توليد گام بردارد

 مجلس در 3 بعد قانونگذارى، تنقيح قوانين و نظارت بر حســن 
اجراى قوانين مى تواند در راســتاى تحقق شــعار جهش توليد گام 

بردارد.
عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت وگو با ايسنا، درباره اقداماتى 
كــه مجلس يازدهــم بايد براى تحقق شــعار جهــش توليد انجام 
دهد، بيان كرد: توجه به اشــتغال، مســكن و معيشت مردم از جمله 
مؤلفه هايى اســت كه در اولويت كارى مجلــس يازدهم قرار دارد، 
مجلس در 3 حوزه مى تواند نقش آفرين باشد. در گام نخست در هر 
بخشى كه احتياج به قانونگذارى باشد به منظور تسهيل بازار كسب و 

كار مجلس آماده قانونگذارى و كنار زدن موانع است.
روح ا... عباســپور تصريــح كــرد: از ســوى ديگر در ســال هاى 
گذشــته قوانينى به تصويب رســيده كه گاهى مى تواند مانعى براى 
توليدكنندگان باشد. مجلس در قالب تنقيح قوانين مى تواند اين موانع 
را كنار زنــد. همچنين مجلس بايد بعد نظارتى خود را تقويت كند، 
بحث نظارتى يكى از ركن هاى اساســى مجلس است كه بايد نسبت 

به گذشته فعال تر شود.
وى در ادامه تأكيــد كرد: ما قوانين و مقرراتى را به منظور تســهيل 
فضاى كســب و كار از پيش تصويب كرده ايم كــه آن طور كه بايد 
و شــايد اجرايى نمى شــود؛ بنابرايــن مجلس بايــد در اين حوزه 
به نقش نظارتــى خود عمل كند تا همه بخش هــا را به ريل اصلى 
قانون بازگرداند. به عنوان مثال قانون تســهيل فضاى كســب و كار 
چندين سال است كه به تصويب رسيده و رئيس جمهور نيز يكى از 
شــعارهاى انتخاباتى اش مبنى بر اين امر بوده است اما متأسفانه اين 

قانون آن طور كه بايد اجرا نشده و رتبه خوبى در اجرا ندارد.
اين عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس افزود: از ســوى ديگر 
قانون رفع موانع توليد نيز چند ســالى اســت كه به تصويب رسيده 
اما بخشــى از اين قانون نظير تشويق صادركنندگان و توليدكنندگان 
به طور صحيحى اجرا نمى شــود يا بحث قانون مبارزه با قاچاق كاال 
كه به تصويب رسيده اما به طور جدى اجرايى نمى شود. گاهى افراد 
بدون تشــريفات گمركى، كاال وارد كرده و بــه رقابت بازار داخل 

آسيب مى زنند.

قوانين و برنامه هاى اجرايى 
تناسبى با آرمان هاى بلند انقالب ندارد

 تورمــى كه در 2 ماه اخير به دليل هدايت غلط در بازار بورس به 
وجود آمده و تدبيرى در مورد آن نشده، به ارز، به مسكن و بازارهاى 

ديگر، وارد شده است.
به گزارش اداره كل روابط عمومى مجمع تشــخيص مصلحت نظام، 
دبير اين مجمع روز در جلســه اى گفت: از نظر سياست خارجى و 
دفاع و امنيت پيشــرفت ها بسيار است اما در جبهه اقتصاد و معيشت 
مردم، به اين دليل كه مديريت جهادى وجود ندارد، مردم سختى هاى 

زيادى را تحمل مى كنند.
محســن رضايى در ادامه افزود: نوع حكمروايى در جبهه اقتصاد و 
معيشــت با حكمروايى اقتدار و امنيت متفاوت است. برخى با نفوذ 
دركنار دولتمردان كشــور حكمروايى ديگرى را در كنار حكمروايى 
مردمى ايجاد كرده اند. قوانين و برنامه هاى اجرايى كشــور تناسبى با 

آرمان هاى بلند انقالب ندارد. 

مجلس يازدهم از ديد كدخدايى
 ســخنگوى شوراى نگهبان با اشــاره به ديدارش با رئيس، نواب 
رئيــس و برخى نماينــدگان مجلس گفت كه شــوراى نگهبان آماده 

همكارى با مجلس است.
به گزارش ايلنا، عباسعلى كدخدايى در حساب كاربرى خود در توئيتر 
نوشــت: به رسم يكشنبه ها، ديروز در مجلس فرصتى شد تا با رئيس 
و نواب محترم مجلس و چند تن از نمايندگان جديد مالقات داشــته 
باشم. جوان بودن، داشتن طرح هاى جديد و دغدغه معيشت مردم از 
ويژگى هاى نمايندگان جديد بود كه اميدوارم با تالش و جديت آنها را 

به ثمر برسانند. شوراى نگهبان آماده همكارى است.

رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در دستور كار ارتش است

 دوره هاى آموزش ســربازان در همه مراكز آموزشــى سربازى با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى درحال برگزارى است.

  به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرمانده قرارگاه پدافند زيستى 
ارتش روزگذشــته در نشست كارگروه هاى تخصصى قرارگاه پدافند 
ارتش اظهار كرد: ضمن پايش هاى الزم براى استمرار شرايط مطلوب 
بهداشتى، پادگان ها و مراكز آموزشى را محلى مطمئن براى صيانت از 

سرمايه هاى انسانى خود مى دانيم.
حبيب ا... سيارى افزود: درحال حاضر هيچ گونه عقب افتادگى آموزشى 
نداريــم و آموزش ها براى حفظ تــوان رزم و تقويت آمادگى دفاعى 

ارتش با قوت ادامه دارد. 

دولت هر كجا پول كم مى آورد
 از بودجه فرهنگ برداشت مى كند

 بسيارى از اوقات بودجه مصوب مجلس براى بخش هاى فرهنگى 
از سوى دســتگاه هاى اجرايى تخصيص داده نمى شود و هر كجا كم 

مى آورند، از بودجه فرهنگ كم مى كنند.
نماينده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با مهر، با اشاره به كمبود 
بودجه فرهنگى، اظهار كرد: بودجه فرهنگى در مقايسه با بودجه ساير 
حوزه ها بسيار اندك است كه البته اين مسأله تنها مربوط به اين زمان و 
دولت كنونى نيست و متأسفانه در همه دوره ها، دولت ها بودجه كافى 

به بخش فرهنگ تخصيص نمى دهند.
حجت االســالم سيدرضا تقوى با اشاره به اســتقبال كم نمايندگان از 
حضور در كميسيون فرهنگى مجلس، گفت: مجلس يازدهم نمايندگان 
بســيار خوب و متخصصى در بخش هاى مختلف دارد و تركيب اين 
مجلس بسيار خوب است اما اقبال كم نمايندگان به كميسيون فرهنگى 

را يكى از نقاط ضعف اين مجلس مى دانم. 
وى افزود: اقتصاد و معيشت مردم اولويت دارد و بايد مجلس به كمك 
دولت به امر معيشــت برسد و مشكالت معيشتى مردم را حل كند و 
الزم اســت در اين زمينه ريل گذارى هايــى را انجام دهد و بر نظارت 
خود بيفزايد تا بار ســنگين معيشــتى را از دوش مردم به ويژه اقشار 

آسيب پذير جامعه بردارد.

مردم قادر به پرداخت اجاره مسكن نيستند
 افزايش قيمت مسكن سبب نگرانى مردم و فشار بر اقشار ضعيف 
شده است و متأسفانه دولت نيز بازار مسكن در حوزه خريد و فروش 
و اجاره را رها كرده است. دولت به حاشيه نشينى دامن زده است، مردم 

قادر به پرداخت اجاره مسكن نيستند.
عضو كميســيون عمران در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با تســنيم، با اشاره به افزايش بى رويه قيمت مسكن، گفت: اكنون 
به دليل افزايش چشــمگير قيمت مســكن، مردم به ويژه در حوزه 
اجــاره مجبور هســتند كه براى تأمين مســكن مورد نيازشــان، 
مناطق پايين ترين را براى اجاره مســكن انتخاب كنند و با تداوم 
اين شــرايط افراد كم درآمد و ضعيف جامعه به تدريج به ســمت 

مى شوند. هدايت  حاشيه نشينى 
اقبال شاكرى با بيان اينكه اجاره هاى سرسام آور مسكن، خانواده ها را 
كالفه كرده اســت، گفت: جوامع شهرنشين از مركز به جنوب شهر و 
اطراف شــهر به حاشيه شــهر نقل مكان مى كنند و دليل اين است كه 

توانايى تأمين هزينه مسكن را ندارند و اين بسيار خطرناك است.

دولتى كه شعار انتخاباتى اش «ديوار بكشيم» 
بوده، براى جهان خطابه مى خواند

 وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ايران روزگذشته در يك رشته توئيت 
به اظهارات بى پايه و اساس «روبرت دسترو» دستيار وزير خارجه آمريكا درباره 
پناه جويان افغانستانى در ايران و حوادث پيش آمده در مرزهاى ايران و افغانستان 
واكنش نشــان داد. به گزارش فارس، در اين توئيت آمده است: «ببينيد چه كسى 
دارد از حقــوق پناه جويان حرف مى زند! دولتى كه شــعار انتخاباتى اش «ديوار 
بكشــيم» بوده و بارها به دليل سياســت هاى بى رحمانه مرزى اش با محكوميت 
عمومى روبه رو شده (از جمله به واسطه جدا كردن كودكان مهاجر از والدينشان)، 
درباره روز جهانى پناه جويان براى جهان خطابه مى خواند.»وزارت خارجه ايران 
در توئيتى ديگر نوشت: «ايران و افغانستان به عنوان 2 ملت برادر، روابط مستحكم 

و ريشه دارى دارند كه بر پيوندهاى تاريخى و فرهنگى استوار شده است.»

توان مديريتى بااليى در كشور داريم
 در ســالجارى موضوعى مهمتر از توســعه صادرات غيرنفتى براى اقتصاد 

كشور وجود ندارد و از توان مديريتى باال در كشور برخورداريم.
به گزارش ايســنا، معاون اول رئيس جمهور روزگذشــته در جلســه شوراى 
صادرات غيرنفتى گفت: توســعه صادرات غيرنفتى امســال براى كشور از هر 
امر ديگرى واجب تر است و همه دستگاه هاى مرتبط با امر صادرات بايد براى 
تحقق هدفگذارى 41 ميليارد دالر صادرات غيرنفتى براى سال 99 بسيج شوند.
اسحاق جهانگيرى در ادامه افزود: اگر به دنبال جهش توليد، حفاظت از اشتغال 
موجــود و تأمين ارز مورد نياز بــراى واردات مواد اوليه توليد هســتيم، بايد 
توســعه صادرات غيرنفتى را در اولويت نخســت برنامه هاى خود قرار دهيم 
و دســتگاه هاى اجرايى نيز بايد بدانند كه اصلى ترين و مهم ترين وظيفه آنها در 
سالجارى اين است كه موانع را از پيش روى توسعه صادرات غيرنفتى بردارند.

آغاز مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه 
 مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه در 3 قســمت ده روزه در هفته هاى آتى 

برگزار مى شود.
بــه گــزارش ســپاه نيــوز، رئيــس ســازمان بســيج ســازندگى در گفت وگويــى 
ــا بيــان اينكــه در مرحلــه نخســت رزمايــش كمــك مؤمنانــه كــه از چنــد  ب
روز پيــش از آغــاز مــاه مبــارك رمضــان آغــاز شــد و تــا عيــد فطــر ادامــه 
پيــدا كــرد، در مجمــوع 7 ميليــون و 150 هــزار بســته معيشــتى بــه دســت 
خانواده هــاى نيازمنــد رســيد، اظهــار كــرد: از ايــن تعــداد 4 ميليــون بســته 

ــود. ــورمان ب ــردم كش ــه م ــاى خيرخواهان كمك ه
سرهنگ پاسدار محمد زهرايى گفت: دهه اول مربوط به دهه واليت از روز عيد 
قربان تا روز عيد غدير اســت؛ دهه دوم ده روز ابتدايى ماه محرم است و دهه 

سوم ده روز پايانى ماه صفر خواهد بود.

آگهى مناقصه  (نوبت اول)

شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1- كليه مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سناد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

2- نوع تضمين شركت در مناقصه: به استثناء تضمين هاى معتبر موضوع آئين نامه تضمين براى معامالت دولتى، هيچگونه سد و اوراق ديگرى بابت سپرده 
شركت در مناقصه مورد قبول نمى باشد و در صورت عدم رعايت، پيشنهاد رد مى شود.

3- شماره حساب 4001107906376300 بنام خزانه دارى كل، تمركز وجوه سپرده داخلى شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان نزد بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران براى واريز سپرده شركت در مناقصه 

4-حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكات مناقصه با ارائه معرفينامه كتبى آزاد است.
5-ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

6-براى كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاى 8-38235806-081 امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.
(م الف 449)

برآورد توليد نام پروژه 
(ميليون 
ريال) 

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ميليون 

ريال) 

مدت 
پيمان(ماه)

رشته و حداقل 
پايه مورد نياز 

فهرست بهاى پايه برآورد 
اوليه 

مبلغ فروش اسناد 
(پرداخت در سامانه) 

آخرين مهلت نوع مناقصه 
بارگذارى پيشنهادات 

تاريخ بازگشايى 
پيشنهادات

عمليات اجرايى پروژه 
احداث شبكه توزيع 
آب ناحيه صنعتى 

بوعلى 3

شبكه توزيع آب آب (5)9/2964644
روستايى 99 ابنيه 99

عمومى يك 1/000/000
مرحله اى

99/04/1899/04/19

عمليات اجرايى 
احداث ديوار پيش 
ساخته منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد 

فامنين 

عمومى يك 1/000/000ابنيه 99ابنيه(5)12/4766234
مرحله اى

99/04/1899/04/19

عمليات اجراى حفارى 
چاه آب به روش ضربه 
اى در شهرك صنعتى 

ويان 

كاوش هاى 4/0142007
زمينى (5)

عمومى يك 1/000/000چاه 99
مرحله اى

99/04/1899/04/19

عمليات اجرايى 
احداث شبكه جمع 

آورى فاضالب شهرى 
صنعتى بهاران (فاز 2)

شبكه جمع آورى و آب(5)20/9091/0006
انتقال فاضالب 99 
شبكه توزيع آب 

روستايى 99

عمومى يك 1/000/000
مرحله اى

99/04/1899/04/19

شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان در نظر دارد پروژه هاى مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 
و توليدكنندگان واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران و توليدكنندگان، دعوت بعمل مى آيد از تاريخ درج آگهى دوم به مدت 3 روز كارى 

(تا 99/04/08) براى خريد اسناد به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه نماييد.

«برجام» قربانى زياده خواهى دوسويه شد
 برجام را قربانى زياده خواهى دوســويه شد، آنچه بولتون در كتاب خود درباره كاركرد 
و ارزش برجام براى ايران نوشــته است بار ديگر عظمت تالش سرداران سياسى ايران را 

نشان مى دهد.
به گزارش ايرنا، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى روزگذشته در رشته 
توئيتى نوشــت: دلواپسانى عرب زبان و عبرى زبان كه به آمريكايى ها مى گفتند، چرا زياد 
داديد و كم گرفتيد و دلواپسانى فارسى زبان كه به ايرانى ها مى گفتند چرا كم گرفتيد و زياد 
داديد. هر 2 طرف به ظاهر بسيار بيشتر مى خواستند ولى در عمل هر 2 بسيار كمتر به دست 
آوردند. حسام الدين آشنا افزود: آنچه بولتون در كتاب خود درباره كاركرد و ارزش برجام 
براى ايران نوشته است بار ديگر عظمت تالش سرداران سياسى ايران را مى نماياند. بولتون 
معتقد است كه برجام ايران را قوى تر مى كرد بدون آنكه بتواند توان نظامى يا امنيتى ايران 

را كنترل كند يا كاهش دهد.
وى همچنين در رشته توئيت ديگرى به بخش هايى از سخنان «جان بولتون» مشاور سابق 
امنيت ملى آمريكا در كتاب «اتاقى كه در آن اتفاق افتاد» اشاره كرد و به نقل از او نوشت: 
«اين توافق اگرچه به ظاهر بايد تهديدات ناشــى از برنامه تسليحات هسته اى ايران را حل 
مى كــرد اما هيچ كارى نكرد، بلكه در حقيقت، بــا ارائه يك راه حل قالبى، توجهات را از 
خطرات منحرف مى كرد و موجب رفع تحريم هاى اقتصادى مى شد- كه رنج و فشار قابل 
توجهى به اقتصاد ايران تحميل كرده بود -و در عين حال به تهران اجازه مى داد در اساس 

بدون مانع عمل كند.»

محمدترابى »
 مجلس يازدهم شوراى اسالمى كه به تازگى 
كار خود را آغاز كرده است نسبت به شرايط 
نامســاعد داخلى و خارجى در كشور وظيفه 
سنگينى را برعهده دارد. نمايندگان مردمى اين 
مجلس كه با اكثريتى تازه وارد از لحاظ حضور 
در مجلس شوراى اسالمى، مجلسى كم تجربه 
را تشكيل داده اند، از روز هاى پس از انتخابات 
اين دوره مجلس سبب  ايجاد ترديد و نگرانى 
نســبت به عملكرد ســنجيده اين مجلس در 

اذهان فعاالن سياسى شد.
البته اين مســأله امرى طبيعى اســت كه افراد 
پــس از حضور در محيطى تــازه كه با روند 
كارى متفــاوت اســت در ابتــدا كمى براى 
كســب تجربه و تطبيق با شرايط محيط كمى 
فرصت سوزى انجام دهند. با اين حال پس از 
آغاز به كار مجلس يازدهم شاهد اين موضوع 
هستيم كه برخى نمايندگان با سابقه حضور در 
ادوار گذشته مجلس شوراى اسالمى پا به پاى 
نماينده اولى ها وارد حاشــيه شــده و نظرات 
عجيب و غريبى مى دهنــد. از اين نمايندگان 
به رحيــم زارع، نماينده مردم آباده در مجلس 
كه درخواســت تغيير نام فرودگاه مهرآباد به 
نام شــهيد سردار ســليمانى و يا درخواست 
محمــد مهدى زاهدى، نماينــده مردم كرمان 
در مجلس كه خواستار نامگذارى خيابانى به 
نام جورج فلويد(فرد سياه پوستى كه به دست 
نيروى پليس اياالت متحده به قتل رســيده و 
اعتراضات عليه نژادپرســتى در پى مرگ وى 
در اين كشور ايجاد شده است) مى توان اشاره 

كرد.
در اين ايامى كــه مجلس يازدهم كار خود را 
آغاز كرده اســت، مى توان گفت با حواشــى 
و اظهارنظــرات جالبى مواجه بوده اســت. با 
اين حال نظرات اين دسته از نمايندگان با وجود 
كاهش شأن مجلس شوراى اسالمى، تأثيرات 
چندانى بر روند مســائل مهم مملكتى نداشته 
اســت. از جمله اين حواشى به پيشنهاد ختم 

قرآن در جلســات مجلس شــوراى اسالمى، 
آرزوى ادامه روند تحريم ها عليه كشــورمان، 
انتقاد به كاهش ضريب هوشــى مردم كشور 
به 68 (در طبقه بندى بهره هوشــى افراد داراى 
ضريب هوشــى 69 به پايين داراى اختالالت 
بــوده و بهره هوشــى اين افراد بســيار كم 
محســوب مى شود)، شعار مرگ بر آمريكا در 

حمايت از مردم آمريكا در 
برخى  ســوژه  كه  مجلس 
شــبكه هاى بين الملل شده 
شــنود  درخواســت  بود، 
نمايندگان  تلفنى  مكالمات 
مجلس و ... مى توان اشاره 
كرد كه با اســتناد به اصل 
194 قانون اساسى(اشــاره 

رئيــس مجلــس قانون گذاران بــه اصلى كه 
در قانون اساســى وجود خارجى ندارد) اين 
حواشى با وجود جنبه هاى منفى براى شأن و 
اعتبار مجلس شوراى اسالمى از لحاظ سياسى 
و اقتصادى كشــور را با چالش  مهمى روبه رو 

نكرده است.
بــا وجود اين با گذشــت روزهــاى ابتدايى 
مجلس و شكل گيرى كميسيون هاى تخصصى 
كه آن هم خالى از حاشيه نبود، اكنون مجلس 
يازدهم شــوراى اســالمى براى مسائل مهم 
كشــور تصميم خواهد گرفــت. يكى از اين 

مسائل مهم جريان برجام است. 
پس از روى كار آمدن حسن روحانى به عنوان 
رئيس دولت يازدهم و دوازدهم و اتكاى وى 
براى حل مســائل سياسى و اقتصادى بر پايه 
مذاكرات، مى توان گفت كه كشــور با حفظ 
اهداف و آرمان هاى سياسى خود روند و مسير 
حركتى تازه اى را نسبت به ادوار گذشته اتخاذ 

كرد.
فــارغ از انتقادات و تمجيداتــى كه به نحوه 
عملكرد اين رئيس جمهور مى شود، شاهد آن 
هســتيم كه نتيجه فعلى برجام بر وفق مراد و 
رضايت كشورمان نيست. با وجود اين رئيس 

جمهور وقت اياالت متحده كه مسبب اصلى 
شرايط فعلى برجام اســت، به علل گوناگون 
با نزديك شــدن به زمان انتخابات رياســت 
جمهــورى در آمريكا به دليــل محتمل بودن 
شكست خود در اين انتخابات كمر به نابودى 

كامل برجام بسته است.
اين درحالى اســت كه يكــى از اصلى ترين 
وعده هــاى انتخاباتــى جــو بايــدن رقيب 
اصلــى انتخاباتى دونالد ترامــپ باز برجام و 
معاهدات بين المللى اســت. البته نســبت به 
تحليل هــاى مقاالت و مطبوعــات آمريكايى 
بايدن درصورت پيروزى در انتخابات رياست 
جمهورى از ســمت حــزب دموكرات براى 
بازگشــت به برجام تحت فشار قرار خواهد 

گرفت. 
بــا اين حال نســبت به تجربه هاى سياســى 
نمى توان به وعده هاى كشورى همچون اياالت 
متحــده اطمينان كرد. قطعنامه اخير شــوراى 
حكام كه به درخواســت 3 كشــور اروپايى 
آلمان، انگليس و فرانســه نسبت به اظهارات 
رئيس آژانس اتمى بين الملل صادر شده است، 
نارضايتى هاى داخلى را از برجام بيش از پيش 

كرده است. 

اصولگرايــان كه از جدى تريــن منتقدان اين 
معاهده بين المللى هســتند، اكنون با اكثريت 
قاطع مجلــس يازدهم را در اختيــار داردند. 
برخى مى گويند ايران ديگر بايد برجام را كنار 
بگذارد و صنعت هسته اى را به حالت پيش از 
برجام باز گرداند. عده اى ديگر حتى پا را فراتر 
مى گذارند و معتقدند اقدامات اروپا عليه ايران 
به معناى خروج كامل آن ها از برجام است در 
نتيجه بايد ايران واكنش قاطعى داشته باشد و 
نه تنها از برجام بلكه از ان.پى.تى خارج شود. 

كريمى قدوسى در اين دسته جاى مى گيرد.
نماينده مشــهد و عضو كميسيون امنيت ملى 
مجلس هفته گذشته خواستار تصويب خروج 
از ان پى تى(معاهده منع گسترش سالح هاى 
هســته اى يا ان پــى تى از جملــه معاهدات 
الزم االجراى بين المللى اســت كه جمهورى 
اسالمى ايران در همان سال تصويب معاهده 
در 1968 بــه عضويت آن درآمده اســت) از 
ســوى مجلس شوراى اســالمى شده است. 
وى معتقد اســت كه مجلس بايد اين زنجير 

را پاره كند. 
برجام هزينه هاى سياســى و اقتصادى زيادى 
براى كشــور به همراه داشــته است. از همين 
رو انتظار مى رود كه مجلــس نو پاى يازدهم 
كه در اظهارنظرات و پيشــنهادات خود كمى 
عجوالنــه تاكنون عمل كرده اســت، در اين 
زمينــه تصميمى تخصصى اتخــاذ كند. پايان 
برجام به دســت مجلس يازدهم و شكســت 
ترامپ در انتخابات رياست جمهورى آمريكا، 
شايد بزرگ ترين فرصت سوزى از جانب اين 

مجلس به حساب آيد.

سرنوشت آخرين پل هاى 
بازگشت به برجام 

در دستان مجلس يازدهم
■ عضو كميسيون امنيت ملى مجلس: مجلس بايد 

زنجير برجام را پاره كند

اصالحيه
 در گزارش منتشــر شــده در روزنامه روزگذشته با عنوان "اصالح 
طلبان در آستانه انشقاق" عنوان حزب اتحاد ملت استان  به اشتباه حزب 
اراده ملت درج شده بود كه ضمن پوزش بدينوسيله اصالح مى گردد.
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تحويل بيش از 8 هزار واحد مسكونى 
به خانوارهاى داراى بيش از 2 معلول

 معاون  مشاركت هاى مردمى، توانمندسازى و امور مجلس سازمان بهزيستى كشور 
اعالم كرد كه در طرح تأمين مسكن هاى خانوارهاى حداقل داراى 2 معلول حدود 14 
هزار و 300 خانوار شناســايى شــدند و تاكنون 8 هزار و 200 واحد با مشاركت بنياد 
مستضعفان، بنياد مسكن، وزارت راه و شهرسازى و انجمن خيران مسكن ساز تحويل 
شده است. ذوالفقار يزدان مهر در گفت وگو با ايرنا افزود: همچنين حدود 5 هزار و صد 

واحد مسكونى براى خانوارهاى داراى 2 معلول در دست ساخت است.
وى تصريح كرد: عمليات ساخت حدود هزار واحد مسكونى براى اين افراد نيز به دليل 

نبود تسهيالت بانكى ارزان قيمت در شهرهاى باالى 25 هزار نفر آغاز نشده است.

اعتبارات كميته امداد 
بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد

 افزايش اعتبارات كميته امداد متناسب با نرخ تورم، نقش مؤثرى در تحقق اهداف اين نهاد 
به ويژه در حوزه توانمندسازى و ايجاد اشتغال دارد. عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با مهر افزود: بيانيه 270 نفر از نمايندگان درباره ضرورت توجه بيشتر به 
نيازمندان، نشان دهنده روح حاكم بر اين دوره خانه ملت است و اميدواريم نمايندگان با همين 
روحيه تا پايان دوره به رفع نيازهاى محرومان همت بگمارند. سيداحسان قاضى زاده هاشمى 
با تأكيد بر لــزوم تقويت نگاه محروميت زدايى در ارگان هاى مختلف حاكميتى، ادامه داد: 
فراكسيون محروميت زدايى و گروه هاى جهادى با همين هدف در مجلس يازدهم تشكيل 
شده و پس از برگزارى 3 جلسه، به نتايج خوبى براى حمايت از گروه هاى جهادى رسيده ايم.

شهريه مدارس خاص مهرماه مشخص مى شود
 مديركل ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش و پرورش اعالم كرد كه 
پس از مشخص شدن شيوه آموزش براى سال تحصيلى آينده، وضعيت ميزان شهريه و 
خدمات مدارس خاص نيز مهرماه مشخص مى شود.  به گزارش ايرنا، زهرا مظفر اظهار 
كرد: هنوز روش آموزشى براى سال تحصيلى آينده به طور صد درصد مشخص نشده 
كه به صورت مجازى، حضورى يا تلفيقى است. شيوه آموزش در دستور كار ستاد ملى 
مبارزه با كرونا است و به محض مصوب شدن به ادارات كل استان ها ابالغ مى شود. وى 
گفت: پس از شيوع ويروس كرونا در كشور تقريبا قيمت همه چيز 30 درصد افزايش 
داشــته است. مدارس غيردولتى هم هزينه اجاره فضاها، حقوق معلمان و ساير امور را 

بدون كمك هاى مالى از دولت پرداخت مى كنند.

دختر در اسالم!
على حيدرى»

 هم زمــان با ســالروز والدت حضرت معصومــه(س) در تقويم 
كشــور روز دختر نام گذارى شده اســت. به همين مناسبت در اين 
فرصت مختصر مى كوشــيم از دريچه آموزه هاى اسالمى نگاهى به 
اين مناسبت داشته باشــيم. براى تبيين بهتر نگاه آموزه هاى قرآنى و 
اسالمى نسبت به جنس مؤنث، مى توان نگاهى به وضعيت سرزمين 
حجاز به عنوان خاستگاه دين اســالم داشت. به شهادت آيات قرآن 
كريــم تولد فرزند دختر در خانواده بســيارى از مــردم آن روزگار 
َر أََحُدُهْم بِاْألُنْثى  َظلَّ  موجب خشم و نفرت آنان مى شــد: «َو إِذا بُشِّ
ا َو ُهَو َكظيٌم»(نحل، 58) (درحالى كه هرگاه به يكى از  َوْجُهُه ُمْســَودًّ
آن ها بشــارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش از فرط ناراحتى 
ســياه مى شــود؛ و به شدت خشــمگين مى گردد) ايشــان به صرف 
خشــمناك شدن بسنده نكرده بلكه از فرط غضب و به جهت شدت 
ننگ اين حادثه شوم، مى خواستند از قوم و قبيله خود فرار كنند! فرار 
كردن اينان در اثر فشــار افكار عمومى بود و مى خواستند كه دور از 
چشم مردم با خود فكر كنند كه ذلت و خوارى دختردارى را تحمل 
كنند و يا زنده زنده در خاك پنهانش كنند! مفســران داليل گوناگونى 

براى تنفر از فرزند دختر بيان كرده اند كه برخى از آنان عبارتنداز:
الف) دختر نقش اقتصادى و توليدى نداشته و بار زندگى بوده است
ب) در جنگ كه سرنوشــت قبيله وابســته به آن بوده، دختر قدرت 

جنگيدن و دفاع نداشته است
ج) در جنگ ها، دختران به اســارت رفته و مورد تجاوز دشمن قرار 

مى گرفتند
همان طور كه مشــخص است مورد الف و ب نگاه كامًال ابزارگرايانه 
به دختر را نشان مى دهد، يعنى ازنظر آنان چون دختر نمى تواند نقش 
مهمى در فعاليت هاى اصلى خانواده آن روزگار ايفا كند، پس بنابراين 
نه تنها به آن نيازى نيســت بلكه حتى بودن آن هم مايه ســرافكندگى 
و به عنوان ســربارى براى جامعه اســت. مورد ســوم نيز اگرچه در 
بادى نظر، برآمده از حس غيرت و حســاس بودن نســبت به عفت 
و پاك دامنى زنان جامعه اســت اما حتى اگر چنين باشد به هيچ وجه 
نمى تواند جوازى براى تنفر از جنس دختر باشــد، چه رسد به اينكه 

فكر كشتن و از ميان برداشتن دختر نيز به ذهن خطور كند.
آموزه هاى اسالمى در مقابل نگاه تنفرآميز جامعه آن روزگار نسبت به 
دختران چه واكنشى نشان داد؟ نگاه انسانى قرآن نمى توانست نسبت 
به رويكرد جامعه آن زمان تأييد كند يا حتى ســكوت اختيار نمايد. 
ماواِت َو  ِ ُمْلُك السَّ در آيه 49 ســوره مباركه شورى آمده اســت: «ِهللاَّ
ُكوَر»  اْألَْرِض يَْخُلُق ما يَشاُء يََهُب لَِمْن يَشاُء إِناثًا َو يََهُب لَِمْن يَشاُء الذُّ
(مالكيت و حاكميت آســمان ها و زمين از آن خداســت؛ هرچه را 
بخواهد مى آفريند؛ به هر كس اراده كند دختر مى بخشد و به هر كس 
بخواهد پســر) خداى ســبحان در آيه مذكور در اين آيات، دختران 
را بر پســران مقدم داشته تا از يك سو بيانگر اهميتى باشد كه اسالم 
به احياى شــخصيت زن مى دهد و از ســوى ديگر بــه آن ها كه به 
خاطر پنداره اى غلط از تولد دختر كراهت داشتند بگويد او برخالف 
خواسته شــما آنچه را كه به آن تمايل نداريد مى دهد و اين دليل بر 

اين است كه انتخاب به دست شما نيست.
در روايات حضــرات معصومين نيز جايگاه وااليــى براى دختران 
ذكرشده است. از پيامبر اســالم(ص) چنين روايت  شده كه فرمود: 
«دختران چه فرزندان خوبى هســتند. خداوند نيز نســل پيامبر را از 

دخترش فاطمه زهرا قرار داده است». 
امام صادق(ع) به مردى كه از تولد دخترش ناراحت بود، فرمود: آيا 
تو بهتر مى دانى يا خدا؟ گفت: خدا، امام فرمود: خداوند نيز آنچه را 

براى تو بهتر بوده، انتخاب كرده و به تو دختر داده است.
عمــق فاجعــه در ايــن اســت كــه هنــوز پــس از گذشــت قرن هــا 
ــالمى  ــه اس ــن جامع ــا در همي ــى آن روزگار، ام ــه جاهل از جامع
ــه از  ــى ك ــم نيســت خبرهاي ــت تأســف ك ــا نهاي ــز ب ــان ني خودم
ــنويم  ــان مى ش ــران و زن ــل دخت ــى قت ــديد و آزار و حت آســيب ش
ــا  ــه م ــم ب ــرآن كري ــد. ق ــى رخ مى ده ــل گوناگون ــه دالي ــه ب ك
ــر، فكــر جاهلــى و  ــر و پســت شــمردِن دخت مى آمــوزد كــه تحقي
خرافــى اســت. بــا آنكــه اصــِل تولــد فرزنــد، بشــارت اســت، ا مــا 

ــمرد.  ــت مى ش ــه ذل ــارت را ماي ــات، بش خراف
خرافات و عقايد باطل، مايه  تهديد خانواده هاست. 

نكته شايان توجه اين اســت كه گاهى بزرگ ترين جنايت ها، زير 
پوشــش مقدس ترين شــعارها صورت مى گيرد؛ بنابراين بر همه 
آگاهان جامعه در هر پســت و جايگاهى كه هستند، الزم است كه 
هريــك به نوبه خود با كج روى ها و افــكار انحرافى جامعه كنونى 
مبارزه كنند. مشــخص اســت كه جامعه نيــز از قانون گذاران و 
مســئوالن امر چشم اميد دارد بيش ازپيش به فكر صيانت از حريم 

دختران و زنان باشد.
* منابع:
قرائتى، تفسير نور
مكارم شيرازى، تفسير نمونه

اطالعات: طرح هاى جديد براى كنترل قيمت لوازم خانگى
 بدون شرح!!

ايران: ُكشتى كرونا با شهروندان بدون ماسك
 شهروندان تصميم گرفتن با تشك ُكشتى ماسك بدوزن!! 

همدان پيام: بدن سازى زير مجموعه تمام ورزش ها
 كرونا هم براى تحقق همين هدف اومده!!

تجارت: سينما گرفتار ويروس بالتكليفى 
 احتماال صندلى هاشو اجاره داده به كرونا!!

اعتماد: بازگشايى پرونده جريمه عابران پياده
 از اين به بعد كج راه بريد جريمه مى شيد!!

تجارت: نخست وزير عراق به ايران، آمريكا و عربستان سفر مى كند 
 سوغاتى چى مى بره؟؟

همدان پيام: تغيير قيمت لوازم خانگى منطق ندارد
 قيمت ها رو از فلسفه سران گرفته!!

ابرار اقتصادى: ورشكستگى به پارچه فروشى ها چشمك مى زند
 راه حلش ايجاد توليدى هاى ماسكه!!

آفتاب: 30 نماينده تهران شفاف بگويند در كدام منطقه تهران زندگى 
مى كنند؟

 و البته كدام كاخ؟؟
جام جم: باخت ايران در صادرات گاز

  ماسك رو جايگزين كنه!!
ابتكار: آماده سازى طرح الزام استفاده از ماسك در اماكن 

  ماسك ساده يا گلدار! چين دارشم تو راهه!؟
خراسان: خبرهاى خوش براى بازنشستگان 

 جيباتونو باز كنيد خربزه با خيار اومد كرونا با بهار اومد!!
جوان: روحانى: ماسك را ارزان و اجبارى مى كنيم 

 ماسك پايين شهر، ماسك باالى شهر !!
جام جم: ابهام بازگشايى مدارس 

 كرونا كسرى خواب ها رو جبران كرد!!
رسالت: پيوند دالر با كوويد 19

  بگيد فاصله اجتماعى رو رعايت كنن!!

براى تمديد اعتبار دفترچه بيمه سالمت
 به دفاتر پيشخوان مراجعه نكنيد

 مديركل بيمه سالمت استان همدان اعالم كرد كه بيمه شدگان تحت 
پوشش سازمان بهزيســتى كه تاريخ اعتبار دفاتر بيمه اى آنان به پايان 
رسيده است، نيازى نيست كه براى تمديد اعتبار دفترچه بيمه خود به 

دفاتر پيشخوان مراجعه كنند. 
ــع  ــردد و تجم ــش ت ــور كاه ــرد: به منظ ــار ك ــى اظه ــعيد فرج  س
بيمه شــدگان در دفاتــر پيشــخوان طــرف قــرارداد و به منظــور اجتنــاب 
از شــيوع ويــروس كرونــا و نيــز تأكيد و ابــالغ معاون محتــرم اقتصادى 
رئيــس جمهــور بــر حــذف دفترچه هــاى بيمــه كاغــذى و شناســايى 
ــى  ــادل الكترونيك ــترش تب ــق گس ــان از طري ــه مراجع ــت بيم وضعي
اطالعــات، مقــرر گرديــده اســت از ابتــداى تيرمــاه ســالجارى احــراز 
ــازمان  ــن س ــامانه هاى اي ــق س ــدگان، از طري ــه اى بيمه ش پوشــش بيم
در هنــگام دريافــت خدمــت بيمــه ســالمت، استحقاق ســنجى گرديــده 
و درصــورت تأييــد، بيمه شــدگان بتواننــد از خدمــات بيمــه ســالمت 

ــد. ــد گردن بهره من
وى افزود: بــا توجه به اينكه تاريخ اعتبار دفترچه هاى بيمه شــدگان 
تحت پوشــش سازمان بهزيســتى در مورخ 31 خردادماه 99 به پايان 
رســيده است، بيمه شــدگانى كه دفاتر آنان كماكان داراى نسخ سفيد 
است (مشروط بر آنكه در ليست بيمه شدگان سالجارى نيز قرار داشته 
باشــند) مى توانند بدون مراجعه به دفاتر پيشخوان و دريافت دفترچه 
جديد، به مراكز درمانى طرف قرارداد مراجعه كرده و خدمت موردنظر 

خود را دريافت كنند. 

نيلوفر بهرمند »
 رسالت اصلى ســازمان اوقاف و امور 
خيريه اداره كــردن موقوفات و نظارت بر 
عملكرد آنهاســت به شكلى كه بايد درآمد 
حاصل از موقوفات را در همان مسيرى كه 
واقفين درنظر داشــته اند هزينه كند. وقف 
موضوعى است كه هميشه و در همه ادوار 
تاريخى مورد توجــه مردم و دولت ها بوده 
اســت. پس از پيروزى انقالب اسالمى در 
ســال 63 قانونى درباره اوقاف به تصويب 
مجلس رســيد كه به موضــوع وظايف و 
در  همچنين  پرداخت.  سازمان  اين  ساختار 
قانون مدنى نيز به بررســى قواعدى درباره 
وقف مثل فروش مال موقوفه، وقف عام و 

وقف خاص پرداخته شده است.
آنچه داراى اهميت بوده و هست، شناخت 
بيشــتر جايگاه تأثيرگذار اين ســازمان در 
روال زندگى روزمره  جوامع محلى اســت، 
و رســالت خطير رســانه فرهنگسازى و 
شناساندن جايگاه وقف به نسل امروز است.

پرداختن به معانى واژه هاى مرتبط با وقف و 
اوقاف همواره تازگى دارد؛ پس بيراه نيست 
بار ديگر به معرفى بخش هاى مرتبط با اين 

سازمان بپردازيم.
وقتى كسى بر اساس عقد وقف مالى را براى 
ناميده  واقف  مى دهد،  قرار  ديگران  استفاده 
مى شــود. واقف مى تواند خودش به امور 
مربوط به مال موقوفه رســيدگى كند و يا 
اينكه شخصى را به عنوان متولى انتخاب كند 
تا امور مربوط به مال موقوفه را انجام بدهد.

الزم به ذكر اســت كه متولى تعيين شــده 
براى مال موقوفــه، مجموعه اى از وظايف 
و اختيارات مشخص دارد كه البته وظايف 
متولى را خود شــخص واقف هم مى تواند 
انجام دهد. اما درصورتى كه آنها را به متولى 
بسپارد، مسئوليت اداره مال موقوفه از عهده 
وى خارج خواهد شــد. اما همه چيز امروز 
به اينجا ختم نمى شــود حاال نوع وقف و 
مســير انجام آن با پيشرفت علم و فناورى 
تغيير كرده اســت. در پرونده هاى وقف در 
نسل هاى گذشته ردپاى وقف كوزه هاى آب 
و خرج و مخارج نيازمندان ديده مى شود و 
امروز شــاهد ردپاى وقف در حوزه دانش 
هســته اى هســتيم، اين به آن معناست كه 
نسل هاى متعدد به اهميت وقف در زندگى 
واقف بــوده و براى آن ارزش ويژه اى قائل 

هستند. 
هفته اى كه پشت ســر گذاشتيم فرصتى رقم 
خورد تا با حضــور در اداره كل اوقاف و 
امور خيريه اســتان به عنــوان يك تريبون، 

پيام آور فرهنگ وقف باشيم. 
نشســت با هماهنگى مدير جــوان روابط 
عمومى اين اداره كل خســرو محمدى كه 
در رزومه كارى وى فعاليت هاى رســانه اى 
نيز به چشــم مى خورد انجام شد. در بدو 
ورود فضاى گرم و صميمى اين اداره كل و 
بخش هاى متعدد آن توجه را به خود جلب 
كرد.  موضوع نشست با مدير كل بود اما از 
نگاه برنامه ريز بازديد از همه معاونت ها براى 
برقرارى ارتباط با تيم رسانه اى همدان پيام 

مغفول نماند. 
آنچه در ذيل مى خوانيد گزيده اى از نشست و 
بازديد مدير مسئول، سردبير و ديگر اعضاى 
تيم رسانه همدان پيام از اداره اوقاف و امور 
خيريه استان همدان و مشروحى از پاسخ هاى 

حجت االســالم رضا حاجى زين العابدينى، 
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان 

به پرسش هاى ماست.
 شرايط وقف را درچند جمله تشريح 

كنيد 
حوزه وقف يكى از دقيق ترين و حساس ترين 
بخش هاى جامعه به شــمار مى آيد، در حوزه 
وقف يك سند باالدســتى باعنوان وقف نامه 
داريم كه طبق اين سند هيچ شخصيت حقيقى 
يا حقوقى نمى تواند نظر و نيت واقف را تغيير 
دهد مگــر اينكه واقف خودش اشــاره كرده 
باشــد و بر طبق اين وقف نامه موظف هستيم 
از نظر شــرعى و قانونى بر اساس نظر واقف 

عمل كنيم.
 بهترين توصيه و روشــنگرى براى 

مردم و واقفان را چه مى دانيد؟
در مجموعه موقوفات همدان امكان مشاركت 
همه  مردم وجــود دارد و در اين زمينه امروز 
پرداختــن بــه اين مهــم و فرهنگســازى از 

ضروريات فرهنگى است.
از واجدان شــرايط دعــوت مى كنيم به منظور 
صاحب خانه شــدن افــراد نيازمنــد اقدام به 
ســرمايه گذارى كنند و اراضــى موقوفاتى كه 
همســو با نيت واقف باشــد يكى از بهترين 
گزينه هاست. هركدام از سرمايه گذاران به اندازه 
ميزان كمكى كه در اين زمينه كرده اند مى توانند 

از منافع موردنظر بهره مند شوند.
همواره بر فرهنگ ســازى و بهره گيرى بهينه 
از منابع و توانمندى هاى اين نهاد مردمى كه 
برگرفته از اعتقادهاى دينى انسان است تأكيد 
داريم كه مى تواند منجر به رشــد و توســعه 

اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه شود.
 در ساليان اخير واژه تبديل به احسن 
خيلى استفاده مى شــود و گويا در اين 
زمينه تعبيرها و تفســيرهاى گوناگونى 

مى شود اين مورد را تشريح كنيد.
با توجه به اينكه مردم و مســئوالن با قوانين و 
شــرايط وقف آشنايى كاملى ندارند ما در اين 
زمينه موظف هســتيم كه اگــر كارى را انجام 

مى دهيم بيشتر در زمينه وقف كردن باشد.
عنوانى هست به نام تبديل به احسن؛ يعنى 
مال يا يــك چيز را به مــال بهترى تبديل 
مى كنيــم كه امروزه بر ســر زبــان عموم 
مردم افتاده اســت و در برخى شهرها هم 
حساسيت هايى را ايجاد كرده است. تبديل 
به احســن، اصلش بيع اســت و ما 3 ماده 
قانــون براى مــوارد جواز بيــع و موقوفه 
داريم كــه آن هم ماده 48-249 اســت و 
تعريــف عاميانه آن اين اســت كه اگر مال 
وقفى اى فروخته شــود شرطش اين است 
كه تبديل به مال بهتر شــود نه اينكه ضايع 

يا از آنچه هست كمتر شود.
باال بردن سطح آگاهى و دانش مردم در رابطه 
با موضوع تبديل به احسن بسيار مهم است و 
بايد براى مردم تبيين شده و از طريق اصحاب 

رسانه اطالع رسانى شود.
 آيا ميزان رغبت نسل امروز به وقف 

نسبت به گذشته تغيير كرده است؟
پس از ســال 88، تعــداد وقفيــات افزايش 
چشمگيرى در سطح كشور داشته است و اين 
نشان دهنده اين است كه مردم نسبت به سنت 
حسنه وقف خوش بين هستند، دليل آن هم اين 
اســت كه موقوفات در ســطح استان همدان 
خدمات بسيار خوبى به مردم ارائه داده است.

به طور مثال؛ در موضوع جريان ويروس كرونا 
و همچنين درباره ســالمت مردم شهرســتان 
همدان و مالير اقدامات بسيار خوبى از طرف 
موقوفات در راســتاى نيت واقفين انجام شده 

است.
 با توجه به تغييــر فرايند زندگى و 
مطالعات و علم روز آيا اين مهم بر وقف 

تأثيرگذار بوده است؟
در حوزه علم و فناورى و تحصيلى، كمك ها 
و حمايت هــاى مالى بســيارى در اين زمينه 
شــده است و تقريبا حدود 700 نوع نيت هاى 
كوچك و بــزرگ داريم كه افــق ديد واقف 

خيرانديش را نشان مى دهد.
ارائــه كمك هزينــه مهــر بــه دانش آموزان 
بى بضاعت كه هرساله در آغاز سال تحصيلى 
در ســطح استان انجام مى شــود، مورد ديگر 

است.
 در سال گذشته از محل موقوفات همدان كه 
نيات آنها با اين مســأله مرتبط بود با هزينه اى 
باالى يك ميليارد تومان با هماهنگى بهزيستى 
و آمــوزش  و پــرورش و كميته امــداد براى 
دانش آموزان بى بضاعت لوازم تحرير تهيه و با 
رعايت عزت نفس و احترام به آن ها اهدا شد.

درخواســت هاى  پيگيرى  روند  آيا   
مراجعــات در اداره كل اوقــاف و امور 
كرده  تغيير  گذشــته  به  نسبت  خيريه 

است؟ 
پيــش از ســال 90 تمامى كارهــاى اوقاف 
به صورت دستى انجام مى شــد و از سال 90

سامانه جامع اطالعات موقوفات و بقاع متبركه 
را راه اندازى كرديم كه از صفر تا صد طراحى 
اين سامانه زيرنظر مجموعه اوقاف بوده است 
و تمامى اطالعــات امــوال و دارايى در اين 
ســامانه ثبت شــده و به طور كامل مشخص 
اســت؛ همچنين يك بانك اطالعاتى درباره 
تعداد اماكن مذهبى و برنامه هاى قرآنى توسط 
اين سامانه در اختيار مجموعه اوقاف است كه 

قابل رصد و بازبينى مى باشد.

با توجه به تنوع نيت هايى كه ما داريم و اينكه 
نيازهاى روز جامعه به سمت و سويى رفته كه 
يك سرى نيازهاى جديد ايجاد شده است، در 
واقع اگر كســى مى خواهد مالى را وقف بكند 
با توجه به راه اندازى دفاتر مشاوره در ادارات 
اجرايى شهرســتان ها شهر شخص مى تواند با 
علم و آگاهى كامل از شــرايط وقف با خيال 

راحت اقدام به وقف خود كند.
*در همدان براى ارتباط مردم با فرهنگ وقف 

چه برنامه ها و اهدافى ترسيم شده است؟
همواره بر اين باوريم، ســازمان هاى فرهنگى 
و رســانه ها براى جارى شدن فرهنگ وقف 
به عنوان صدقه جاريــه تالش كنند تا اين امر 

در جامعه بيش از پيش فراگير و نهادينه شود.
هدف وااليى هم مى توان مدنظر قرار داد، مبنى 
بر اينكه با بهبود شرايط موقوفات و بقاع متبركه 
و با اجــراى برنامه هاى متنــوع ظرفيت هايى 

هستند تا همه مردم از آن بهره ببرند.
همچنين در راستاى معرفى ظرفيت ها و جايگاه 
وقف در اقدامى متمايز در همدان موزه وقف 
در جوار حرم مطهر امامزاده عبدا...(ع) همدان 

مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
بيش از 400 قطعه مربوط به سال ها و دوره هاى 
گذشــته در اين موزه جمع آورى شده است، 
اين موارد از جمله فرش، سنگ نوشته، كتب، 
شــمعدانى و آثارى اســت كه در امامزادگان 

همدان بوده است.
هدف از اين كار را حفظ و نگهدارى از اشياى 
قديمى وقف شــده است و با جمع آورى آثار 
بيشــتر از نقاط مختلف استان در آينده امكان 

بازديد براى مردم فراهم مى شود.
در پايان اين نشست، پيشــنهاداتى از سوى 
تيم رســانه همدان پيام در راســتاى تعريف 
مســيرهاى روشــن براى فرهنگســازى از 
طريق وقف ارائه شد، همچنين مدير مسئول 
روزنامه همدان پيام در اين باره نيز اظهار كرد: 
گســترش فرهنگ وقف، يكى از عمده ترين 
فاكتورهــاى، جلوگيرى از انباشــت ثروت 
در جامعه و ايجاد بســتر مناسب براى رشد 
ارزش هاى معنوى و الهى، در شــكل توزيع 
عادالنه ثروت، محســوب مى شود و با درك 
از هميــن نكته، يعنى تأثيــر ژرف وقف در 
توســعه اقتصادى، فكرى، فرهنگى ومعنوى 
اســت كه اســالم دين مقــدس توحيدى، 
برگســترش فرهنگ وقف بيــش از هر چيز 
ديگر تأكيد كرده اســت. اين بازديد از اداره 
كل اوقاف و امور خيريه استان همدان زمينه 
را مســاعد فراهم كرد تا با كمك رســانه در 
حوزه فرهنگ سازى و ارائه عملكرد وقف و 
امور خيريه براى جامعه محلى به درســالت 

رسانه اى خود عمل كنيم.

آمادگى اوقاف 
براى مشاركت در سرمايه گذارى 

■ مديركل اوقاف مى گويد براى حل مشكل مسكن زمين واگذار مى كنيم

دختر موجودى
 شيشه اى 
ازجنس سنگ

نيلوفر بهرمندنژاد»
 اينجــا دنياى دختران اســت، دنيايى مملو از راز و 

همراه با دغدغه هاى گوناگون.
دخترى كه روزى زنده به گور مى شود و گاهى محبوب 

پدر مهربان خود است.
دخترى كــه از كودكى در نقش مادر متولد مى شــود 
و دنياى كودكــى و دخترانه خود را با عشــق فراوان 

به آغوش مى كشــد، اگرچه نقش هــاى متنوعى را در 
جريــان زندگى تجربه مى كند اما تا دم مرگ يك نقش 

هميشگى دارد و نام او تا آخر عمرش دختر است.
جامعه خوب دختران خوب را تربيت مى كند و دختران 

خوب هم جامعه خوب را مى سازند. 
به مناســبت روز دختر و والدت حضــرت معصومه 
خبرنگار همدان پيام به سراغ گروهى از دختران جوان 
رفت تا گپ وگفتى دوســتانه با آن ها داشته باشد و از 
برخى دغدغه هاى جامعه امروز دختران پرده بگشايد. 
اين گزارش هر چند تالش كــرده به جوانب موضوع 

بپردازد اما به طبع نمى تواند سخن پايانى باشد.
پريســا، يكــى از دخترانــى اســت كــه درحال حاضــر 
ــز  ــگا هاى تبري ــى از دانش ــل در يك ــغول تحصي مش

ــه  ــر در جامع ــگاه دخت ــاره اهميــت جاي اســت و درب
امــروزى مى گويــد: از نظــر مــن دخترهــا بــه نســبت 
دهــه 80، زمانــى كــه دوره راهنمايــى را ســپرى 
26  ،25 ســنين  در  كــه  خانوم هايــى  مى كــردم، 

ــرى  ــى بهت ــرايط خيل ــغلى در ش ــر ش ــد، از نظ بودن
ــا  ــراى آن ه ــل بيشــترى ب ــتند و آزادى عم ــرار داش ق
وجــود داشــت، امــا متأســفانه درحال حاضــر در ايــن 
برهــه زمانــى كــه مــن هســتم، شــرايط شــغلى خيلــى 
ــه  ســخت شــده و شــايد تفكــر خانواده هــا نســبت ب
دختــر و زن و نقــش آن هــا درجامعــه آنچنــان تغييــرى 
ــن تفكــر  ــا اي ــا و زن ه ــا در دختره نكــرده اســت ام
غالــب شــده كــه مى تواننــد خيلــى فراتــر از چيــزى 
ــود در  ــود خ ــت وج ــه اهمي ــند و ب ــه هســت باش ك

جامعــه پــى ببرنــد، ماننــد ســال هاى گذشــته نيســت 
ــه  ــاال كســى ك ــادر و ح ــوان م ــط به عن ــه از زن فق ك

ــرده شــود. ــاد ب ــارورى دارد ي ــا وظيفــه ب تنه
ولى اكنــون مى بينيم كه بانوان هــم توانايى كار كردن 
در همه بخش ها را دارند و خودشــان هم به اين باور 
رســيده اند كه در هر زمينه اى با توجه به استعداد هايى 

كه دارند، مى توانند موفق باشند.
زهــرا، يكى ديگــر از دختران جامعه ما اســت كه در 
آســتانه جدايى از همسر خود اســت. او با همان سن 
كم خود كه به تازگى پا در آســتانه 20 سالگى گذاشته 
اســت، درباره تفكيك جنسيتى دختر و پسر در جامعه 
امــروزى صحبت مى كند و مى گويد: روز دختر از نظر 
من روزى اســت كه در جامعه توجه ما به دختر و پسر 

يكى باشــد و به آن ها به عنوان جنــس دوم و ضعيف 
نگاه نشــود، همان طور كه خداوند هيچ فرقى بين زن 
و مرد نگذاشته، انســان ها نيز نبايد خود را برتر از هم 
بدانند، قانون هم با دختران مهربان تر باشد، اگر دخترى 
در زندگى  زناشــويى خود دچار مشــكل شد و قصد 
جدايى با همسرخود را داشت براى جداشدن آنقدر او 
را مورد آزار و اذيت قرار ندهند كه حتى با گذشتن از 
حق و حقوقش باز هم براى جداشــدن نياز به رضايت 
همسرش باشد و اين واقعا مى تواند از لحاظ روحى و 
روانى براى دختران و زنان جامعه ما دردناك باشد، من 
فكر مى كنم به جاى اينكه روز دختر محدود به يك اسم 
و يك تبريك خالصه شــود، بياييم انسانيت را ترويج 

كنيم و اين روز را با افتخار نامگذارى كنيم.

ــه  ــور ك ــادى كش ــكالت اقتص ــائل و مش ــاز از مس بهن
ــرس  ــه ت ــى ك ــد و باحالت ــرده، مى نال ــت ك ســلب امني
ــا  ــد: ب ــود دارد، مى گوي ــغلى خ ــده ش ــى از آين و نگران
توجــه بــه اوضــاع بــد اقتصــادى كشــور و گرانى هايــى 
كــه پيش آمــده اســت نگرانــى مــن را نســبت بــه آينــده 
دوچنــدان كرده اســت در همــدان بســيارى از كارفرماها 
ــد نســبت  ــران مى خواهن ــا دخت ــه از م در ازاى كارى ك
ــد و  ــى مى كنن ــى كم لطف ــوق دريافت ــت حق ــه پرداخ ب
ــه  ــى در روحي ــر منف ــد تأثي ــوع مى توانن ــن موض همي
ــر و  ــن دخت ــده م ــه عقي ــا ب ــد ام ــته باش ــران داش دخت
پســر هــر 2 بــه يــك انــدازه جايــگاه ويــژه اى در جامعه 
ــا  ــراى آنه ــانى ب ــوق يكس ــق و حق ــد ح ــد و باي دارن

درنظــر بگيرنــد.
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رونق به بازار كار باز مى گردد؟
 ترديدى نيست كه كرونا اقتصاد جهانى را به شدت تحت تاثير قرار 

داده است.
متأسفانه اين بحران هنوز هم به پايان نرسيده و در خيلى از كشورها، 
محدوديت هــا براى فعاليت هاى بازار كار همچنان ادامه دارد؛ بنابراين 
كاهش رشد اقتصادى كشورهاى توســعه يافته، افزايش نرخ بيكارى 
و در عين حــال كاهــش جهانى قيمت نفت، از عاليم كامال آشــكار 
تأثيرگذارى كرونا بر اقتصاد جهانى اســت. كشــور ما هم مانند ديگر 
كشــورها متأثر از شيوع كرونا اســت و خيلى از مشاغل با تعطيلى و 
محدوديت هاى جدى روبه رو شدند و چند ماهى تقريبا كسب وكارها 
در ايران تعطيل بود. به دنبال اين واقعه، افزايش بيكارى را در كشــور 

شاهد بوديم.
با وجود اينكه تقريبا از اواسط خرداد شرايط فعاليت كسب وكارها در 
كشور عادى شده و پيش بينى مى شود از تيرماه همه كسب وكارها براى 
فعاليت در كشــور آزاد باشند، اما اتفاق جديدى كه حاكى از رونق در 
بازار كار باشد، در ايران هنوز مشاهده نمى شود. واقعيت اين است كه 
كشور و اقتصاد بيش از آنكه تحت تأثير كرونا باشد، متأثر از تحريم هاى 
شــديد آمريكا بر بازار و اقتصاد كشور است. تصور مى كنم مادامى كه 
مســأله تحريم ها ادامه دارد، امكان بهبودى و ايجاد شرايط عادى براى 

رونق بازار كار به شدت با ترديد روبه رو است.
دولت هنوز اشــراف و تســلط كامل بر بازار كار را به دست نياورده 
است. بى ثباتى در بازار ارز و افزايش قيمت ها، نشان دهنده نابه سامانى 
در بازار كار كشــور است. رشد مثبت اقتصادى سال گذشته به مقدار 
1/1 درصدى تأثير مثبتى بر بازار كار نداشــته و مردم همچنان درگير 
مشكالت متعددى هســتند. درحال حاضر تورم محاسباتى دولت در 
اقتصاد كالن با تورم محســوس مردم در اقتصاد خرد تفاوت دارند و 

دولت درك درستى از مشكالت ندارد.
كشــور ما بيش از مســأله كرونا، درگير ضعف هاى زيرســاختى و 
ســاختارى در اقتصاد هســت. مادامى كه آنها اصالح نشوند، امكان 
بهبود شــرايط در كشور كامال با مشكل جدى روبه رو است؛ بنابراين 
برداشــت بنده اين است كه كرونا درحال حاضر بهانه اى براى پوشش 
ضعف هاى ســاختارى در حوزه اقتصاد اســت و دولت بايد همراه با 
توجه به سالمتى مردم، مسائل و مشكالت اقتصادى را به صورت كامال 

فنى، تخصصى و كارشناسى حل و فصل كند.
يكى از جدى ترين اين موضوعات، تنش هاى سياسى است كه سبب 
ادامه و اســتمرار بحران تحريم ها در كشــور شده و اگر گشايشى در 
بخش هاى سياســى ايجاد شود، به طور قطع در حوزه اقتصاد و مسائل 

اجتماعى هم تأثيرگذار خواهد بود.
* حميد حاج اسماعيلى- كارشناس بازار كار

تكليف اقساط وام يك ميليونى 
پس از حذف يارانه بگيران

 در حالى اقساط وام يك ميليونى يارانه بگيران از محل يارانه نقدى 
واريزى در هر ماه كســر مى شــود كه درصورت حــذف يارانه بگير، 

مسئوليت پرداخت اين اقساط به بانك ها برعهده دولت خواهد بود.
به گزارش ايســنا، پرداخت وام يــك ميليونى براى حدود 23 ميليون 
خانــوار يارانه بگير، طرحى بود كه با پيشــنهاد بانك مركزى و براى 
حمايت از اقشــار آســيب پذير در ارديبهشــت  ماه به اجــرا درآمد؛ 
به طورى كه هر خانوار مى توانســت با اعــالم تقاضا و قرار گرفتن در 
ليســتى كه از ســوى وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى و ســازمان 
هدفمندى يارانه ها به بانك مركزى ارائه مى شــد، اين تســهيالت را 

دريافت كند.
جريان پرداخت وام يك ميليونى از اين قرار بود كه ابتدا پيش بينى شد 
با سود 12 درصد و بازپرداخت 24 ماهه به حساب يارانه بگيران واريز 
و اقساط آن از همان حساب يارانه كسر شود. اما با توجه به اينكه در 
اين شرايط مبلغ اقســاط به حدود 47 هزار تومان مى رسيد و خانوار 
يك نفره در تأمين قســط به مشكل بر مى خورد و از سوى ديگر سود 
آن براى اين تسهيالت باال به نظر مى رسيد، اين گونه تغيير كرد كه سود 
12 درصدى به نوعى بين دولت و مردم تقســيم شــود كه 4 درصد را 
يارانه بگير و 8 درصد ديگر را دولت بپردازد و اقساط از 24 به 30 ماه 
افزايش يابد. در اين حالت قســط پرداختى به 35 هزار تومان در هر 

ماه كاهش پيدا كرد.
 در حالى حدود 21 ميليــون خانوار در چند مرحله وام يك ميليونى 
را دريافت كردند كه اين روزها برخى يارانه بگيران مى گويند به تازگى 
يارانه آنها واريز نشده و به نظر مى رسد يارانه شان قطع شده باشد و اين 
پرسش براى آنها مطرح است كه در اين شرايط قسط وام يك ميليونى 

آنها چگونه پرداخت خواهد شد؟
در اين رابطه، الزم به توضيح اســت كه قسط يارانه بگيران حذف شده 
برعهده دولت خواهد بود. اين درحالى اســت كه طبق مصوبه هيأت 
وزيران در رابطه با ســازوكار پرداخت وام يــك ميليونى درصورت 
قطعى يارانه خانوار مانده اصل و سود در تعهد دولت بوده و سازمان 
برنامه و بودجه مكلف اســت آن را در لوايح بودجه سنواتى پيش بينى 

و به نظام بانكى بازگرداند.
براين اساس، شايد در ظاهر ماجرا اين گونه به نظر برسد اين حذف به ضرر 
دولت تمام خواهد شد و بايد قسط وام را بپردازد، ولى در اصل اين گونه 
نيست. مثال براى يك خانوار 5 نفره كه قرار است در هر ماه حدود 227

هزار و 500 تومان برايشان يارانه واريز شود، فقط در اين حالت يك قسط 
35 هزار تومانى به جاى او پرداخت خواهد شــد كه بسيار به صرفه تر از 
پرداخت يارانه خواهد بود. به عبارتى هزينه كمتر از 5 ماه يارانه اين خانوار 
برابر وام يك ميليونى اســت كه در اين حالت هزينه پرداخت وام براى 

دولت به طور حتم به صرفه تر از ادامه پرداخت يارانه خواهد بود.

تبليغ سايت هاى فيشينگ 
در صفحه اينفلوئنسرها!

 برخى اينفلوئنسرهاى اينستاگرامى اين روزها خيلى راحت به تبليغ 
سايت هايى مى پردازند كه بسيارى از آنها فيشينگ هستند و كاربران با 
ورود به اين سايت ها و پرداخت هزينه، ممكن است متحمل ضررهاى 

زيادى شوند.
به گزارش ايســنا، يكى از شــگردهاى جمع آورى اطالعات كاربران، 
سايت هاى فيشينگ است. رصد فضاى مجازى سايت هايى جعلى را 
نشــان مى دهد كه براى ارائه خدمات به كاربران، اطالعات حســاب 
افــراد را جمع آورى و از اين اطالعات سوءاســتفاده كرده يا آن را در 
اختيار ديگران قرار مى دهند. براى مثال هنگام ثبت نام خودرو، دريافت 
يارانه، ســهميه سوخت و ديگر موارد، ســايت هاى جعلى از كاربران 
مى خواهند در اين سايت ها ثبت نام كنند يا در برخى موارد ديگر پس 
از تماس با شهروندان، خود را به عنوان نماينده شركت ها يا سازمان ها 

معرفى مى كنند.
ــت در  ــر اس ــه بهت ــدار داده ك ــا هش ــاره باره ــا در اين ب ــس فت پلي
ــخصى  ــات ش ــه اطالع ــى، هرگون ــايت هاى جعل ــا س ــورد ب برخ
ــوع  ــن موض ــرا اي ــد؛ زي ــت نكني ــايت ها ثب ــود را در س و كارى خ
ــن  ــد. همچني ــته باش ــى داش ــل  پيش بين ــات غيرقاب ــد تبع مى توان
ــى  ــبكه هاى اجتماع ــا و ش ــده در كانال ه ــايت هاى تبليغ ش ــه س ب
ــخ  ــى، تاري ــام و نام خانوادگ ــد ن ــى مانن ــرده و اطالعات ــاد نك اعتم
ــى و اطالعــات بانكــى خــود را  ــد، شــماره شناســنامه، كــد مل تول
ــا  ــايبرى ب ــان س ــرا مجرم ــد، زي ــذارى نكني ــن ســايت ها بارگ در اي
دانســتن ايــن اطالعــات به راحتــى مى تواننــد شــما را فريــب دهنــد.

در اين راستا كارشناس فناورى اطالعات در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به فعاليت كالهبرداران در قالب سايت هاى فيشينگ بيان كرد: فيشينگ 
به هر روشــى براى جمع آورى اطالعاتى از جمله شــماره حساب و 
كارت هاى اعتبارى گفته مى شود و ممكن است از روش هاى مختلفى 
براى اين كار اســتفاده  شود. درحال حاضر بسيارى از افراد معروف در 
اينســتاگرام، به تبليغ سايت هاى شرط بندى مى پردازند كه بررسى اين 

سايت ها به فيشينگ و سرقت اطالعات كاربران منجر مى شود.
ابوالفضل عبدالهى ادامه داد: تا 2 ســال گذشــته، ايجاد درگاه جعلى 
براى دريافت اطالعات حســاب هاى بانكى، نياز به تخصص طراحى 
ســايت داشت اما اكنون سايت هايى وجود دارند كه درگاه هاى جعلى 
مى فروشــند و كالهبــرداران مى توانند بدون هيچ دانش ســايبرى و 
اطالعات نســبت به درگاه هاى بانك،  يك درگاه جعلى از آن سايت 
دريافت كنند و درگاه را در شبكه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشته و 

قربانيان خود را فريب دهند.
وى با بيان اينكه با فعال شــدن رمز يك بار مصرف، بســيارى از افراد 
انتظار داشــتند ديگر هك نشوند و مورد حمله فيشينگ قرار نگيرند، 
افزود: اگرچه فيشــينگ با فعال شــدن رمز پويا كاهش يافته، اما رمز 
يك بــار مصرف به هيچ وجه امنيت صد درصــدى را فراهم نمى كند 
و حتى همان ســايت هايى كه ســرويس هاى درگاه بانكى مى دهند، 
مى توانند رمز يك بار مصرف هم ارائه دهند و حسابتان را خالى كنند.

اين كارشــناس فنــاورى اطالعات با تأكيد بر برخوردارى از ســواد 
رسانه اى براى امنيت و توجه به آدرس صحيح سايت ها بيان كرد: زمانى 
shaparak.ir كه به سايت هدايت مى شويد بايد دقت كنيد كه حتما
در دامنه اصلى باشد، ممكن است به روش هاى مختلف اين شناسه را 
به صورت shaaparak.ir يا shaparack.ir يا اشكال ديگرى 
در  آدرس سايت قرار دهند، بنابراين بايد حتما به آدرس دقيق سايت ها 

دقت كرد.
عبداللهى با اشاره به روش هاى جلوگيرى از لو رفتن اطالعات اظهار 
كرد: در هر ســايتى ثبت نام نكنيد و اطالعات بانكى وارد نكنيد، كافى 
است در شبكه هاى اجتماعى لينكى به شما بدهند و به آن لينك وارد 
شــويد، پول پرداخت كنيد و قربانى شــويد. درصورتى كه بايد حتما 
لينك را بررســى كنيد و مطمئن باشيد سايتى كه به آن وارد مى شويد، 
همان ســايتى است كه درنظر داريد؛ بنابراين الزم است پيش از اينكه 
وارد آن سايت شويد، صحت آدرس را بررسى كنيد و سپس عمليات 

پرداخت را انجام دهيد.
وى با بيان اينكه داشتن يك كارت بانكى با ميزان پولى به اندازه كارى 
كه مى خواهيد انجام دهيد، گزينه خوبى اســت، خاطرنشان كرد: براى 
امنيت بيشتر، فارغ از اينكه مســائل امنيتى را رعايت كنيد و وارد هر 
دقت كنيد، مى توانيد يك كارت  shaparak.ir سايتى نشويد و به
ثانى داشــته باشــيد و از طريق موبايل بانك يــا روش هاى ديگر، هر 
مقدارى كه براى خريد جنســى پول نياز داريد، به اين حســاب پول 
انتقــال داده و از طريق اين كارت خريد خــود را انجام دهيد كه در 
نهايت اگر قربانى فيشينگ يا هك شديد، مبلغ زيادى را متضرر نشويد.

جزئيات افزايش 26 درصدى حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعى

ــه  ــالم اينك ــا اع ــى ب ــن اجتماع ــازمان تأمي ــه اى س ــباتى بيم ــروه محاس ــس گ  رئي
ــز  ــده واري ــه آين ــتمرى بگيران هفت ــاه مس ــوق خردادم ــش حق ــاوت افزاي ــا به التف م
نيــز  بازنشســتگان  كمك هزينه هــاى  توجــه  قابــل  افزايــش  گفــت:  مى شــود، 

بــه زودى اعمــال مى شــود.
ــا بيــان اينكــه ســاالنه پــس از اينكــه  بــه گــزارش خبرآناليــن، بنفشــه محموديــان ب
شــوراى عالــى كار دربــاره حداقــل دســتمزد و ميــزان افزايش ســاير ســطوح دســتمزد 

تصميم گيــرى كــرد، موضــوع افزايــش مســتمرى تأميــن اجتماعــى مطــرح مى شــود.
ــن  ــر در اي ــاخص هاى مؤث ــاس ش ــر اس ــز ب ــش ني ــن افزاي ــنهاد اي ــزود: پيش او اف
افزايــش، تدويــن و بــه هيــأت دولــت بــراى تصويــب ارجــاع و پــس از ايــن مرحلــه، 

ــود. ــرا مى ش ــپس اج ــالغ و س اب
محموديان با بيان اينكه در ســالجارى آخرين تصميم درباره افزايش حداقل دستمزدها به 
ميزان 26 درصد و ساير سطوح 15 درصد بوده است، گفت: اين ميزان به اضافه 164 هزار 

تومان براى ساير سطوح اعمال شده است.
ــن  ــر اســاس همي ــز ب ــن اجتماعــى ني ــرد: افزايــش مســتمرى هاى تأمي ــد ك وى تأكي

تصميــم اجرايــى خواهــد شــد.

محموديان با اعالم اينكه ما به التفاوت افزايش حقوق خردادماه مستمرى بگيران هفته آينده 
واريز مى شود، درباره شيوه پرداخت و محاسبه آن گفت: امسال عالوه بر اين پرداخت ها 
با موضوع متناسب سازى مستمرى بازنشستگان نيز مواجه بوديم كه اين از مطالبات گذشته 

اين قشر بوده است.
رئيــس گــروه محاســباتى بيمــه اى ســازمان تأميــن اجتماعــى تأكيــد كــرد: خوشــبختانه 
ــه ســازمان تأميــن اجتماعــى، مذاكــرات متعــددى  ــا عــزم جــدى مديرعامــل و بدن ب
ــى  ــع آن تفاهمات ــن مناب ــراى تأمي ــفندماه ب ــد و از اس ــب داده ش ــاره ترتي در اين ب
صــورت پذيرفــت كــه اميدواريــم ظــرف 2 مــاه آينــده محقــق شــود و البتــه رقــم ايــن 

ــود.  ــل توجــه خواهــد ب متناسب ســازى هــم قاب

 هر چنــد قيمت دالر اين روزها رشــد 
قابــل توجهى تجربه كــرده و پاى هر دالر 
آمريكا بــه نزديكى كانال 19 هزار تومان در 
صرافى هاى بانكى رســيده اســت اما هنوز 
ساكنان ساختمان شيشه اى ميرداماد از كاهش 
قريب الوقوع نرخ ها مى گويند و صرافان نيز 
احتياط بيشترى در معامالت به كار مى بندند.

اكنون دالر در صرافى هاى بانكى به نزديكى 
19 هزار تومان رسيده است اما در بازار آزاد 
اين سد را شكسته و باالتر از 19 هزار تومان 

معامله مى شود. 
 درحالى كــه برخــى انتظــارات تورمى را 
عامل رشــد دالر مى دانند و در عين حال به 
جو روانى ناشــى از قطعنامه جديد شوراى 
حكام اشاره مى  كنند، مسئوالن بانك مركزى 
از بازگشــت وضعيــت به حالــت عادى 
ســخن مى گويند و معتقدند شرايط به زودى 

دستخوش تغيير مى شود. 
 نكته مهم در اين ميان بررسى داليلى است 
كه موجب افزيش قيمت دالر در بازار شده 
اســت. گذشته از عوامل اشــاره شده، يعنى 
انتظــارات تورمــى و جو روانــى قطعنامه 
شــوراى حــكام، داليل عينــى و اقتصادى 
ديگرى نيز عامل تغييرات قيمتى در بازار ارز 
بوده اند. شايد يكى از مهم ترين داليل را بايد 
در رفتار صادركنندگان غيرنفتى جست وجو 
كــرد؛ آنجا كه هم از بانــك مركزى اخطار 
مى گيرنــد هــم از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت؛ زيرا ارزهــاى حاصل از صادرات 
غيرنفتــى گويا حاال طبق روال هميشــه به 
كشــور باز نمى گردند. اين مهــم خود در 
كنار تحريم هاى نفتى فشــار اقتصادى ناشى 
از كرونا، مشــكلى ويژه تر را متوجه اقتصاد 

ايران كرده است. 
 ديگر ســوءرفتار كره جنوبى در بلوكه كردن 
منابع ارزى ايران اســت كه به گفته حسين 
تنهايى، رئيس اتاق بازرگانى ايران و كره در 
حدود 6/5 تا 9 ميليارد دالر برآورد مى شود، 
كه بازار ارز را تحت تأثير قرار داده است. در 
اين ميان اما چه عواملى ســبب شــده است 
كه مســئوالن بانك مركــزى و در رأس آن 
عبدالناصر همتــى، رئيس كل بانك مركزى 
خبــر از بازگشــت وضعيت در بــازار ارز 

بدهند؟
 قيمت دالر واقعى نيست 

 هر چنــد رئيس كل بانــك مركزى قيمت 
واقعى دالر را به صراحت اعالم نكرده است 

امــا مى گويد طبق داده هاى اقتصادى، قيمت 
كنونى ارز در بازار واقعى نيست و قيمت ها 

پايين تر از اين محدوده قرار مى گيرند. 
 قيمت در هر بازار تحت تأثير عرضه و تقاضا 
تعيين مى شود؛ به اين ترتيب كمبود ارز حتى 
به صورت مصنوعى مى تواند در تعيين قيمت 

باالتر براى آن مؤثر واقع شود. 
 جــدا از ايــن مؤلفــه، اســتناد وى بــه 
تحــت  نهــاد  كــه  اســت  ابزارهايــى 
ــازار ارز در  ــت ب ــراى مديري ــدى اش ب تص
اختيــار دارد. ابزارهايــى كــه البتــه هيــچ گاه 
به طــور شــفاف دربــاره آنهــا ســخنى گفتــه 
ــدى  ــال و ان ــك س ــا در ي نشــده اســت ام
گذشــته بــا اســتفاده از آنهــا بانــك مركــزى 
مهــار بــازار ارز را در دســتور كار قــرار داده 

اســت. 
همتى تأكيد دارد، نهاد تحت تصدى اش پس 
از وقايع آبان 98، ورود ايران به ليست سياه 
FATF و حتــى افت شــديد قيمت نفت، 
توانسته است نسبت به اعاده ثبات اقدام كند. 
حاال نه تنها وى اين بحران را موقتى مى داند 
ســاختمان  راهروهاى  در  همكارانش  بلكه 
بلندمرتبه ميردادمــاد نيز مى گويند وضعيت 

در بازار ارز عادى خواهد شد. 
 اما در ســوي ديگر، آنها كه هنوز برخالف 
تمام محدوديت ها در خيابان مشغول معامله 
ارز هســتند، از باالتر رفتن قيمت ها سخن 
مى گويند و بر طبــل گرانى مى كوبند. رفتار 
بازارهــاى موازى ارز نيز نشــان از رشــد 

قيمت ها دارد. رصد بازار مســكن، خودر و 
طال و سكه گواه اين مدعاست.  

 صادركنندگان
دالرها را برمى گردانند؟

همتى تأكيد دارد صادركننــدگان بايد تتمه 
ارزهاى صادراتى شان را به كشور بازگردانند، 
اين تأكيد از سوى ساير دستگاه هاى اجرايى 
نيز ديده مى شــود. پايان تيرماه مهلتى است 
كه از سوى همتى براى بازگرداندن ارزهاى 
صادراتــى مشــخص شــده اســت. اعالم 
اســامى متخلفان و ابطــال كارت بازرگانى 
و ... اقداماتى اســت كه پــس از بى توجهى 
صادركنندگان اجرايى خواهد شد. اكنون هر 
چند كره جنوبى وضعيــت خاصى را ايجاد 
كرده اســت، اما مذاكرات با عراق، شرايط 
تازه اى را پيش روى بازار ارز قرار مى دهد. 
آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانى ايران و عراق 
گفته است اين توافق مى تواند زمينه را براى 
بازپرداخت بدهى برقى عــراق به ايران نيز 

فراهم كند. 
 عراق چقدر به ايران 

بدهكار است؟
يحيى آل اسحاق درباره جزئيات اين بدهى به 
ايلنا گفته است: آقاى همتى به تازگى همراه 
هيأتى بــراى مذاكراه درباره نحوه تســويه 
حســاب ها و مبادالت مالى و ارزى به عراق 
رفته است. در اين سفر نحوه تسويه حساب 
بدهى عراق به ايران كه ناشــى از صادرات 
برق و انرژى به اين كشــور است، مشخص 

شــد. اين بدهى به دليل صادرات مداوم برق 
ايران به عراق مدام تغيير مى كند اما اكنون در 

حد 3 تا 4 ميليارد دالر است.
وى ادامه داد: ايران براى حل و فصل تسويه 
حساب ها توافقاتى انجام داده و سيستمى را 
ايجاد كرده است. در توافقات سفر همتى به 
عراق مقرر شد تا از محل مطالبات ايران در 
حوزه برق و انرژى از عراق، خريدهاى ايران 
از طريق بانك مركزى به فروشــنده تسويه 
شود. ارز مورد نياز براى كاالهاى خريدارى 
شده توســط ايران را عراق مى پردازد و كاال 
بدون دخالت عراق و از مبدأ فروشــنده به 
كشــور مى آيد، مبالغ درواقع از طلب ايران 

پرداخت مى شود.
آل اســحاق تصريح كــرد: پرداخت پول از 
طريق واحدى است كه TBI عراق آن را به 
عهده دارد. ما در نخستين فرصت سفارشات 
كااليــى خود را خواهيــم داد و مقدارى از 
طلب مــان را از طريــق واردات كاالهــاى 
غيرتحريمى وصول خواهيم كرد. متأســفانه 
نمى توانيم كاالهاى تحريمى را به اين طريق 

وارد كنيم.
به نظر مى رســد شــمارش معكوس براى 
عادى سازى وضعيت در بازار ارز آغاز شده 
اســت، بازپرداخت بدهى عراق به ايران در 
كنار تالش براى آزادســازى منابع ايران در 
ديگر كشورها و بازگشت ارزهاى حاصل از 
صادرات غيرنفتى 3 مؤلفه اى است كه بازار 

ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد.

بازار ملتهب گرانى
دولت در سوداى ارز ارزان

 معاون اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان از معرفى 4 هزار واحد 
مشمول دريافت تسهيالت كرونايى به بانك ها 
خبر داد و گفت: 5 هزار و 936 كارگر همدانى 
كه مشمول دريافت تسهيالت كرونايى بودند، 

به بانك ها معرفى شدند.
مصطفى قربان فر در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكــه ثبت نام متقاضيان دريافت تســهيالت 
كرونا در اســتان انجام شده است، اظهار كرد: 

تاكنون 4 هزار كارگاه با 5 هزار و 936 كارگر 
براى دريافت 55 ميليارد تومان تســهيالت به 

بانك هاى عامل استان معرفى شدند.
وى با اشاره به اينكه 14 رسته شغلى آسيب ديده 
از كرونا در استان شناسايى شده است، تصريح 
كرد: در استان همدان 33 هزار كارگاه مشمول 
دريافت تسهيالت كرونا هستند كه اعتبار استان 

در اين زمينه 800 ميليارد تومان است.
قربان فر با بيان اينكــه ثبت نام درحال افزايش 

اســت، خاطرنشــان كرد: قرار بود تــا پايان 
خردادماه فرايند ثبت نام از مشاغل آسيب ديده 
از كرونا انجام شــود اما هنوز سامانه كارا باز 
است و واحدهاى مشمول دريافت تسهيالت 

مى توانند در اين سامانه ثبت نام كنند.
وى افزود: تسهيالتى به مبلغ 6 ميليون تومان 
خويش فرما، 12 مســافرى  راننــدگان  براى 
ميليون تومان براى بنگاه هاى آســيب ديده از 
كرونا بــه ازاى هر فــرد و 16 ميليون تومان 

هم براى بنگاه هاى آســيب ديده كه به دستور 
ستاد ملى كرونا تعطيل شده اند، درنظر گرفته 

شده است.
معاون اشــتغال استان همدان در استان همدان 
15 بانــك و 13 دســتگاه اجرايــى در پرداخ 
تسهيالت كرونا مشــاركت دارند، خاطرنشان 
كرد: كارگران ساختمانى به دليل اينكه از كرونا 
متأثر نبوده اند، مشمول دريافت اين تسهيالت 

نيستند.

 مدير ديتاى مخابرات منطقه همدان از 
ADSL نصب شده  پورت هاى  افزايش 

در اســتان خبر داد و گفــت: ميزان اين 
پورت ها در 3 ماهه امســال به 2 هزار و 

224 مورد رسيده است.
افشين جاودانى هما، با اشاره به وضعيت 
اينترنت مخابرات اســتان اظهار كرد: با 
توجه به شرايط بحرانى كرونا در 3 ماهه 
نخســت ســالجارى در مقايسه با مدت 
مشابه ســال گذشــته تفاوت زيادى در 

مصرف اينترنت شاهد بوديم.
وى يكى از معيارهاى سنجش پيشرفت 

را سنجش ميزان مصرف اينترنت عنوان 
كرد وبه فارس گفت: مقايسه رشد حوزه 
ديتا در زمينه هاى سخت افزار و نرم افزار 
در زمانى مشخص نسبت به مدت مشابه 
آن در گذشته، مى تواند ميزان پيشرفت و 
رشــد يك جامعه در اين حوزه را نشان 

دهد. 
مدير ديتاى مخابرات منطقه همدان بيان 
كرد: طبق آمار به دست آمده از مخابرات 
جهش  اينترنت  حــوزه  همــدان  منطقه 
چشــمگير و قابل اعتنايى در يك ســال 
گذشته داشته كه مقايسه 3 ماهه نخست 

امســال با مدت مشابه سال گذشته مؤيد 
موضوع است.

وى بــا بيان اينكــه دربــاره نرم افزار و 
سخت افزار پيشرفت محسوسى را شاهد 
هستيم، افزود: متوسط پهناى باند مصرفى 
در 3 ماهه ابتداى ســال گذشته در استان 
۶GB/s بــوده كه در 3 ماهه نخســت 
GB/s امســال اين ميــزان بــه 10/30

رسيده است. 
جاودانى هما با اشاره به اينكه در نصب و 
راه اندازى و تجهيزات سخت فزارى ديتا 
شامل سوييچ و DSLAM شاهد ارتقا 

از 8 مــورد به 62 مــورد بوده ايم، تأكيد 
كــرد: نصب و راه اندازى كارت و ماژول 
نيز نسبت به 3 ماهه نخست سال گذشته 
رشد چشــمگيرى داشته كه سال گذشته 

39 مورد و امسال 86 مورد بوده است.
نصب شــده  پورت هــاى  تعــداد  وى 
ADSL را در 3 ماهه سال گذشته 864

مورد و امسال 2 هزار و 224 مورد عنوان 
كــرد و افــزود: VDSL از 64 عدد در 
سال گذشته به 80 مورد امسال ارتقا يافته 

است.
مدير ديتــا مخابرات منطقه همدان تأكيد 
كرد: تمام طراحــى، برنامه ريزى، نصب 
و راه اندازى تجهيزات توســط نيروهاى 
متخصص و بومى استان همدان صورت 

گرفته است.

معاون اشتغال اداره كل كار استان همدان خبر داد

معرفى 4000 كارگاه براى دريافت تسهيالت كرونا در همدان

افزايش پورت هاى ADSL در همدان

نصب 2224 پـورت  در 3 مـاهـه امسال
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خبر فوتبال ايران و جهان
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تساوى ليورپول و اورتون 
در داربى مرسى سايد

 تالش 2 تيم ليورپول و اورتون در داربى مرســى سايد، گلى در بر 
نداشت و بازى با تساوى خاتمه يافت.

در ادامه ديدارهاى هفته جارى ليگ برتر انگليس 2 ديدار برگزار شد كه 
در يكى از بازى ها ليورپول و اورتون در داربى مرسى سايد به مصاف هم 

رفتند كه اين ديدار با تساوى بدون گل به پايان رسيد.
در ديگر ديدار چلسى توانست با نتيجه 2 بر يك استون ويال را شكست 

دهد و گام بلندى براى كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا بردارد.

اينتر مدعى باقى ماند
 تيم فوتبال اينتر با برترى خانگى مقابل سمپدوريا در جمع مدعيان 

سرى A ايتاليا باقى ماند.
در ديدارى معوقه از هفته بيســت وپنجم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، 
اينتر ميالن يكى از مدعيان قهرمانى در ورزشــگاه خالى از تماشــاگر 
«سن ســيرو» به مصاف ســمپدوريا رفت و به پيروزى 2 بر يك دست 
يافت. شاگردان «آنتونيو كونته» با برترى در اين ديدار به امتياز 57 رسيده 
و ضمن حفظ رتبه سوم جدول، اميدهاى اندك خود براى نزديك شدن 

به صدر جدول را حفظ كردند.
در ديگر ديدار آتاالنتا موفق شد با 4 گل ساسولو را در هم بكوبد.

هم اكنون يوونتوس با 63 و التزيو با 62 امتياز در رتبه هاى نخســت و 
دوم هستند.

صدرنشينى رئال در شبى بحث برانگيز
 رئال مادريد در ديدارى خارج از خانه مقابل سوســيداد به برترى 2
بر يك دســت يافت و صدرنشين الليگا شــد. در اين ديدار 3 تصميم 

مشكوك و بحث برانگيز داورى به سود مادريدى ها اتخاذ شد.
در آخرين ديدار هفته سى ام ليگ باشگاه هاى اسپانيا، سوسيداد در رقابتى 
حساس و در «سن سباستين» از تيم مدعى قهرمانى رئال مادريد پذيرايى 

كرد كه ميهمان به پيروزى 2 بر يك دست يافت.
شاگردان «زين الدين زيدان» با كســب اين پيروزى 65 امتيازى شده و 
صدر جدول را از بارسلونا پس گرفتند. بارسلونا با همين تعداد امتياز در 
رتبه دوم قرار دارد و سوســيداد نيز با 47 امتياز در جايگاه ششم جدول 

باقى ماند.

نايب قهرمانى دورتموند در بوندسليگا
 تيم فوتبال بورســيا دورتموند با كســب پيروزى در ديدار حساس 
خــارج از خانه مقابل اليپزيگ، نايب قهرمانى خود در بوندســليگا را 
قطعى كرد. ديدارهاى هفته سى وســوم و ماقبل پايانى ليگ باشگاه هاى 
آلمان، به صورت همزمان برگزار شد كه در حساس ترين بازى، اليپزيگ 
و دورتموند براى كسب عنوان نايب قهرمانى به مصاف هم رفتند كه اين 

بازى با برترى 2 بر صفر ميهمان به اتمام رسيد.
«ارلينگ هالند» ســتاره جوان نروژى دورتموند، زننده هر 2 گل تيمش 
بود. دورتموند با كسب اين پيروزى به امتياز 69 رسيد و نايب قهرمانى 

خود را مسجل كرد و اليپزيگ با 63 امتياز در رتبه سوم ماندگار شد.
بايرن مونيخ كه هفته پيش قهرمانى خود را قطعى كرده بود برابر فرايبورگ 

به پيروزى 3 بر يك دست يافت و 79 امتيازى شد.

مربى هاى نام آشنا در فهرست تيم ملى 
جوانان

 كميته فنى و كميته جوانان فدراســيون فوتبــال به دليل زمان كوتاه 
باقى مانده تا مســابقات قهرمانى فوتبال جوانان آســيا، به سراغ مربيان 

نام آشنا در اين رده سنى رفته اند.
به گزارش ايسنا، قرعه كشــى رقابت هاى جوانان و نوجوانان قهرمانى 
فوتبال آسيا هفته گذشته در مالزى انجام شد و تيم هاى ملى ايران رقيبان 
خود را شــناختند. تيم ملى زير 19 ســال ايران در گروه نخست با تيم 
ازبكستان ميزبان مسابقات و اندونزى و كامبوج هم گروه شده است كه 
روى كاغذ رقيبان چندان قدرتمندى براى راه يابى به مرحله بعد ندارد اما 
در عمل، هر 3 تيم در ســال هاى اخير پيشرفت چشم گيرى در رده هاى 

پايه داشته اند.
با وجود اين، تنها مشكل تيم ملى جوانان مربوط به كناره گيرى سيروس 
پورموســوى از هدايت اين تيم است كه در فاصله كوتاه تا آماده سازى 
تيم جوانان با وجود مشكالت مربوط به شيوع كرونا و تعطيلى اردوهاى 

تداركاتى به معضل بزرگى تبديل شده است.

اسكوچيچ به ايران بازگشت
 سرمربى تيم ملى فوتبال ايران به تهران بازگشت.

دراگان اســكوچيچ كه پيش از آغاز ســال 99 از ايران خارج شده و به 
كرواســى رفته بود، در ماه هاى اخير به دليل همه گيرى ويروس كرونا و 
بســته بودن راه هاى مسافرتى، نتوانسته بود به ايران بازگردد. البته با لغو 
مسابقات ملى و باشگاهى، اسكوچيچ و تيم ملى ايران در اين مدت هيچ 

برنامه اى نيز نداشتند.
اسكوچيچ كه در نيمه بهمن 98 به عنوان سرمربى جديد تيم ملى فوتبال 
ايران معرفى شــد، هنوز هيچ تمرين و مسابقه اى با سمت جديد خود 
پشــت سر نگذاشته است. مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 قطر كه 
قرار بود فروردين برگزار شــود، به آبان موكول شده است اما ليگ برتر 
ايران از هفته آينده آغاز مى شــود و اسكوچيچ به تهران بازگشته تا اين 

رقابت ها را زير نظر بگيرد.

برگزارى دوره آموزشى برف و يخ در مالير
 بــراى نخســتين بار در ورزش كوهنوردى شهرســتان مالير دوره 

آموزشى برف و يخ برگزار شد.
رئيس هيأت كوهنوردى شهرســتان مالير با اعالم اين خبر گفت: دوره 
آموزشى برف و يخ در منطقه پيســت اسكى تاريك دره استان همدان 
برگزار شد. ميرزايى درباره برگزارى اين دوره اظهار كرد: به همت اعضا 
و كميته آموزش هيأت كوهنوردى اين شهرستان و برگزارى جلسات و 
دريافت مجوز الزم از فدراسيون كوهنوردى، دوره آموزشى برف و يخ 
براى نخستين بار در ورزش كوهنوردى شهرستان مالير در منطقه پيست 
اسكى تاريك دره استان همدان برگزار شد . وى در ادامه افزود: تعداد ده 
نفر از جوانان مســتعد و عالقه مند در اين دوره شركت كردند و به مدت 
3 روز در روزهاى پايانى خردادماه ســالجارى با موفقيت آن را به پايان 
رســانده و آموزش هاى الزم را هم به صــورت تئورى و هم به صورت 

عملى فرا گرفتند.
ميرزايــى تصريح كرد: ســعيد عريان پور و وحيد محمودى از اســاتيد 

فدراسيون كوهنوردى كشور، مدرسى اين دوره را بر عهده داشتند .

فوتبال محالت بازوى توانمند تيم فوتبال 
شهردارى 

 ظرفيت فوتبال محالت مى تواند، بازوى توانمند تيم فوتبال شهردارى 
همدان باشد

سرپرســت تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم اين مطلب گفت: در 
اين فصل به خوبى از ظرفيت فوتبال محالت به عنوان بازوى توانمند تيم 

فوتبال شهردارى همدان استفاده شده است.
مجتبى وثوقى با اشــاره به ظرفيت فوتبال محــالت همدان اظهار كرد: 
فوتبال محالت به عنوان بازوى توانمند فوتبال شهر همدان بوده و در اين 
فصل نيز تمام تالش كادر فنى استفاده از ظرفيت فوتبال محالت در تيم 

بزرگساالن شهردارى همدان بود.
وى افــزود: پيــش از آغاز فصل 2، ديدار تداركاتــى با منتخب فوتبال 
محــالت همدان برگزار كرديــم و 5 بازيكــن را كادر فنى تيم فوتبال 

شهردارى همدان براى استفاده در تيم انتخاب كردند.
وثوقى با بيان اينكه سياست باشگاه شهردارى همدان استفاده از ظرفيت 
بومى اســتان است، گفت: از 5 بازيكن انتخاب شده 3 بازيكن به اختيار 
خودشان از حضور در تيم انصراف دادند و قرارداد مالى درنظر گرفته شده 
را قبــول نكردند و يك بازيكن ديگــر نيز پس از 2 ماه تمرين ديگر در 
تمرينات مــا حضور پيدا نكرد. در نهايت صالح وفايى به عنوان بازيكن 
فوتبال محالت جذب تيم فوتبال شد كه در طول فصل نيز از اين بازيكن 
اســتفاده كرديم. وى با بيان اينكه بيش از 80 درصد بازيكنان تيم فوتبال 
شهردارى بومى اســتان همدان هستند، افزود: باشگاه شهردارى همدان 
همواره پرچمدار حمايت از بازيكنان بومى اســتان همدان بوده و تمام 
تالش مديران باشگاه و كادر فنى امسال استفاده از حداكثر بازيكنان بومى 

بوده است.
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پيشخوان

آگهى دعوت از مجاورين 
ــى مالــك ششــدانگ پــالك 3 و 4 و 8 فرعــى از 1382  ــاى محمــد جالل چــون آق
ــماره 1138-99  ــى ش ــر درخواســت آگه ــد براب ــك نهاون ــى بخــش ي و 1382 اصل
مــورخ 1399/03/31 تقاضــا در قالــب صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از 
ــن را نمى شناســند و  ــه مجاوري ــى مى باشــد ك ــوده و متقاضــى مدع ــن اداره نم اي
دسترســى بــه مالكيــن نــدارد، لــذا بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى 
ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و 
همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه اجرايــى مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه 
مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر ابــالغ مى گــردد كــه در روز پنجشــنبه مــورخ 
ــه  ــد، كوچ ــع در نهاون ــك واق ــوع مل ــح در محــل وق ــاعت 12 صب 1399/04/19 س
ــام  ــع از انج ــن مشــاعى مان ــدم حضــور مالكي ــاد . ع ــه عم ــى، كوچ ــراه غرب كيان
ــد در  ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ ــات نقش عملي

ــردد.  ــه درج مى گ ــن روزنام همي
(م الف587)

جليلوند
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
خانــم پرويــن غالمــى منصــور داراى شــماره شناســنامه  5 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/98/99 از اي كالس
توضيــح داده كــه شــادروان محمداســماعيل منصــورى بهــرخ بــه شــماره شناســنامه  16 
در تاريــخ 97/05/06 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 
ــا مشــخصات فــوق  آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 1- متقاضــى گواهــى حصروراثــت ب
الذكــر همســر متوفــى، 2-مهــدى منصــورى بهــرخ فرزنــد محمداســمعيل بــه شــماره 
ــم  ــى، 3-حات ــار پســر متوف ــزى به ــوزه مرك ــد 1362 صــادره از ح شناســنامه 100 متول
منصــورى بهــرخ فرزنــد محمداســمعيل بــه شــماره شناســنامه 18 متولــد1360 صــادره 
از حــوزه مركــزى بهــار پســر متوفــى،  4-جــواد منصــورى بهــرخ فرزنــد محمداســمعيل 
بــه شــماره شناســنامه450 متولــد1367 صــادره از حــوزه مركــزى بهــار پســر 
متوفــى، 5-ليــال منصــورى بهــرخ فرزنــد محمداســمعيل بــه شــماره شناســنامه2732 
متولــد1355 صــادره از حــوزه مركــزى بهــار دختــر متوفــى، 6-اعظــم منصــورى بهــرخ 
ــوزه  ــادره از ح ــد1352 ص ــنامه2408 متول ــماره شناس ــه ش ــمعيل ب ــد محمداس فرزن
ــه  ــه منصــورى بهــرخ فرزنــد محمداســمعيل ب مركــزى بهــار دختــر متوفــى، 7-محبوب
ــى  ــر متوف ــار دخت ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ــد1351 ص ــنامه503 متول ــماره شناس ش
والغيــر. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يك نوبــت آگهي 
مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 

(م الف168)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

هيات 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

ــر رأي شــماره 139960326007000220 مورخــه 1399/02/25 هيــأت موضــوع قانــون  براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــار در  ــادره از به ــنامه 902 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد محرمعل ــتارزاده فرزن ــم س ابراهي
ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 46671/80 مترمربــع پــالك 
357 فرعــى از 217 اصلــى واقــع در اراضــى روســتاى گنبــدان حــوزه ثبتــى بهــار بخــش 
چهــار همــدان خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى محرمعلــى ســتارزاده و مــع الواســطه 
از غالمرضــا اشــراقى 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 رســيد، 
ــه مراجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ظــرف مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الــف 133)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/03/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/03

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى ابالغ اجرائيه 
طبق ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 9900593

بدينوســيله بــه آقــاى حميدرضــا ابراهيــم نســب ،نــام پــدر ابراهيــم ،تاريــخ تولد 
1353/03/15 ،شــماره ملــى: 3874465926، شــماره شناســنامه 490 ،بــه نشــانى: 
ــى  ــد قربان ــت از محم ــه وكال ــى ب ــر مرتضاي ــه ناص ــود ك ــالغ مى ش ــدان اب هم
ــل  ــال مح ــك ب ــتناد چ ــه اس ــال ب ــغ 60/000/000 ري ــول مبل ــت وص ــر جه تفاخ
ــوده و  ــه صــادر نم ــه شــما اجرائي ــورخ 1395/06/15 علي ــه شــماره 275829 م ب
پرونــده اجرايــى بــه كالســه 9900593 در ايــن اداره تشــكيل شــده و بــا توجــه 
ــى  ــالغ واقع ــوده و اب ــص ب ــتى ناق ــه برگش ــما در گواهينام ــه آدرس ش ــه اينك ب
ــر تقاضــاى بســتانكار طبــق مــاده 18 آيين نامــه  ــذا بنــا ب ميســر نمــى باشــد. ل
ــه در يكــى از روزنامه هــاى كثيراالنتشــار  ــه فقــط يــك مرتب ــاد اجرائي اجــرا مف
ــى  ــن آگه ــخ اي ــدت 10 روز از تاري ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ــى مى ش ــى آگه محل
كــه روز ابــالغ محســوب مــى گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام 

ننماييــد، عمليــات اجرايــى جريــان خواهــد يافــت.
(م الف438)

تاريخ انتشار: 1399/04/03
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان 
 جالل حدادى 

يك روحانى 
 رئيس هيأت وزنه بردارى همدان شد

 حجت االسالم عليرضا هميدوند با كسب آراى الزم به عنوان رئيس 
جديد هيأت وزنه بردارى استان همدان معرفى شد.

مجمــع انتخابات رئيس هيــأت وزنه بردارى اســتان همدان با حضور 
محسن بيرالوند دبير فدراسيون وزنه بردارى جمهورى اسالمى و محسن 

جهانشير مديركل ورزش و جوانان همدان برگزار شد.
در اين مجمع هميدوند با كسب 13 رأى از 14 رأى مأخوذه به مدت 4

سال به عنوان رئيس جديد هيأت وزنه بردارى استان همدان معرفى شد. 
وى نخســتين روحانى است كه در استان به رياست هيأت وزنه بردارى 

انتخاب شد.
پيش از اين محمد زارعى، رياست هيأت وزنه بردارى همدان را به مدت 

حدود 4 سال برعهده داشت.
مديركل ورزش و جوانان همدان در اين مجمع گفت: براى نخستين بار 
در فدراســيون وزنه بردارى و دســتگاه ورزش اين استان يك روحانى 

سكان دار هيأت ورزشى شد.
محسن جهانشير افزود: اخذ آراى باال در اين مجمع انتخاباتى نشان داد 

كه اعضا به توانمندى هاى فرد منتخب هيأت اعتماد دارند و همين اصل 
مهم در پيشبرد اهداف مدنظر در توسعه ورزش وزنه بردارى از اهميت 

ويژه اى برخوردار است.
وى بيان كرد: وزنه بردارى همدان در دوره گذشــته رياســت، شــاهد 
دســتاوردهاى خوبى بود و انتظار داريم در دوره جديد نيز روند رو به 

رشدى از اين ورزش مشاهده كنيم.
جهانشير خاطرنشــان كرد: وزنه بردارى اســتان همدان از ديرباز مهد 
قهرمانــان و پهلوانان نامدار بوده اســت و در دوره جديد هيأت توقع 

داريم تا در مسير پرورش استعدادها و قهرمان پرورى تالش شود.

برترى پاس همدان مقابل 
تيم دسته سومى

 تيم پاس همدان در ديدارى دوستانه 
مقابل تيم دسته ســومى گرين كشاورز 

نهاوند به برترى 3 بر يك دست يافت.
عارف اكبرى، مســعود رمضانى و مدافع 
حريف گل هاى برترى بخش پاس در اين 

مسابقه را به ثمر رساندند.

سرپرست هيأت كبدى 
كبودراهنگ منصوب شد

 سيد مصطفى موسوى، رئيس هيأت 
تكواندو اســتان با صدور حكمى، امين 
شــيخى زاده را به عنوان سرپرست هيأت 
كبدى شهرســتان كبودراهنگ منصوب 
كرد.در بخشــى از اين حكم آمده است 
نظر به تعهد و تجارب ارزشــمند شما، 
انتظار مى رود بــا به كارگيرى تمام توان 
خــود و ضمــن تعامل و همــكارى با 
اداره ورزش و جوانــان و بهره گيرى از 
ظرفيت هــاى موجود آن شهرســتان در 
راستاى توســعه كبدى اقدامات مؤثرى 
را معمول داشــته و در انجــام وظايف 
محوله كوشا باشيد.گفتنى است شهرستان 
كبودراهنگ، نخبگان ورزشــى زيادى را 
در رشــته كبدى به جامعه ورزش استان 

و كشور معرفى كرده است.

مرگ بازيكن سابق فوتبال 
عراق به دليل كرونا

 بازيكن ســابق تيم ملى فوتبال عراق 
به دليــل ويروس كرونا جــان خود را از 
دســت داد. به گزارش السومريه، احمد 
راضى بازيكن سابق تيم ملى فوتبال عراق 
چند روز پيش به دليل ويروس كرونا در 
بيمارستان بســترى شد.قرار بود كه او با 
هواپيما راهى عمان شــود تــا در آنجا 
مراحل درمان خود را پشت سر بگذارد اما 
بامداد يكشنبه وضعيت احمد راضى بدتر 
شد و درنهايت جان خود را از دست داد.

55 دوپينگى ورزش ايران 
در سال 2019

 سرپرست فدراسيون پزشكى ورزشى 
در نشســت رؤســاى فدراســيون هاى 
ورزشى گفت: در ســال 2019، هزار و 
230 نمونه گيرى از ورزشــكاران داشتيم 
و 55 نمونــه مثبت بود كــه ميزان 4/4

درصد از نمونه ها را شامل مى شود.مهرزاد 
خليليان گفــت: در بين فدراســيون ها، 
فوتبال با 377 نمونه گرفته شده در صدر 
قرار گرفت و بيشــترين نمونه مثبت هم 
از فدراســيون وزنه بردارى با 11 نمونه 

مثبت بود.

پيروزى پرگل زنيت
در حضور آزمون

 مدافع عنوان قهرمانى ليگ روســيه 
موفق شد برد پرگلى برابر زسكا مسكو 
كســب كند. در ادامــه ديدارهاى هفته 
بيست وسوم ليگ برتر روسيه چند ديدار 
برگزار شــد كه در يكى از بازى ها زنيت 
ســن پترزبورگ مدافع عنــوان قهرمانى 
توانســت با 4 گل حريف خود زســكا 
مسكو را شكست دهد تا يك گام ديگر به 
قهرمانى زودهنگام نزديك تر شود. سردار 
آزمون مهاجم تيم فوتبال ايران 73 دقيقه 

در زمين حاضر بود.

كارت دانشجويى به نام رسول روستايى فرزند على به شماره 
دانشجويى9032260009 ، شماره ملى 3920286464 ، 

مقطع كارشناسى رشته حقوق از دانشگاه بوعلى سينا مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 ورود بيمارى منحوس كوويد 19 تمام 
معــادالت جهانى را به هم ريخت و زندگى 
روزمره مردم را مختل كرد. مراكز فرهنگى 
و ورزشى تعطيل شد و انجام پروتكل هاى 

اجتماعى در دستور كار قرار گرفت.
شــيوع اين ويروس از بهمن ماه آغاز شــد 
و خيلى زود دامنه آن سراســر گيتى را فرا 
گرفت و كشور ما نيز از اوايل اسفند درگير 
اين ميهمان ناخوانده شــد و متأسفانه جان 

ده ها هزار نفر از مردم جهان را گرفت.
كرونــا تمــام فعاليت هاى ورزشــى را در 
سراســر دنيا تعطيل كرد و حتى رقابت هاى 
مهمــى چون المپيــك 2020 توكيو، يورو 
2020 و ليگ ملت هاى واليبال را يك سال 

به تعويق انداخت.
برخى كشــورها پرونــده ليگ هاى داخلى 
خــود را ناتمام بســتند و برخــى ديگر با 
دريافــت مجوزهــاى الزم و بــا اجراى 
پروتكل هاى بهداشتى به حيات خود ادامه 

دادند تا قهرمانان خود را معرفى كنند.
در قاره اروپا 3 ليگ معتبر ادامه مســابقات 
خــود را دنبــال كردنــد؛ ليــگ جزيره، 
بوندسليگا و الليگا در كشورهاى انگليس، 
آلمــان و اســپانيا به حركــت درآمد و در 
ورزشگاه هاى خالى مسابقات خود را دنبال 
مى كنند؛ در قاره آســيا نيز برخى كشورها 
ليگ خود را دنبال كردند و كشــور ما نيز با 
تمهيداتى قرار است ادامه ليگ را دنبال كند 
و اگر اتفــاق غيرمنتظره اى پيش نيايد طبق 
برنامه، چراغ ليگ فردا شــب با انجام يك 

بازى در جهنم اهواز روشن خواهد شد.
ســازمان ليــگ فوتبــال ايــران مصمم به 
برگزارى رقابت ها اســت و مسابقات را با 
انجام ديدار معوقه اســتقالل تهران و فوالد 
اهواز آغاز خواهد كرد و اين در شــرايطى 
است كه خوزســتان وضعيت قرمز دارد و 
ســالمتى بازيكنان و عوامل اجرايى تهديد 
مى شود اما به هرحال طبق برنامه فردا شب 
مسابقات آغاز خواهد شــد و عالقه مندان 
تنها از طريق گيرنده هاى تلويزيونى پس از 
4 ماه وقفه دوبــاره مى توانند بازى تيم هاى 

محبوب خود را تماشا كنند.
سرمربى تيم ملى كشورمان نيز روز گذشته 
به ايران آمد تا از نزديك شــاهد ديدارهاى 
باشــگاهى باشد. دراگان اســكوچيچ فردا 
شب در ورزشــگاه آرنا اهواز جدال 2 تيم 
اســتقالل و فــوالد را آناليــز خواهد كرد. 
حضور اسكوچيچ در اهواز انگيزه بازيكنان 

را دوچندان خواهد كرد. 
برخى باشگاه ها مخالف برگزارى مسابقات 
هستند و عنوان مى كنند كه سالمتى بازيكنان 
از هر چيزى مهمتر اســت اما سازمان ليگ 
و چند باشگاه نيز بر تداوم مسابقات اصرار 

دارند.
بازى فوالد و استقالل مى تواند پيش قراول 
ليگ باشــد و پس از اين ديدار مى توان به 

ادامه ليگ اميد بست.
ســازمان ليــگ درنظر دارد كه مســابقات 
باشگاهى در دســتجات ديگر را نيز دنبال 
كند و با برنامه ريزى پلكانى ابتدا ليگ برتر 

و ســپس ليگ يك را آغــاز مى كند و اگر 
شــرايط عادى بود در نيمه دوم تيرماه نيز 
ليــگ 2 و 3 را دنبال مى كند تا سرنوشــت 
تيم هاى قهرمان، صعودكننده و سقوط كننده 

مشخص شود.
ماه هــاى  در  كشــورمان  ملــى  تيــم 
حســاس  ديدارهــاى  در  آبــان  و  مهــر 
مصــاف  بــه  بايــد  سرنوشت ســاز  و 
حريفــان در انتخابــى جــام جهانــى و 
ــى  ــرود، ديدارهاي جــام ملت هــاى آســيا ب
كــه حكــم مــرگ و زندگــى را دارد و 
ملى پوشــان كشــورمان بــراى راهيابــى بــه 
مرحلــه دوم در ايــن 4 ديــدار محكــوم بــه 

ــت. ــروزى اس پي
ــيا  ــان آس ــگ قهرمان ــر لي ــى ديگ از طرف
نيــز از مردادمــاه دنبــال خواهــد شــد 
و باشــگاه هاى كشــورمان كــه در ايــن 
بــه  بايــد  هســتند  حاضــر  رقابت هــا 

مصــاف حريفــان خــود برونــد.
دوبــاره تــب فوتبــال بــاال مى گيــرد و 
مشــتاقان مســابقات فوتبــال مى تواننــد 

ــد. ــا كنن ــا را تماش ــن ديداره اي
2 تيم پاس و شــهردارى نمايندگان استان 
همدان در ليگ دســته دوم نيــز تمرينات 
آماده ســازى خود را آغاز كرده اند و كم كم 
خود را آماده حضور در مسابقات مى كنند.

اميدواريــم كه اين ويــروس هرچه زودتر 
از بين بــرود و مردم به زندگى عادى خود 
برگردند و دوباره ورزشگاه هاى جهان مملو 

از تماشاگر شود.

از داور جودو استان 
قدردانى مى شود

  قــرار اســت روز هفتــم تيرمــاه مراســمى در محــل 
ــود و در آن از ده داور  ــكيل ش ــور تش ــودو كش ــيون ج فدراس
جــودو ايــران (درجــه ملــى و پايين تــر) كــه بيشــترين امتيــاز را 
ــد  ــال 98 به دســت آورده ان ــه داوران در س ــدى كميت در رتبه بن

ــود. ــى ش قدردان
اين داوران از اســتان هاى مازندران، چهارمحال و بختيارى، البرز، 
كردستان، تهران، خراســان رضوى، قم و همدان هستند. از استان 
همدان يوسف غالمى قهرمان سابق و داور خوب جودو همدان در 

اين مراسم شركت دارد.

داوران ليگ برترى 
تست كرونا دادند

  ســمينار يك روزه داوران ليگ برتر در تهران برگزار شد و 46 
داور دعوت شده آزمايش كرونا دادند.

در اين ســمينار داوران قضاوت كننده در ليــگ برتر پيش از آغاز 
كالس همگى تست كرونا دادند و سپس به صورت تئورى و عملى 

آمادگى جسمانى خود را سنجيدند.
در اين ســمينار يك روزه 3 داور استان همدان نيز حضور داشتند؛ 
بيــژن حيدرى، پيام حيدرى و مهدى الونــدى داوران ليگ برترى 
استان هســتند كه روز گذشــته در اين كالس شركت كردند و با 

موفقيت آزمون ها را پشت سر گذاشتند.

تب فوتبال 
دوباره باال مى گيرد
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■ دوبيتى باباطاهر 
كاله عقلم از سر وا كنى ته دو چشمم را ته خون پاال كنى ته  
اگر ليلى بپرسه حال مجنون                                        نظر او را سوى صحرا كنى ته
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دان تان  رس ا اری  ر
كتابخانه هاى همدان بازگشايى شد

 كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
ابالغى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بازگشايى شد.

مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با بيان اينكه براى استفاده از 
خدمات كتابخانه هاى عمومى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى ضرورى است، 
اظهار كرد: درحال حاضر امكان استفاده از سالن هاى مطالعه به صورت محدود 

فراهم شده است.
عاطفــه زارعى، با بيان اينكه افراد بايد گواهى ســالمت خود را از ســامانه 

salamat.gov.ir دريافت و پرينت و يا عكس آن را به كتابدار ارائه كنند، 
تصريح كرد: استفاده از ماسك در فضاى كتابخانه الزامى است و به طور قطع 
از ورود افرادى كه از ماســك استفاده نمى كنند، جلوگيرى به عمل خواهد 

آمد.
وى با اشــاره به اينكه عضويت در كتابخانه صرفــاً از طريق پيش ثبت نام در 
سامانه مذكور انجام مى شود، ادامه داد: اعضا فقط از ميز و صندلى كه توسط 

كتابدار براى آنها مشخص شده، بايد استفاده كنند.
وى بــا بيــان اينكه ورود به مخزن كتاب ممنوع اســت، خاطرنشــان كرد: 
افــراد مى تواننــد پس از جســت وجوى كتــاب موردنظر خود در ســامانه

 samanpl.ir آن را از كتابدار درخواست كنند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان بــا تأكيد بر اينكه هرگونه 
تجمع در كتابخانه هاى عمومى ممنوع اســت، اظهار كرد: بخش نشريات 
و كودك و نوجوان تا اطالع ثانــوى تعطيل بوده و تنها والدين مى توانند 

نسبت به امانت كتاب براى كودكان اقدام كنند.
وى افزود: هيچ گونه جريمه ديركردى به كتاب هاى امانتى تعلق نمى گيرد و 

مدت استفاده از كتاب از 2 هفته به يك ماه افزايش يافته است.
وى خاطرنشــان كــرد: فعاليت هاى فرهنگى كتابخانه هاى عمومى توســط 

كتابداران در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى دنبال مى شود.

گردهمايى مشاهير ادبى در «تاج آباد»

اينجا كوچه ها هم 
كتاب مى خوانند

برگزارى مسابقه سراسرى 
«عكس نوشت جهاد عرصه سالمت» در همدان

 رئيس بسيج هنرمندان استان همدان از برگزارى مسابقه سراسرى 
«عكس نوشت جهاد عرصه سالمت» توسط انجمن عكس اين سازمان 

خبر داد.
ــزارى  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــارس ب ــا ف ــو ب ــى در گفت وگ ــول كرم رس
ــاد عرصــه ســالمت» توســط  مســابقه سراســرى «عكس نوشــت جه
ــرد:  ــار ك ــتان اظه ــدان اس ــيج هنرمن ــازمان بس ــس س ــن عك انجم
كرونــا و ايــام قرنطينــه، پرســنل و كادر درمــان، جهادگــران داوطلــب 
ــاى  ــروم، فعاليت ه ــر مح ــه قش ــك ب ــازى و كم ــداد و پاكس در ام
ارگان هــاى ادارى در حفــظ ســالمت شــهروندان، آمــوزش از راه دور 
ــه و  ــا، كمــك مؤمنان ــه، قطــع زنجيــره انتقــال كرون ــام قرنطين در اي
ــا موضــوع ســالمتى در ايــام قرنطينــه و  ســاير موضوعــات مرتبــط ب

ــن مســابقه اســت. ــا از محورهــاى اي موضــوع كرون
وى با بيان اينكه شــركت تمام هنرمندان كشــور در اين مسابقه آزاد 
است، گفت: شركت كنندگان مى توانند حداكثر روى ده عكس مرتبط 
با موضوعات مســابقه، متن روايى خود را كه حداكثر 400 كلمه باشد 
را بــه نگارش درآورند و در قالــب فايل word ذخيره و همراه عكس 

موردنظر ارسال كنند.
رئيس بسيج هنرمندان اســتان همدان ادامه داد: عكس هاى انتخابى 
براى نوشــتن متن روايــى مى تواند رنگى يا مونوكــروم و با هر قالبى 
باشــند و بايد به صورت يك فايل عكس 1500pix (نهايت اندازه ضلع 
بزرگ) (حداقــل ١٢٠٠pix) و حجم فايل عكس حداكثر 4 مگابايت 

ارسال شوند.
وى گفت: درصورت اســتفاده از عكس هاى ساير عكاسان براى بخش 
عكس نوشــت، رعايت تمام حقوق مــادى و معنوى عكس بهره بردارى 
شــده به عهده شركت كننده اســت و برگزاركننده مسئوليتى در اين 

خصوص ندارد.
كرمى با بيان اينكه شركت كننده در مسابقه به عنوان مالك اثر شناخته 
مى شــود و مســئوليت هرگونه دعــوى در باب مالكيت اثــر از عهده 
دبيرخانه مســابقه خارج اســت، اظهار كرد: برگزاركننده حق استفاده 
از آثار را براى چاپ در كتاب، بروشور، پوستر و... را با ذكر نام هنرمند 
خواهد داشت و ارسال آثار به معناى پذيرش تمام مقررات اين مسابقه 

است.
وى جوايز مســابقه را شــامل اهــداى 10 ميليون ريال بــه نفر اول، 
7 ميليــون ريال بــه نفــر دوم و 5 ميليون ريال به نفر ســوم عنوان 
كــرد و گفت: عمــوم عالقه منــدان مى توانند آثار خــود را از طريق 
اپليكيشن واتساب به شــماره 09365317788 و يا به آدرس ايميل

 honar.1395@yahoo.com ارسال كنند.
رئيس بسيج هنرمندان استان همدان مهلت ارسال آثار را از 30 خرداد 

تا 30 شهريورماه عنوان كرد.

رشد تهاجمى رفتار ويروس كرونا
 مردم بى تفاوت نباشند

 معاون درمان دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد با بيــان اينكه 
ضرباهنگ ابتال به بيمارى كرونا در روزهاى اخير تندتر شــده اســت، 

گفت: رفتار ويروس كوويد 19 رشد تهاجمى داشته است.
به گزارش فارس، معاون درمان دانشــكده علوم پزشــكى اسدآباد در 
جريــان بازديد از بخش كرونا در بيمارســتان اين شهرســتان با ابراز 
نگرانى از بى توجهى همشــهريان نسبت به توصيه هاى بهداشتى اظهار 
كرد: متأســفانه با شــيوع ويروس كرونا و وضعيت قرمز در استان هاى 
پيرامون و بى تفاوتى مردم نســبت به شيوع دوباره بيمارى، ضرباهنگ 

ابتال در روزهاى اخير تندتر شده است.
عاطفه سمائى تصريح كرد: بررسى الگوى بيمارى از اسفندماه تاكنون 
و مقايسه رفتار ويروس در ايام گذشته با چند روز اخير نشان مى دهد 
متأسفانه رفتار بيمارى به شــدت تهاجمى شده كه در افراد با بيمارى 

زمينه اى، مرگ و مير بسيار بااليى خواهد داشت.
وى خاطرنشــان كرد: بســيارى از بيماران تنها مواجهه احتمالى را در 
مراســم  عروسى داشــته اند و جاى ناراحتى اســت كه مردم با حضور 
لجام گسيخته در ميهمانى ها، عزيزان خود را به سرازيرى بيمارى سوق 

مى دهند.
ــه  ــد ب ــا تأكي ــدآباد ب ــكى اس ــوم پزش ــكده عل ــان دانش ــاون درم مع
ــيوع در كل كشــور، شــركت در  ــش ش ــل افزاي ــن دلي ــه باالتري اينك
مراســم جشــن و عزاســت گفــت: حفــظ فاصله گــذارى اجتماعــى و 
اســتفاده از ماســك بــراى عمــوم مــردم به ويــژه در فضاهــاى بســته 

ــود. ــه مى ش ــدا توصي اكي

  اينجا «تاج آباد» اســت روستايى در دل همدان 
كه نام نويســندگان و شاعران بزرگ جهان در قرون 
مختلف را بر ســردر كوچه هاى خود قرار داده است 
و نامشــان در گوشه گوشه اين بهشت گمشده حك 

شده است.
وارد بهشت گمشده كه مى شويم سمت چپ افسانه 
باران و كمى آن طرف تر درســت مقابل گلشن راز، 
محله صد سال تنهايى است، پس از گذر از صد سال 
تنهايى مى رســيم به قانون و شاهنامه، كمى جلوتر 
مثنوى و معنوى و بوســتان است و دست آخر هم 

مسير سبز.
سبز و بكر گوشه اى از بهشــت خداست، بهشتى با 
صوت نــاب حافظ خوانى و قرائت قــرآن، كيمياگر 
مى شــوى مابين قانون و مثنوى، مابين علم و دانش 
بوعلى يا كالم سحرآميز برخواسته از نى مولوى، شايد 
هم شعر خداوندگار غزل، همان سعدى شيرين سخن.

همان جــا فردوســى از داد و دهــش مى گويد تا به 
نيكويى برســيم و مقام فريدون حاصل آيد، انسان 
بايد همچون رستم در هر كارزارى خاضعانه در برابر 
پروردگار ســر تعظيم فرود آورد، رستم عليرغم زور 
بازويش مى آموزد كه پيروزى در گرو يارى خداست.

از درهم تنيدن سيالب بهارى و ُدن آرام به مناجات 
مى رســيم باز هم كمى آن طرف تر گلستان شده تا 
حافظ بلبــل را نعره زنان روانه ســراپرده گل كند و 

رندانه به تماشاى نگرانى نرگس از شقايق بنشيند.
شايد شــازده كوچولو راز گل سرخش را در همين 
گلستانى بيابد كه حافظ در آن نشسته و پى درپى از 

راز گل و بلبل و باغ رازگونه مى گويد.
طيور هم در اين ميان هزار و يك شــب، هفت شهر 
عشــق را طى طريق كرده اند تا در خاموشى بيهوش 
شدند اما عاقبت پيك عنايت در رسيد و ٌشكر پس از 

شكايت حاصل آمد.
حاال بايد چشم ها را بست تا با رودكى حقيقت دنيا را 
حس و بوى جوى موليان را استشمام كنيم تا ياد يار 

مهربان همچون ماه در آسمان تابد همى.
آوازه  يــار مهربان همان يار ديرين در گوشه گوشــه 
بهشت گمشده حك شــده و آدمى را وا مى دارد تا 
با هر كوچه همراه شود و به جست وجوى راز نامش 
برآيد، تابســتان داغ و قدم زدن در محله صد سال 

تنهايى ناخودآگاه راز يخ را برمال مى كند.
هنگام جســت وجوى خانه هاى كاهگلى در ساحل 
رودخانه، همه چيز در چشــمانم سحرآميز مى شود، 
اينجاست كه به اين راز بزرگ پى مى برم «اشيا جان 

دارند فقط بايد بيدارشان كرد».

 راز «تاج آباد»
يار مهربان در بهشــت گمشــده از 400 سال پيش 
جريان داشــته و سينه به سينه به امروز رسيده و با 
خيالى بى حد و حصــر ادامه دارد تا برگى در تاريخ 
را به نام خود آراســته كند، شهادت قدمت چندصد 
ساله اش را كاروانســراى تاج آباد مى دهد و مى تواند 

گواه باشد.
با طمأنينه گرداگرد كاروانســرا كه در زمان صفويه 
ساخته شده مى چرخيم تا روزنه اى بيابيم براى سرك 
كشيدن و گوش دل سپردن به واگويه هاى آن، صدا 
ضعيف اســت و آرام، همه تن گوش مى شــويم، از 
كمدى الهى دانته مى گويد و از ســطر به سطر هزار 
و يك شب، در آخر هم صدا صاف مى كند و بيتى از 

حافظ را از اعماق خاطراتش مى خواند.
صداى رساى «قباد يارى» يكى از اهالى كتابخوان و 
فرهنگ دوست روستا، صوت حافظ خوانى كاروانسرا را 
در هم مى شكند او با شوق ما را به داخل پالن مدور 
كم نظير كاروانسرا هدايت مى كند و بدون مقدمه از 
راز تاج آبــاد پرده درى مى كند و ما اينك گوش جان 

مى سپاريم به گفته هاى قباد.

 كتاب نقل محافل «تاج آباد»
او با لهجه شــيرين كردى در فضاى سرپوشــيده با 
طاق جناغى كاروانسرا كه هرازگاهى با زبان بى زبانى 
گفته هايش را تأييد مى كند از عشق اهالى به كتاب 
و كتابخوانى و تجلــى آن در كوى و برزن مى گويد: 
سرانه مطالعه در روســتاى تاج آباد متفاوت است و 
اهالى با جان و دل كتاب مى خوانند اگرچه ســابقه 
كتابخوانى اين روســتا به ساليان دور و دراز گذشته 

برمى گردد و ريشه در اجداد ما دارد.
اين فعال فرهنگى اضافه مى كند: همين عالقه مندى 
اهالى به كتاب ســبب شد كه امروز كتابخانه غنى با 
بيش از 6 هزار جلد كتاب جزو ســرمايه هاى اصلى 
روســتا باشــد و روزانه به طور ميانگين بالغ بر 40 
نفر كتاب به امانت ببرند، باســوادان و كتاب دوستان 
مطالعــه و چكيده كتــاب را براى ديگــران تعريف 
مى كنند و تا مدتى كتاب خوانده شــده نقل محافل 

اهالى مى شود.
يارى، مصداق عالقه مندى اهالى به يار مهربان را نام 
معابر تاج آباد مى داند و ادامه مى دهد: با مشاركت همه 
اهالى از روحانى روستا تا بى سوادان حتى كهنساالن، 
اسم كوچه ها را از شاهكارهاى ادبى جهان برگزيديم 
تا بيش از پيش فرهنگ كتابخوانى گســترش يابد و 

اهالى بيش از گذشته براى مطالعه ترغيب شوند.

 اينجا كوچه ها هم كتاب مى خوانند
او به شــيوه نامگذارى معابر كه بــه فراخور محله و 
رأى گيرى اهالى بوده است، اشاره مى كند و مى افزايد: 
به طور مثال خيابانى كه خانه بهداشت در آن مستقر 
اســت به نام كتاب «قانون» و كوچه خانه بهداشت 
كتــاب «كيمياگر»، محله دفن اموات و گورســتان 
به نام كتاب «صد ســال تنهايــى» و كوچه انتهايى 
روستا با چشم انداز دشت به نام كتاب «مسير سبز» 

نامگذارى شده است.
اين جوان فرهنگ دوســت ابتكار نامگذارى معابر را 
از آن همه اهالى روســتا مى داند و مى گويد: تاج آباد 
روســتايى با مردم فرهنگ دوست و كتابخوان است؛ 
بنابراين نام معابر آن بايد نشان دهنده اين ويژگى بارز 
باشــد. وقتى او از نام كوى و برزن «تاج آباد» و كتب 
ادبى سخن مى گويد چشمانش از شوق برق مى زند و 

از شدت خوشحالى قند در دلش آب مى شود.
اين عضو شوراى اســالمى روستاى تاج آباد كه خود 
عاشقانه مطالعه مى كند و در زمينه ارتقاى فرهنگ 
روســتا از هيچ كارى فروگذار نيست، بيان مى كند: 
تاكنون 30 معبر روستا به نام شاهكارهاى ادبى دنيا 
مزين شده و اين روند با توجه به بهسازى روستا در 

طرح هادى ادامه دارد.
او از نحوه نامگذارى جاده ورودى روســتا مى گويد: 
براى نام ورودى روســتا چندين پيشــنهاد داشتيم 
مانند «شكسپير»، «هملت» و «مادر» كه دست آخر 
به  پيشــنهاد هيأت امناى مسجد و رأى 700 نفر از 
اهالى «بهشت گمشــده» اثر جان ميلتون تصويب و 

نامگذارى شد.
به گفته يارى، تابلو اســامى معابر روستا با همكارى 
و همدلى اهالــى با كمترين هزينــه ممكن حدود 
560 هزار تومان تهيه شــده است البته اگر همت و 
همراهى اهالى نبود اين ابتكار عمل هزينه ميليونى 

در برداشت.
خالقيــت اهالى «تاج آبــاد» با درج نــام «كردى» 
كتب در قســمت پايين تابلو اســامى معابر تكميل 
و بومى سازى مى شــود، به طور مثال در تابلو كوچه 
«شازده كوچولو» درج شده «شازاده بچكوالنه» و يا 
در تابلو خيابان « ُدن آرام» «دونى ســه رخو» ذكر 

شده است.
ناگفته نماند نام انگليســى شاهكارهاى ادبى ايران و 
جهان هم در هر تابلو ذكر شــده و مجموع زبان هاى 
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فارسى، كردى و انگليسى پكيج كاملى براى مخاطب است.

 تاريخ 400 ساله كتاب در «تاج آباد»
اين عضو شــوراى تاج آباد ادامه مى دهد: اغلب اهالى از قديم االيام زمان هاى بيكارى 
خود را با مطالعه پر مى كردند حتى كهنساالن بى سواد هم داستان ها و اشعار مشاهير 

ايران زمين را از بر هستند.
يارى اضافه مى كند: پدرم 89 ساله است او از 30 سال پيش كه تلويزيون نبود و راديو 
هم انگشت شمار بوده، تعريف مى كند كه هر شب 15 تا 20 نفر از اهالى در خانه اقوام 
دور هم جمع مى شدند و يكى از باسوادان روستا كتاب مختارنامه، شاهنامه، ليلى و 

مجنون و اسكندرنامه مى خواند و بقيه گوش مى دادند.
او با اشــاره به اينكه كهنساالن روستا همه شخصيت هاى شاهنامه را مى شناسند و 
ابيات حافظ را حفظ هســتند، مى افزايد: امروز هم هر هفته جلسه كتابخوانى برقرار 
اســت و جوانان در هر هفته در اين جلسات شركت مى كنند و كتابى را به اشتراك 

مى گذارند.
اين فعال فرهنگى از همت و همدلى اهالى براى ســاخت كتابخانه مى گويد: بيشتر 
اهالى براى تأســيس كتابخانه و جمع آورى كتب همكارى داشــته اند، خودم هم با 
شخصيت هاى برجسته فرهنگى از طريق ايميل ارتباط مى گرفتم آنها هم نداى من را 

پاسخ داده و كتب ارزشمندى را به كتابخانه روستا اهدا كردند.

 سيل كتاب به «تاج آباد» روانه شد
يارى بيان مى كند: پس از مدتى يك حركت عظيم شكل گرفت و كتاب هاى بسيارى 
به روســتا فرستاده شد و با افزايش پى درپى كتاب هاى كتابخانه ، لذتى وصف نشدنى 
وجودم را فرامى گرفت.او تأكيد مى كند: ما به دنبال ايجاد گردشگرى فرهنگى هستيم 
تا گردشگران به خاطر كتاب به تاج آباد سفر كنند البته كاروانسراى تاج آباد هم خود 
عاملى براى جذب گردشگران داخلى و خارجى است كه رخدادهاى فرهنگى مى تواند 

اين روند را با رشد مواجه كند.

 باران انديشه
اين عضو شــوراى تاج آباد ادامه مى دهد: اهالى هــم به دنبال افزايش تعداد كتاب ها 
ســر ذوق آمدند و بيشتر از گذشــته مطالعه كردند، اما به ساخت كتابخانه و ترويج 

كتابخوانى بسنده نكرديم و برخى از بى سوادان روستا را باسواد كرديم.
او از شــوق تدريس دانش آموختگان براى با ســواد كــردن اهالى مى گويد: در چند 
مرحله 60 نفر از بى سوادان مطلق روستا توسط اهالى تحصيلكرده، از نعمت خواندن 
و نوشتن برخوردار شدند حتى يكى دو نفر از بانوان تا مقطع كارشناسى ادامه تحصيل 

دادند.

«قباد يارى» در آخر ســخنانش مى گويد: تمام تالشم را مى كنم تا برگى از تاريخ را 
به كتاب مزين كنم تا جايى كه تاج آباد در سال 94 به عنوان روستاى دوستدار كتاب 

در كشور برگزيده شد.
ناگزير بايد كاروانســراى مدور تاج آباد با تمام زيبايــش را ترك كنيم، هرچه از اين 
اثر تاريخى دورتر مى شــويم صدايــش با صداى اهالى درآميختــه و در نهايت گم 
مى شود، همراه آقاى يارى به كتابخانه غنى روستا سرى مى زنيم تابستان است و بازار 
كتابخوانى براى كودكان داغ داغ، دختران و پسران دوره ابتدايى به كتابخانه آمده و از 
اين فضاى فرهنگى بهره مند مى شوند، با دهيار روستا كه بانويى جوان و توانمند است 

در كتابخانه مالقات مى كنيم و سر صحبت باز مى شود.
دهيــار تاج آباد كه به تازگى فعاليت خود را آغاز كرده، به موقعيت جغرافيايى تاج آباد 
كه در 25 كيلومترى همدان و توابع شهرستان بهار است، اشاره مى كند و مى گويد: 
جمعيت روستا 2 هزار و 500 نفر در قالب 650 خانوار است اگرچه در سال هاى اخير 

مهاجرت معكوس در تاج آباد رخ داده و تعداد اهالى درحال افزايش است.
«هاجر عزيزى» تالش مسئوالن و اهالى روستا براى پيشرفت را بيش از پيش مى داند 
و ادامه مى دهد: اهالى تاج آباد به دليل موقعيت خوب روســتا در تالش هســتند تا 

امكانات خوبى براى خود فراهم كنند و فرهنگ غنى روستا را ارتقا بخشند.
او تأسيس كتابخانه روستا در سال 1387 را آغازگر فعاليت هاى فرهنگى روستا مى داند 
و اضافه مى كند: همراهى اهالى در فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى مثال زدنى است، 
به طورى كه درست پس از راه اندازى كتابخانه كالس هاى سوادآموزى و آموزشى براى 

دانش آموزان تشكيل شد.
دهيار فرهنگ دوســت تاج آباد مى افزايد: فعاليت هاى اجتماعى روزبه روز در روســتا 
درحال افزايش اســت و اقدامات گوناگون با مشــاركت حداكثرى اهالى در تاج آباد 

انجام مى شود.
عزيزى به فرهنگ مطالعه در تاج آباد تأكيد مى كند و ادامه مى دهد: اغلب كتاب هاى 
موجود در كتابخانه اهدايى از سوى اهالى، مراجع تقليد و نويسندگان مشهور همچون 
مهرداد تويســركانى است و اهالى به تناسب فصل كشاورزى و در زمان هاى بيكارى 

كتاب به امانت مى برند.
او به استقبال خوب بچه هاى روســتا به ويژه در فصل تابستان و تعطيلى مدارس از 
كتابخانه اشاره مى كند و مى گويد: بچه هاى روستا به سوى كتابخوانى جذب شدند و 
خيلى خوب از كتاب هاى غنى و متناسب سن خود استفاده مى كنند كه اين روند به 

افزايش بيشتر سرانه مطالعه در سال هاى آينده مى انجامد.
در پايان اين گشت نيم روزى در «بهشت گمشده» و پرسه زدن در كوچه هاى ماهور، 
سركوه بلند و منطق الطير به كوچه حافظ رسيديم، «على يارى» پيرمرد 85 ساله اى 
با قامت كوتاه اما همت بلند در اين كوچه زندگى مى كند، به محض ديدار و خوش و 

بش چند بيتى از حافظ برايمان مى خواند.
«اين چه شوريست كه در دور قمر مى بينم ؛ همه آفاق پر از فتنه و شر مى بينم
دختران را همه جنگست و جدل با مادر ؛ پسران را همه بدخواه پدر مى بينم»

اين پيرمرد جوان دل در ســال هاى خيلى دور، بيش از 15 سال معلم روستا بوده و 
چه بسيار افرادى را كه كتابخوان كرده است، آقاى يارى درس اكابر و قرآنى مى داد و 

اهالى خواندن و نوشتن مى آموختند.
او با شوق از خواندن كتاب هاى كردى و قديمى ياد مى كند و مى گويد: در گذشته از 
اول صبح تا عصر حافظ و شاهنامه مى خوانديم البته قرائت قرآن هم سرجايش بود و 

همه سالخوردگان به آيات قرآن تسلط دارند.
وقت رفتن رسيده، چند ساعتى مى شود وارد «بهشت گمشده» شده ايم و در كوچه 
و پس كوچه هاى آن به جســت وجوى مشــاهير جهان برآمديم، حاال با كوله بارى از 

كتاب هاى ناب براى خواندن تاج آباد را ترك مى كنيم.


