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ادعاى تمدن و ترس از 
تعامالت بين المللى

1- همدان شهر عجيبى است؛ از طرفى 
ادعاى تمدن و تاريخ تا پايتختى ايران زمين 
را دارد و ادعا مى شود نخستين شهر جهان، 
نخستين پايتخت جهان و چندين نخستين 

تمدن ساز بوده است...
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پرسه هاى كرونـا 
در مالير

عملكرد چشمگير 
بانك ملت در سال 
1399 با توجه به 
تحريم ها و كرونا

سفر برويم 
يا نرويم؟
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 رئيس كل دادگسترى استان همدان از 
مصالحه 800 پرونده در كميته معتذرين 
به عنوان طرحى نوين در دستگاه قضايى 

همدان خبر داد.
محمدرضا عدالتخواه در جمع رؤســاى 
همدان  انتظامى  فرماندهى  كالنترى هاى 
اظهار كرد: كميته معتذرين، طرحى نوين 
دستگاه قضايى همدان با رويكرد ايجاد 

صلح و سازش در جامعه است.
وى بــا بيان اينكه عملياتى شــدن طرح 
نوين كميته معتذريــن تحول حقيقى و 
عميق در فرد خاطى ايجاد مى كند، گفت: 
متهمان جزوى از جامعه هســتند و بايد 
نــگاه ما به آنان از روى رأفت باشــد و 

به سمت اصالح شدنشان حركت كنيم.
به گزارش فارس، رئيس كل دادگسترى 

اســتان همدان گفت: اين طرح مبتكرانه 
كه براى نخســتين بار در كشور از سوى 
دستگاه قضايى استان در يك سال اخير 
ايده پردازى، طرح ريزى و عملياتى شده، 
تاكنون اثرات مثبتى در سطح استان داشته 

است.
وى اظهار كرد: هرچند ســابق بر اين در 
شوراهاى حل اختالف و يا دادگسترى ها 
تعــدادى از پرونده هــا منجر به صلح و 
سازش مى شد، اما اين امكان هم وجود 
داشــت كه مجرم از عمل خود پشيمان 
نشده باشد، درحالى كه با اين طرح متهم 
با اظهار ندامت حقيقى، رضايت شاكى را 

جلب مى كند.
عدالتخواه با بيان اينكه عملياتى شــدن 
اين طرح، تحولى حقيقى در فرد خاطى 

ايجاد مى كند، افزود: اشاعه فرهنگ صلح 
و سازش، مهربانى و بخشش در جامعه 

از ضرورت هاى امروزى است.
وى با اشاره به اينكه در 3 مرحله نيروى 
دســتگاه قضايى و زندان با مجرمين و 
متهميــن مواجه هســتيم، تصريح كرد: 

برنامه جامع كميته معتذرين شــرايط را 
به گونه اى فراهم مى ســازد كه متهم در 
هركدام از اين مراحل با ابراز پشــيمانى، 
فرصت عذرخواهى از شــاكى را داشته 

باشد.
رئيس كل دادگســترى همــدان با بيان 
اينكه بدين ترتيب مى توان بيش از پيش 
شــاهد صلح و سازش در رسيدگى ها و 
به  ورودى  پرونده هاى  كاهش  درنهايت 
دستگاه قضا را شــاهد باشيم،  گفت: با 
فعاليت كميته معتذرين در چند ماه اخير 
بيش از 800 پرونده به مصالحه ختم شد 
تا درنهايت معادل 7 ميليارد تومان جزاى 
نقدى از نظر جنبه خصوصى و 3 ميليارد 
تومان جزاى نقدى از نظر جنبه عمومى 

جرم بخشيده شود.

 مديركل اســتاندارد استان همدان با 
CNG بيان اينكه 6 جايگاه ســوخت
پرخطر در ســطح اســتان فعال است، 
CNG گفــت: 30 جايگاه ســوخت

كم خطر هستند.
محمد مددى اظهار كرد: در ايمن سازى 
جايگاه هاى CNG از ســال 92 فرايند 
آن در اســتان ها به ســازمان استاندارد 
واگذار شده و اين كار را انجام مى دهند.
وى بــا بيان اينكــه ما در اســتان 48
جايگاه CNG فعــال داريم كه فرايند 

ردســازى  ندا ستا ا
توسط سازمان انجام 
اين  گفت:  مى  شود، 
جايگاه هــا توســط 
بازرسى  شركت هاى 
كه نماينده ما هســتند، تأييد صالحيت 
براســاس  دوره اى  و به صورت  شــده 

چك ليست بررسى مى شوند.
مديركل اســتاندارد اســتان در گفت وگو 
CNG با فارس بيان كــرد: جايگاه هاى

از نظــر ايمنى اســتاندارد در 3 وضعيت 
قــرار مى گيرند؛ يكــى وضعيت پرخطر، 
يكى وضعيت با خطر متوســط و ديگرى 
وضعيت كم خطر است كه براساس روند 
اجرايى جايگاه هاى پرخطر اجازه فعاليت 

ندارند.

وى تأكيــد كرد: طبق بازرســى ها اگر 
براى ما محرز شود كه جايگاه سوختى 
پرخطر اســت ابتدا به شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتــى مكاتبــه كرده و 
شــركت پخش طى فرصتى از جايگاه 
مى خواهــد كه ايمن ســازى كند و اگر 
ايمن ســازى نكند، ســوخت آنها قطع 

خواهد شد.
مددى با بيان اينكه 6 جايگاه سوخت اكنون 
در همدان وضعيت پرخطر دارند، گفت: 
پرخطر بودن آنها به شركت پخش اعالم 
مى شود و آنها طبق دستورالعمل هاى خود 

برخورد خواهند كرد.
CNG وى بــا بيان اينكــه30 جايگاه

كم خطر در سطح استان داريم كه از اين 
لحاظ در وضعيت خوبى به سر مى بريم، 

شــركت  خوبى  تعامل  كــرد:  تصريح 
پخش داريــم و هرگاه اعــالم كرديم 
رســيدگى كردند. مديركل اســتاندارد 
اســتان همدان درباره سنجش عملكرد 
نازل هاى سوخت نيز گفت: كاليبراسيون 
نازل ها و صحت سنجى عملكرد آنها از 
سال گذشته در دستوركار قرار گرفته و 
امسال ما 120 نازل را بررسى كرده ايم و 

تأييديه به آنها داده شد.
وى بــا بيان اينكه مخــازن جايگاه هاى 
ســوختى كه حــدود 5 ســال از عمر 
آنها گذشــته باشــد، باز شده و جايگاه 
تعطيل مى شــوند، بيان كرد: مخازن در 
هيدروستتيك  تســت  مورد  آزمايشگاه 
قرار مى گيرد و درصورت نبود مشكل، 

تأييديه صادر مى شود.

مصالحه 800 پرونده با فعاليت كميته معتذرين در همدان

6 جايگاه سوخت CNG پرخطر 
در همدان وجود دارد

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

وزارت صمت اعالم كرد

رتبه نخست همدان در رصد كاالهاى اساسى
در آئين تجليل از مديران مراكز نيكوكارى استان 

مطرح شد

تأسيس مراكزى در دانشگاه ها 
براى توسعه كارآفرينى

■ شبكه جامع نيكوكارى در همدان رونمايى شد

شت
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لوايح FATF يا
و راهى كه بايد برويم 

 ايــن روزهــا بحث تصميم گيــرى مجمع 
تشخيص مصلحت نظام درباره لوايح مربوط به 
FATF به يكى از بحث هاى جدى تبديل شده..
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نماينده مالير در مجلس در گفت و گو با همدان پيام مطرح كرد

سياست هاى كالن دليل اختالف نظر 
 FATF ميان مخالفان و موافقان

16 پروژه شهردارى همدان 
با دستور رئيس جمهورى 

رونمايى شد

افتتاح فاز يك 
پارك جنگلى 

اكبـاتان
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ادعاى تمدن و ترس از تعامالت بين المللى
 1- همدان شــهر عجيبى اســت؛ از طرفى ادعاى تمدن و تاريخ 
تا پايتختى ايران زمين را دارد و ادعا مى شــود نخســتين شهر جهان، 
نخســتين پايتخت جهان و چندين نخستين تمدن ساز بوده است و از 
طرفى با اين همه افتخار تمدنى ادعايى از ناشناخته بودن در جهان در 

رنج است!
 اين گذشــته تاريخى و نامعروفى در جهان دليلى شــده تا برخى در 
گذشته تاريخى بمانند و برخى براى معرفى همدان تالش كنند تا شايد 

بتوانند توسعه را با اين معرفى تسريع كنند.
2- در چند ســال اخير معرفى همدان به جهانيان شدت يافته و براى 

ميزبانى گردشگران توجه بيشترى به زيرساخت ها داشته است.
نهضت هتل ســازى، پل  و تقاطع سازى و پياده راه سازى بخشى از اين 

توجه بوده است.
3- معرفى همدان نيازمند حضور مردم جهان در اســتان با برنامه هاى 

فرهنگى، علمى، اقتصادى و ورزشى است.
در اين زمينه تمركز خوبى بر برنامه هاى هدفمند حوزه گردشگرى و 
فرهنگى در سال هاى اخير بوده و همدان 2018، مجمع سازمان جهانى 
گردشــگرى و بزرگداشت مشــاهير همدانى چون حكيم هزاره ها و 
ميرسيدعلى همدانى از جمله برنامه هاى موفق در اين زمينه بوده است 
كه در كنار برنامه هاى ورزشــى بين المللى و همايش ســرمايه گذارى 

استان اجرا شده است.
4- آورده ايــن برنامه ها كه با هدف معرفى اســتان به مردم جهان و 
بهره مندى از افزايش تعامالت بين المللى انجام شده هرچند هنوز استان 
را از معرفى بى نياز نكرده و همــدان همچنان نيازمند تبليغ و معرفى 
است، اما با افزايش نشاط و شور فرهنگى و اقتصادى در استان همراه 

بوده است.
نشــاطى كه در مواقعى بهانه اى براى مخالفت با اين برنامه ها از سوى 

مخالفان شده است.
5- همــه مخالفــان و موافقان تعامالت بين المللى اســتان به ويژه در 
حوزه فرهنگى بر اين نكته اشــتراك نظر دارند كه همدان اســتانى با 
فرهنگ، تمدن، تاريخ و مؤثر در شكل گيرى علوم و پرورش عالمان و 

انديشمندان و... بوده و هست.
البته برخى نيز از رمز و راز استعدادپرورى خاك همدان سخن گفته و 
اين خطه را مستعد پرورش بزرگان و عالمان و عارفان معرفى مى كنند.

6- چند روزى اســت كه باز بحث راه اندازى دفتر ملى يونســكو در 
غرب كشور به مركزيت همدان داغ شده و مخالفان و موافقان نظرات 

خود را به اشكال گوناگون منتشر مى كنند.
اما در اين مباحث آنچه مظلوم واقع شده، داشته هاى همدان در حوزه 
تاريخ، فرهنگ، تمدن، آموزش و علم و همان هايى اســت كه به عنوان 
افتخار در تاريخ همدان ثبت شــده  و همــگان به عنوان ارزش به آنها 

توجه دارند.
7- اينكه با تأســيس اين دفتر كه قرار اســت در قالبى مشــخص با 
همكارى بين دو طرف ايرانى، شهردارى و وزارت علوم، به تعامالت 
بين المللى استان در حوزه فرهنگ، آموزش و علم كمك كند و معرفى 
استان را با بهره گرفتن از سازمان هاى بين المللى سرعت بخشد، به دليل 
تأثيرپذيرى احتمالى فرهنگى مخالفت شود، بى توجهى و هيچ انگارى 

تمام داشته هاى همدان است.
تاريخ ثابت كرده، تمدنى كه از تعامل و حتى تقابل فرهنگى بترســد، 
عمق و ريشــه ندارد و محكوم به فنا اســت و بــا هيچ محدوديت و 
ممنوعيتى هم نمى توان آن را حفظ كرد، پس نبايد با ايجاد هراس مانع 
تعامالت فرهنگى، علمى و آموزشــى در چارچوب  قانونى مشخص 
براى همدان شد، زيرا اين فرصت هم مانند تعامالت بين المللى ديگر 
مانند جشنواره فيلم كودك شايد در همدان ايجاد و برگزار نشود اما در 
استانى ديگر برگزار و استان باز هم در رقابت بين استانى به دليل هراس 

از تعامل و بى باورى به داشته ها، چندين رتبه عقب خواهد رفت.

دريافت پول نقد براى ويزيت بيماران قانونى نيست
  رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان گفت: دريافت پول نقد براى ويزيت قانونى 

نيست و مراجعه كنندگان به مطب ها هزينه ويزيت را با كارتخوان پرداخت كنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، عليرضا مدركيان گفت: 70 درصد پزشكان استان همدان 
مجهز به دســتگاه كارتخوان به نظام مالياتى كشــور متصل هستندو مراجعه كنندگان به 

مطب ها هزينه ويزيت را با كارتخوان پرداخت كنند.
وى تأكيد كرد: ممكن اســت برخى مواقع دستگاه كارتخوان (پوز) خراب شده باشد و 
همكاران پزشك مجبور به دريافت پول نقد شوند، اما در كل با بازرسى هاى انجام شده، 

موردى خالف قانون مشاهده نشده است.
رئيس ســازمان نظام پزشــكى اســتان همدان بيان كرد: موضوع فرار مالياتى گروه هاى 
پردرآمد مانند پزشــكان از مصاديق تبعيض و بى عدالتى به شمار مى رود كه بار ها با انتقاد 

كارشناسان و مردم مواجه شده است.
مدركيــان در ادامه گفت: درحالى كه ماليات كارمندان و كارگران طبق قانون به طور كامل 

دريافت مى شود، اما برخى مشاغل پردرآمد به شدت در مقابل آن مقاومت مى كنند.
وى يادآور شد:براى مقابله با فرار مالياتى گروه هايى مانند پزشكان، قانونگذار آنها را ملزم 
به نصب كارتخوان كرده اســت كه پس از چندين مرحله ضرب االجل، درنهايت از پايان 

شهريورماه امسال اجبارى شد.

در آئين تجليل از مديران مراكز نيكوكارى استان:

به دنبال تأسيس مراكزى در دانشگاه ها
 براى توسعه اشتغال و كارآفرينى هستيم

 ■ شبكه جامع نيكوكارى در همدان رونمايى شد

ضرورت شناسايى مكان هاى مخروبه 
براى پيشگيرى از وقوع جرم 

  معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
استان همدان بر لزوم شناسايى، احصاى فضاهاى بى دفاع و مكان هاى 
مخروبه در راستاى جلوگيرى از تجمع معتادان، سارقان و رفع زمينه ها 

و عوامل بروز جرم در جامعه تأكيد كرد. 
عباس نجفى، در جلســه پيشــگيرى، مقابله و كاهش سرقت هاى 
خشــونت آميز اســتان بيان كرد: قانون پيشــگيرى از جرم يك 
تكليــف همگانــى و فراقوه اى اســت و در همين راســتا بايد 
زمينه ها و عوامل بروز جرم و ايجاد ناامنى در جامعه شناســايى 

گردد.  مرتفع  و 
به گزارش واحد اطالع رســانى اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل استان وى با اشــاره به ضرورت شناسايى، احصاى 
فضاهاى بى دفاع و مكان هاى مخروبه در راستاى جلوگيرى از تجمع 
معتادان و سارقان در اين اماكن، اظهار كرد: اماكن مذكور بايد با تعيين 
اولويت مناطقى با فراوانى جرم به وسيله دستگاه هاى مربوطه و با تعيين 
بازه هاى زمانى معقوالنه شناسايى و پاكسازى گردد، همچنين بايد در 
راستاى پيشگيرى از جرم نقاط كور و تاريك نيز شناسايى و نسبت به 

نصب روشنايى اقدام شود. 
 معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
استان اضافه كرد: هشدارهاى قانونى نيز بايد با تهيه و توزيع بروشور 
و اطالع رســانى در فضاى مجازى به اصناف و مراكز حساسى مانند 
بانك ها و طالفروشــى اعــالم گردد تا با نصب تجهيــزات ايمنى و 
دوربين هاى مداربســته و اتخاذ اقدامات وضعى از بروز جرم سرقت 

پيشگيرى به عمل آيد. 

تغيير عنوان سازمان حمل ونقل به 
«مديريت و مهندسى شبكه حمل ونقل شهردارى»

  رئيــس ســازمان مديريت 
و مهندســى شــبكه حمل ونقل 
شهردارى همدان از تغيير عنوان 
ترافيك  و  حمل ونقل  ســازمان 
شــهردارى همدان به ســازمان 
مديريــت و مهندســى شــبكه 

حمل ونقل شهردارى خبر داد.
وحيد غفارى بيان كرد: با استناد 
به تبصره ذيل بنــد 15 ماده 80

قانون تشــكيالت وظايف و اختيارات شــوراهاى اسالمى شهرها و 
بخشــنامه هاى موضوع ضوابط تشكيالتى شهردارى ها و دستورالعمل 
اجرايى مربوطه و الگوى اساس نامه سازمان هاى وابسته، ابالغى وزير 

كشور در سال 94 و 95، اين تغيير عنوان انجام شد.
غفارى بيان كرد: اســاس نامه ســازمان مديريت و مهندســى شبكه 
حمل ونقل شــهردارى همدان مصوب تاريخ 6 آبان سال 98 شوراى 

اسالمى شهر همدان بوده كه براى اجرا ابالغ شده است.
 ساماندهى عالئم و تأسيسات ترافيكى

 همزمان با سال نو
 رئيس سازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل ونقل شهردارى همدان 
در بخش ديگرى از ســخنان خود از ســاماندهى عالئم و تأسيسات 

ترافيكى همزمان با سال نو خبر داد.
غفارى گفت: به روزرســانى عالئم ترافيكى و سازه هاى تسهيل گر در 
عبور و مرور شــهروندان به رغم هزينه هاى باال در دستور كار مديران 

شهرى قرار دارد.
وى افزود: با هدايت شــهردار همدان و پشــتيبانى مناطق چهارگانه 
و هم افزايى ســاير نهادهاى زيرمجموعه شــهردارى، نوسازى عالئم 
ترافيكى، رنگ آميزى سازه هاى عبور و مرور، مهندسى نور و اقدامات 

اساسى در برنامه هاى پيش روى اين سازمان قرار دارد.
غفارى تصريح كرد: اتكا به فرهنگ شهروندى تأثير مستقيم بر ارتقاى 
خدمات و توفيق در روان ســازى ترافيك شهرى دارد؛ بنابراين انتظار 
داريــم شــهروندان در پى صيانت از حقوق شــهروندى و احترام به 

يكديگر شهردارى را در ساختن شهرى شايسته يارى كنند.
وى همچنين خاطرنشان كرد: يكى از پيش نيازهاى اساسى نگهدارى 
عاليم ترافيكى معابر شــهرى شست وشوى دائمى است كه در تالش 

هستيم براى اين مهم خودروهاى مجهز تهيه كنيم.

امدادرسانى به 153 نفر در اثر گازگرفتگى
فوت 7 نفر

  رئيــس مركز حوادث و فوريت هاى پزشــكى اســتان همدان از 
امدادرســانى به 153 نفر در اثر گازگرفتگى خبر داد كه از اين تعداد 

7 نفر فوت كردند.
حبيــب معصومى در گفت وگو با فارس از امدادرســانى به 153 نفر 
به دليل مســموميت با گاز CO طى امســال خبــر داد و اظهار كرد: 

متأسفانه 7 نفر از اين تعداد جان خود را از دست دادند.
وى با اشاره به اينكه اين آمار مربوط به مأموريت هاى مركز حوادث و 
فوريت هاى پزشكى است، گفت: احتماال پزشكى قانونى آمار متفاوت 
و بيشــترى ارائه دهد زيرا برخى مــوارد مأموريتى از جانب ما انجام 
نشــده اســت. رئيس مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى همدان با 
تأكيد به اينكه آمار اخير پزشــكى قانونى در فوت افراد 17 مورد بوده 
كه در 7 مورد ما مأموريت داشــتيم،  افزود: به تازگى 2 دانش آموز در 
اثر گازگرفتگى در منزل فوت كردند كه مأموريتى از جانب ما در اين 

زمينه انجام نشده بود.

1- وام 150 ميليونى مسكن با واكنش منفى مردم مواجه شده است. 
گويا قســط 2/5 ميليونى ماهانه ايــن وام و ميزان كم آن كه براى 3

دهك كم درآمد درنظر گرفته شده، موجب تعجب شده است. گفتنى 
اســت با اين وام اكنون خريد مســكن ناممكن و رهن خانه هم كار 

سختى است.
2- يك ازندريانى دبير شــوراى عالى مناطق آزاد كشور شده است. 
گويا با استعفاى بانك، حميدرضا مؤمنى ازندريانى دبير شوراى عالى 
مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى كشــور شــده است. 
گفتنى اســت وى زمانى در اســتاندارى همدان مديركل اقتصادى و 

مشاور استاندار بوده است.
3- فشــارها براى فيلتر اينســتاگرام افزايش يافته است. گويا انتشار 
بخشى از كليپ جديد يكى از خوانندگان لس آنجلسى در اينستاگرام 
و بازديــد ده ها ميليونــى از اين كليپ در چنــدروز اخير دليل اين 
موضوع بوده است. گفتنى است آنچه در اين اقدام، قابل تأمل است 
اينكه گروهى با هشــتگ ساسى- جهرمى با استفاده از فيلترشكن به 

توييتر آمده و خواستار فيلتر اينستاگرام هستند!
4- بيمه رانندگان تاكســى هاى اينترنتى بــه مطالبه اى جدى تبديل 
شــده اســت. گويا اين اقدام براى ايجــاد انگيزه و ادامــه كار اين 
رانندگان مطالبه مى شــود. گفتنى است رانندگان تاكسى هاى اينترنتى 
از كرايه هاى پايين گاليه دارند و معتقدند بيمه مى تواند بخشــى از 

مشكالت آنها را حل كند.
5- رقابت درون گروهى اصالح طلبان، اوج گرفته اســت. گويا يكى 
از اعضــاى حزب اتحاد ملى در اظهــار نظرى با انتقاد از ظريف، به 
تبليغ جهانگيرى پرداخته اســت. گفتنى است اوج گرفتن اين رقابت 
در شــرايطى اســت كه هنوز داوطلبى با عنوان اصالح طلبى، اعالم 

داوطلبى رسمى نكرده است.

  مقام معظم رهبرى از كميته امداد خواستند 
كه توانمندسازى محرومان در صدر فعاليت هاى 
كميته امداد باشد، بنابراين ما در تالش هستيم 
مراكزى در دانشگاه ها به جهت توسعه اشتغال 

و كارآفرينى تأسيس كنيم.
رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) كشــور در 
آئين قدردانى از زحمات مراكز نيكوكارى استان 
همدان، خطاب به مديران اين مراكز اظهار كرد: 
طبــق گفته امام خمينى(ره) شــما كارى را بر 
عهده گرفتيد كــه مورد عنايت خاص خداوند 
است و مسيرى انتخاب كرديد كه در مسير موال 

على(ع) خدمت كنيد.
سيدمرتضى بختيارى با بيان اينكه طبق فرمايش 
مقام معظم رهبرى، توانمندســازى و اشتغال 
محرومان بايد در صدر فعاليت هاى كميته امداد 
باشد، تصريح كرد: يكى از نكاتى كه مقام معظم 
رهبرى از كميته امداد خواستند، مردمى كردن 
فعاليت هــاى كميته امداد اســت تا براى مردم 
شفاف باشد كه كمك هاى آنها در چه مسيرى 

هزينه  مى شود.
وى با اشــاره به وجود بيــش از 5 هزار مركز 
در مساجد، دفاتر ولى فقيه در استان ها و دفاتر 
ائمه جمعه در كشــور، با بيان اينكه مردم حق 
دارند بدانند كمك هايشان كجا مى رود، مطرح 
كرد: بهترين روش اين اســت كه خود مردم به 
محرومان كمك و بر روند اين كار نظارت كنند.
بختيارى اظهار كرد: مقام معظم رهبرى از كميته 
امداد خواســتند كه توانمندسازى محرومان در 
صدر فعاليت هاى كميته امداد باشــد؛ بنابراين 
ما در تالش هســتيم مراكزى در دانشگاه ها به 
جهت توسعه اشتغال و كارآفرينى تأسيس كنيم.

 3 هزار واحد مسكونى 
درحال ساخت است

استاندار همدان نيز گفت: به دنبال سفر بابركت 
نوبخت معــاون رئيس جمهورى به همدان در 
مهر 99 ســاخت، 3 هزار واحد مسكونى براى 

محرومان و نيازمندان اين استان آغاز شد.
به گزارش ايرنا؛ سيدسعيد شــاهرخى افزود: 
اعتبار پيش بينى شــده در ســفر نوبخت براى 
ساخت مسكن محرومان در اين استان برابر با 

اعتبار عمرانى يكساله همدان است.

وى افزود: در اين ســفر ساخت 2 هزار واحد 
مسكونى در همدان برنامه ريزى شد اما به دليل 
عملكرد خوب كميته امداد امام خمينى(ره) و 
بنياد مسكن انقالب اســالمى اين استان سهم 
همــدان از 2 هزار به 3 هزار واحد مســكونى 

افزايش يافت.
اســتاندار همدان ادامه داد: درحال حاضر از 3 
هزار واحد پيش بينى شده، 2 هزار و 281 واحد 
تعيين تكليف و براى 2 هزار و صد واحد پروانه 
صادر شده است كه عمليات اجرايى يك هزار 
و 500 واحــد آغاز شــده و در مراحل تكميل 
هستند. شاهرخى افزود: سياست دولت با تأسى 
از سياست كلى نظام توجه به معيشت و ارتقاى 
وضعيت معيشــتى مردم، توجه به اشــتغال و 
تالش براى بهبود وضعيت سالمت در جامعه با 
توجه به شيوع كرونا است كه بدون همكارى و 
حضور مردم دستيابى به اين اهداف امكان پذير 
نبود.استاندار همدان وجود وفاق و همدلى بين 
مســئوالن را از ويژگى هاى برجسته اين استان 
دانست و گفت: مسئوالن اين استان وقت خود 
را صرف كارهاى بيهــوده كه تأثيرى در بهبود 

زندگى و معيشت مردم ندارد، نمى كنند.
شــاهرخى افزود: طرح هاى مهــم ملى نظير 
ســاخت ســد، خطوط ريلى و پتروشيمى با 
تأثيرگذارى صد ساله در استان همدان اجرايى 
شــده همچنين 8 هزار ميليارد تومان طرح در 

حوزه جهش توليد درحال اجرا است.

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان نيز در اين 
مراســم گفت: ناهماهنگى بين مجموعه هاى 
خيريه يكى از مشكالتى است كه در يك سال 
گذشــته با افزايش كمك هاى مردمى بيشتر با 
آن مواجه شــديم. حجت االسالم والمسلمين 
حبيب ا... شــعبانى اظهار كرد: تعداد زيادى از 
خانوارهــا از مجموعه هــاى مختلف خدمات 
دريافت مى كنند؛ بنابراين به نظر مى رســد بايد 
جسارت منســجم كردن اين مراكز و خدمات 
را بــه خود بدهيم و باهم به صورت منســجم 

خدمت رسانى كنيم.
امام جمعه همدان با بيان اينكه در ايام شــيوع 
كروناويــروس فرصتى براى بالندگى خيريه ها 
فراهم شــده اســت، تصريح كرد: بايد بتوانيم 
مراكز را توسعه دهيم و در مجموعه اى منسجم 

خدمت رسانى كنيم.
 مردم همدان در دستگيرى

 از نيازمندان پيشتاز هستند
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همــدان نيز با بيان اينكه مــردم همدان خير و 
نيكوكار هســتند و به خاطر اعتقاد ريشــه اى 
به اســالم، دارالمؤمنيــن و دارالمجاهدين نام 
گرفته انــد، گفت: نماينده ولى فقيه در اســتان 
محور وحدت در استان بوده و سبب دلگرمى  و 

هدايت مديران مى شود.
مصطفى آزادبخــت با بيان اينكه دســتورات 
دين به بهترين شكل در استان همدان صورت 

مى گيرد، تصريح كرد: احسان و نيكوكارى در 
همدان انجام مى گيرد و در اســتان همه متحد 
هســتند، مردم براى كمك به ميــدان آمده و 

مسئوالن هم كمك مى كنند.
رئيس كميته امداد اســتان همــدان نيز با بيان 
اينكه مردم استان همدان در حوزه  انفاق رسانى 
زبانزد هســتند، اظهار كرد: افرادى كه در مراكز 
نيكوكارى فعاليت مى كنند، گام هايى در زمينه 
كمك به محرومان اســتان برداشتند كه ما در 
كميته امداد نمى توانستيم اين كار را انجام دهيم.

پيمــان تركمانــه افزود: ايــن افــراد، بدون 
چشم داشــت، بــا كمترين هزينــه و باالترين 
ســرعت عمل، پاى كار محرومان ايستاده اند و 
تالش مى كنند گره هايى از زندگى اين عزيزان 

را باز كنند.
وى با اشاره به وجود 170 مركز نيكوكارى در 
ســطح استان، مطرح كرد: اين مراكز در 5 ماهه 
دوم سال، 31 ميليارد تومان به محرومان خدمت 
كردند و اين وعده را مى دهم در ســال 1400 
رفتــار حمايتى مراكز نيكوكارى از كميته امداد 

پيشى خواهد گرفت.
رئيس كميته امداد اســتان همدان با بيان اينكه 
در 2 ماه اخير موفق شــديم بــا كمك مراكز 
نيكوكارى عالوه بر 31 ميليارد تومان، 11 ميليارد 
تومــان در قالب هم افزايى خدماتى ارائه دهيم، 
يادآور شــد: نقطه اى در اســتان همدان وجود 
ندارد كه تحت پوشش شبكه نيكوكارى نباشد.

  معاون خدمات شهرى شهردارى با اشاره 
به طرح استقبال از بهار 1400 در سطح شهر 
همدان، گفــت: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونا، اقدامات امسال حوزه معاونت خدمات 
شــهرى در تمامى مناطق چهارگانه با رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشــتى به نحو مطلوبى 

انجام و اجرايى مى گردد.
وحيد على ضمير با تأكيــد بر اينكه آغاز اين 
طرح از دهــم اســفندماه 99 و پايان آن 13

فروردين ماه ســال 1400 مى باشد، بيان كرد: 
اقدامــات و فعاليت هــاي متعــدد و متنوعي 
با هــدف حفظ نظافت شــهر، زيباســازي، 
ايمن ســازي، تلطيف روحيه شهروندان و ... 

درآستانه سال جديد پيش بيني شده است .
وى با اشــاره به اينكه در طرح اســتقبال از 
نوروز 1400، شــهر بايد آراســتگى و نشاط 
ويژه اى داشــته باشــد، افزود: شست وشــو، 
پاكســازى و ُرفــت وروب خيابانهاى اصلى، 
كوچه ها و زمين هاى باير حاشيه معابر اصلي 
و فرعــي، پاكســازى و امحاى پوســترهاى 
تبليغاتى، اليروبي همه انهار روباز و روبسته، 
پر كردن مســيرهاي حفاري در همه معابر و 
جلوگيري از عمليــات حفاري، رفع نواقص 
ناهمواري هاي اطــراف دريچه ها، جمع آوري 
و حمــل خاك و نخاله معابــر، جلوگيري از 
سدمعبرهاي ساختماني، جمع آورى متكديان، 
جمع آوري ماشين هاي اســقاطي در معابر و 
محــالت، افزايش زمان و تــوان جمع آوري 
زباله و رنگ آميــزى و تعمير باكس هاى زباله 

در سطح شهر، در دستور كار قرار دارد.
على ضمير به ترميم و لكه گيرى آسفالت سطح 
معابر، ترميم و اصــالح خرابى هاى احتمالى 
جداول و جوى ها و پياده روهاى معابر اصلى، 
شست وشو و رنگ آميزى همه جداول سطح 

شــهر، جمــع آورى مصالح 
مــازاد پروژه هــاى عمرانى، 
جلوگيــرى از صدور مجوز 
معاونت  توســط  حفارى ها 

فنى مناطق نيز اشاره كرد.
وى ادامــه داد: آماده باش ده 
نيروى  نفر  صد  و  ايســتگاه 
عملياتى و ادارى آتش نشانى 
در شب چهارشنبه پايان سال 
در  عملياتى  گروه  استقرار  و 
سطح شهر، چاپ پوستر، بنر 
و بروشور هشدارهاى ايمنى 
درباره چهارشنبه پايان سال، 

اســتقرار اكيپ عملياتى ســيار و خودروى 
عملياتــى در اماكن شــلوغ و پرتراكم جهت 
امدادرسانى احتمالى و به موقع در هفته پايانى 
آتش نشــانان موتورسوار  سال وگشــت زنى 
در شــب چهارشنبه ســورى و روز سيزدهم 
فروردين در ســطح شــهر و اماكن حساس 
از ديگر اقدامات اين شــهردارى در راستاى 

اجراى طرح استقبال از بهار است.
معاون شــهردار به فعال بودن شــبانه روزى 
پرس هاى حمل زباله و دســتگاه هاى سيمى 
تريلر حمل پســماند و جاروب هاى خيابانى 
در ايام تعطيالت نوروز اشــاره كرد و افزود: 
آماده بــاش ناوگان برفروبى براى پاكســازى 
معابــر از بارش هاى احتمالــى، فعال كردن 
ايســتگاه هاى بازيافــت به صورت يكســره 
از ســاعت 9 صبــح تا 6 عصــر و تعويض 
پسماندهاى خشك شهروندان با اقالمى نظير 
انواع شــوينده ها، كيسه زباله و نمك، فعاليت 
در  خشك  پسماندهاى  جمع آورى  خودروى 
2 شيفت، آماده ســازى محل دفن پسماندها 
جهت پذيــرش زباله ها با توجــه به افزايش 

حجم اين پسماندها در روزهاى پايانى سال و 
آغاز سال نو و ... از اقدامات سازمان مديريت 

پسماند است.
على ضمير گفت: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونا، تجهيزات بوســتان ها شامل المان هاى 
پاركى، ســت هاى ورزشــى، ســرويس هاى 
بهداشــتى، ســطل هاى زبالــه و نيمكت ها، 
تأسيســات، مبلمان سطح شــهر و ... به طور 

مستمر همانند گذشته ضدعفونى مى شود.
وى تأكيــد كرد: براى ايجــاد زيبايى بصرى 
در ســطح شــهر، آماده سازى بســتر كاشت 
گل هــا و درختان، عمليات باغبانى، كاشــت 
گل هاى فصلى در ســطح بلوارها و پارك ها، 
گلدان گذارى (فالور باكــس) در رفيوژها و 
ميادين، رفع نقص و رنگ آميزى سرويس هاى 
بهداشــتى، رنگ آميزى آبنماها، آماده سازى و 
شهر،  سطح  بهداشــتي  سرويس هاي  تنظيف 
فعال ســازى آبنماها، توزيع بيــش از 8 هزار 
نهــال مثمــر و غيرمثمر، نصــب المان هاى 
نوروزى با موضوع عيــد نوروز، رنگ آميزى 
مبلمان و المان هاى شهرى، اجراى آذين بندى 

و نورپردازى در ســطح شهر و معابر اصلى و 
اجراى كليپ ويدئومپينگ در جداره پياده راه 

مركزى انجام مى گردد.
على ضمير عنوان كرد: امســال به دليل شيوع 
ويــروس كرونــا اقداماتى بــراى جلوگيرى 
از شــيوع اين ويروس از جملــه ممنوعيت 
برپايى چادر در ســطح پارك ها و بوستان ها 
و خوددارى از اسكان مســافر در مكان هاى 

اقامتى انجام خواهد شد. 
معاون خدمات شهرى شــهردارى بيان كرد: 
ايجاد غرفه هاى توزيع سبزه و ماهى قرمز در 
8 نقطه از سطح شهر، جانمايى و استقرار چادر 
و داربست و توزيع ميوه دولتى در غرفه هاى 
توزيع ميوه نوروزى تحت نظارت سازمان در 
30 نقطه شــهر، نظارت بر وانت بارها، طرح 
ويژه عرضه مايحتاج شهروندان در 5 بازارچه 
محلى، نظارت و بازديد كارشناسان سازمان بر 
محصوالت عرضه شده و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در روزبازارها و مراكز تحت نظارت 
سازمان ساماندهى مشــاغل شهرى، افزايش 
تعداد گشــت هاى خودرويى و گشت ويژه 
واحد پيشــگيرى و رفع خطر ساختمانى در 
تمام ساعات شــبانه روز جهت جلوگيرى از 
نيروهاى  استقرار  غيرمجاز،  ساخت وسازهاى 
واحد پيشــگيرى و رفع ســد معبر در اماكن 
تفريحى، گردشــگرى و ... در ايام تعطيالت 

نوروز از ديگر تمهيدات در اين ايام است.
على ضميــر در پايان افزود: در ايام نوروز كار 
نيست  تعطيل شدنى  شهردارى  خدوم  پرسنل 
و جــا دارد از همــه آنان قدردانــى كنيم و 
اميدواريم با تــالش همه كاركنان و كارگران 
خدوم و زحمتكش شــهردارى بتوانيم سطح 
شــهر را براى فرارسيدن ســال نو آراسته و 

زيباتر نماييم.

اجراى طرح استقبال از بهار 1400 توسط شهردارى همدان
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اضافه خدمت مشموالن غايب درگزين 
بخشيده شد

 درگزين- خبرنگار همدان پيام: از آنجايى كه برخى مشــموالن و 
جوانان شهرســتان درگزين به دليل مشكالت خاص تاكنون نسبت به 
معرفى خود براى اعزام به خدمت مقدس ســربازى، اقدام نكرده اند، 

تسهيالت ويژه اى براى اين عزيزان قرار داده ايم.
فرمانــده انتظامى شهرســتان هاى رزن و درگزين افزود: مشــموالن 
درصورتى كه واجد شرايط استفاده و بهره مندى از بخشودگى جريمه 
مشموالن باشــند، مى توانند با مراجعه به پاســگاه هاى انتظامى محل 
ســكونت و منطقه خود نســبت به دريافت دفترچه آماده به خدمت 

اقدام كنند.
مظاهر عليجانى گفت: تمام مشــموالن غايب شامل بخشودگى اضافه 
خدمت هستند و پس از گذراندن دوره آموزشى در منطقه بومى و شهر 

خود خدمت خواهند كرد.
وى اظهار كرد: اين فرصت مغتنمى است كه مشموالن غايب مى توانند 
بدون گذراندن اضافه خدمــت با آرامش كامل در محل زندگى خود 
خدمت نظام وظيفه را سپرى كنند و از تمام جوانانى كه مشمول غايب 
هســتند، تقاضا داريم در راســتاى ارج نهادن به پرچم و نظام مقدس 

جمهورى اسالمى، امر واجب خود را به سرانجام برسانند.

مراسم تجليل از نمايندگان
 مراكز خيريه درگزين برگزار شد

 درگزيــن- خبرنــگار همدان پيام: 3 مركز نيكــوكارى جديد در 
شهرســتان درگزين اجازه فعاليت گرفتند كه مجموع اين مراكز به 5

مركز افزايش يافت.
امام جمعه شهرســتان درگزين در مراسم قدردانى از نمايندگان مراكز 
نيكوكارى كه به مناســبت سالروز تأســيس كميته امداد حضرت امام 
برگزار شد، گفت: از فعاالن و خيرينى كه در مراكز خيريه در امر كمك 
به اقشار ضعيف جامعه همكارى مى كنند قدردانى مى كنيم، نيكوكاران 
بار سنگينى را در عرصه خدمت رسانى از دوش اهالى و به ويژه كميته 

امداد حضرت امام(ره)، برمى دارند.
حجت االسالم خليل ربيعى اظهار داشت: كميته امداد حضرت امام(ره) 
به تنهايى نمى تواند در همه جا حضور داشــته باشــد، بايد خيرين در 
كنار اين حركت بزرگ باشند و مجموعه هاى خيرين و نيكوكاران در 
مســاجد و محالت خوشبختانه پاى كار هستن. و از مردم مى خواهيم 
با انسجام حضور داشته باشند تا با محوريت كميته حضرت امام(ره) 

كارها را پيش ببرند تا شرمنده قشر نيازمند جامعه نباشم.
رئيس كميته امداد رزن و درگزين افزود: به مناســبت سالروز تأسيس 
كميته امداد 3 مركز خيريه نيكوكارى جديد با نام هاى، بركت روستاى 
كاج، مركز نيكوكارى روســتاى نظام آباد و مركز نيكوكارى فرهنگيان 
شهرســتان درگزين مســتقر در آموزش و پرورش مجــوز فعاليت 

گرفته اند.
سيدحســن نعمتى با اشاره به برنامه هاى پايان سال كميته امداد، اظهار 
كرد: جشــن نيكوكارى با شــعار عيد براى همه، 13، 14 و 15 اسفند 
برگزار شــد. كمك هاى مردمى در مصالهاى نماز جمعه، مســاجد، 
چادر هاى مستقر در سطح شهر و مراكز نيكوكارى با هدف دستگيرى 

از خانواده هاى نيازمند برگزار شد.
وى در پايان گفت: مردم مى توانند با شماره گيرى كد0816#*8877*
صدقات و كمك هاى مردمى خودشــان را از اين طريق به كميته امداد 
كه اختصاصى شهرســتان درگزين و رزن اســت واريــز نمايند تا به 

نيازمندان همين شهرستان ها در قالب كمك هاى مردمى اهدا شود.

رزن كمبود كاالى اساسى ندارد
 رزن- فاطمه كوكبى جالل-خبرنــگار همدان پيام: در توزيع اقالم 
تنظيم بازار تدبيرى انديشيده شود تا فاصله گذارى اجتماعى رعايت و 

از ازدحام جمعيت براى خريد كاال خوددارى شود.
فرماندار شهرستان رزن در جلسه كارگروه تنظيم بازار اين شهرستان به 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى صنوف و واحدهاى خدمات رسان 
تأكيــد كرد و گفت: طرح نظارتى ويژه ايام پايانى ســال و صيانت از 
حقوق شــهروندى از 15 بهمن ماه آغاز و تا پايان 15 فروردين 1400

ادامه خواهد يافت.
سيدرضا ســالمتى با بيان اينكه ميوه شــب عيد بايد با رعايت كامل 
شــيوه نامه هاى بهداشتى و درصورت امكان در فضاى باز توزيع شود، 
گفت: براى تســهيل در روند توزيع و جلوگيرى از ازدحام جمعيت، 

توزيع ميوه در چندين نقطه از شهر و روستاها انجام شود.
وى در ادامه به همكارى ساير دستگاه ها با اداره صمت شهرستان براى 
نظارت دقيق و بيشــتر و رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى و ساير 

موارد، تأكيد كرد.
رئيس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان رزن نيز از 8 هزار و 600
بازرســى از ابتداى سال در سطح شهرستان رزن خبر داد و افزود: در 
پى بازرســى ها 541 فقره پرونده تخلف بــا ارزش 56 ميليارد و 101

ميليون ريال به ثبت رسيده و تمام پرونده ها به شعبه تعزيرات حكومتى 
ارسال شده است.

محمد ســهيلى اظهار كرد: تعداد گزارش ها و شكايات واصله تلفنى، 
حضورى و ثبت در ســامانه 124، تعداد 197 فقره بود كه به بيشــتر 

گزارش ها رسيدگى شده است. 
وى گفت: متقاضيان صنوف در رسته هاى مختلف صنفى مى توانند در 
ســامانه «اى صنوف» ثبت نام كنند و با توجه به شرايط ويروس كرونا 

اجناس خود را به صورت مجازى به فروش برسانند.
ســهيلى با بيان اينكه هيچ گونه كمبود كااليى در شهرستان رزن وجود 
ندارد، گفت: تا پايان خردادماه كاالهاى اساسى موردنياز مردم در سطح 
استان تأمين شده است. وى در پايان گفت: جوجه ريزى نسبت به ماه 
گذشته توســط مرغداران ده ميليون قطعه بيشتر شده است كه بخش 

عمده اى از بازار تأمين خواهد شد.

انجام تست سريع كرونا 
از اهالى يكى از روستاهاى بخش گيان نهاوند

ــهرى  ــرانى بين ش ــاوگان اتوبوس ــدگان ن ــه رانن ــام- ب ــگار همدان پي  نهاوند-خبرن
كــه پروتكل هــاى بهداشــتى را رعايــت نمى كننــد تذكــرات الزم داده شــد و در يكــى 

از روســتاهاى نهاونــد تســت وســيع كرونــا از اهالــى گرفتــه شــد.
ــت  ــان بهداش ــترك بازرس ــد مش ــت: در بازدي ــد گف ــت نهاون ــز بهداش ــس مرك رئي
ــه  ــاده اى ك ــل ج ــدارى و حمل ونق ــان اداره راه ــز بهداشــت و كارشناس ــط مرك محي
از اتوبوس هــاى بين شــهرى پايانــه مســافربرى شهرســتان نهاونــد، بــر رعايــت 

ــافران  ــدگان و مس ــتفاده رانن ــى، اس ــذارى اجتماع ــتى و فاصله گ ــاى بهداش پروتكل ه
ــد. ــد ش ــاز تأكي ــت مج ــر ظرفي ــت حداكث از ماســك و رعاي

على احســان خيشــوند افــزود: بــا توجــه بــه دســتورالعمل اعالمــى، نــاوگان 
ــت  ــوم ظرفي ــتفاده از يك س ــه اس ــاز ب ــط مج ــهرى فق ــى بين ش ــل عموم حمل ونق
صندلى هــاى اتوبــوس هســتند و درصــورت رعايــت نكــردن مــوارد فــوق، راننــدگان 

ــد. ــد ش ــى خواهن ــى معرف ــع قضاي ــه مراج ــف ب متخل
ــه  ــود هرگون ــت مى ش ــز درخواس ــافران عزي ــهروندان و مس ــرد: از ش ــد ك وى تأكي
تخلــف و رعايت نشــدن پروتكل هــاى بهداشــتى را در حيــن ســفر بــا ذكــر 
مشــخصات براســاس بليــت دريافتــى بــه مركــز بهداشــت شهرســتان نهاونــد گــزارش 

ــد. كنن
خيشــوند اظهــار داشــت: به دنبــال بــروز يــك مــورد طغيــان بيمــارى كوويــد-19 در 
يكــى از روســتاهاى بخــش گيــان، جهــت شناســايى مــوارد جديــد ابتــال بــه كرونــا، 
تيم هــاى واكنــش ســريع مركــز بهداشــت در روســتا حضــور پيــدا كــرده و در ســطح 

وســيع بــه انجــام تســت ســريع از جمعيــت روســتا اقــدام كردنــد.
وى همچنيــن گفــت: بــا توجــه بــه وضعيــت شــيوع ويــروس كرونــا در شهرســتان از 
تمــام شــهروندان درخواســت مى گــردد از حضــور در تجمعــات و بازارهــاى شــلوغ 
ــى  ــاى خانوادگ ــوان دورهمى ه ــه هيچ عن ــد و ب ــوددارى كنن ــروش خ ــد و ف خري

برگــزار نكننــد.

سحر يوسفى»
 در اســفندماه سال گذشــته پس از گزارش 
نخســتين مورد مثبت كرونا در كشــور، ديرى 
نپاييد كــه اين ويروس ناشــناخته يكى پس از 
ديگرى، مناطق كشــور را دربرگرفت و شــيوع 
پيــدا كرد. از همان ابتدا شهرســتان مالير براى 
مواجهه بــا اين اپيدمى در آمادگــى كامل قرار 
گرفت، به اين منظور از 12 اسفندماه در راستاى 
پيشــگيرى و مقابلــه با ويروس، تيــم كنترل  و 
نظارت بــر ويروس كرونا در ميدان اســتقالل، 
واقع در ورودى شــهر مستقر شــد و عمليات 
تب ســنجى و غربالگرى را انجام داد تا از ورود 

افراد آلوده به شهر جلوگيرى شود.
از آنجايى كه نوروز باســتانى پيش رو بود و شــهر 
پذيراى ميهمانان و گردشگران زيادى مى شد، براى 
جلوگيرى از ورود افراد و تجمعات از 22 اسفندماه، 
ورود خودروهاى غيربومى به مالير ممنوع شــد و3
ورودى شهر از سمت همدان، بروجرد و اراك توسط 
اكيپ هاى ايست  و بازرســى كنترل و خودروهاى 

غيربومى به سمت خروجى هدايت مى شد.
مراسم پنجشنبه پايان ســال نيز ممنوع اعالم شد 
و تمامى هتل ها، مســافرخانه ها، ميهمانپذيرها و... 
تعطيل و اجازه پذيرش مســافر نداشتند. به تدريج 
دســتورالعمل هاى سخت گيرانه ترى اعمال مى شد 
تا از شــيوع بيمارى جلوگيرى شود، به گونه اى كه 
در 26 اسفندماه براى جلوگيرى از تردد و اجتماع 
شهروندان، 23 اتحاديه صنفى شهرستان كه شامل 
اقالم غيرضرورى بــود (تمامى واحدهاى صنفى 
بازار، مجتمع هاى تجارى و پاســاژها و...) تا دهم 

فروردين ماه تعطيل شد.
حاال شهر چهره اى متفاوت به خود گرفته بود و ديگر 
از حال وهواى نوروزى كه هرساله در اين ايام بر شهر 
حاكم مى شــد، خبرى نبود و كرونا خبر از برگزارى 

نوروزى متفاوت تر از هر سال خبر مى داد.
جشــنواره نوروزى مبل ومنبت نيز كه قرار بود از 
30 اسفندماه تا دهم فروردين ماه برگزار شود، نيز 
به دليل پيشــگيرى از شــيوع كرونا لغو و به زمان 

ديگرى موكول شد. 
روستاها روزانه و شهرها روزى 2 بار ضدعفونى 
و گندزدايى مى شــدند. ترس و واهمه از ابتال به 
بيمارى سبب شده بود مردم با حساسيت بيشترى 
دستورالعمل هاى بهداشتى را اجرا كنند و خيابان ها 

خلــوت بود، جز تعداد معدودى كه آنها هم براى 
كارهاى ضرورى بيرون آمده بودند، مردم در خانه 
مى ماندند، بيشــتر مردم عيد را در خانه ماندند و 
به صورت تلفنى يا مجازى فرارســيدن سال نو را 

به هم تبريك گفتند.
13 فروردين مــاه، روز طبيعــت زنــگ خطــر 
ديگرى بــود كه به صــدا درآمده بــود از اين رو 
تمامى مســيرهاى منتهى به بوستان ها، پارك ها و 
تفرجگاه هاى سطح شهر در اين روز مسدود شد.

به منظور آمادگى بيشتر در زمان بحران، نقاهتگاهى 
توســط دانشگاه آزاد اســالمى با همكارى شبكه 
بهداشــت در يكى از ســالن هاى ورزشــى اين 

دانشگاه با 150 تخت تجهيز و آماده  شد.
با اينكه در اواخر فروردين ماه پيك نخست كرونا 
اتفاق افتاد، اما تعداد موارد مثبت و بســترى زياد 
نبود و در واقع مى توان گفت مالير، 3 ماه اسفند، 
فروردين و ارديبهشــت را در مهار و كنترل شيوع 

ويروس كرونا به بهتريــن صورت عمل كرد، اما 
اين بيمارى پس از ماه مبارك رمضان كم كم ســير 
صعودى خود را آغاز كرد، به طورى كه تعداد افراد 
بســترى در خردادماه به نســبت ارديبهشت ماه به 
حدود 2 برابر رسيد، كل بسترى در ارديبهشت ماه 
168 نفر بود درحالى كه در يك هفته ابتداى تيرماه 
به 180 نفر رسيد و آمار يك هفته ايى تير، ركورد 

يك ماهه ارديبهشت را زد.
بدين ترتيب پيك دوم بيمارى از تيرماه تا مردادماه 
رخ داد، در اين مدت از 512 مورد بســترى، 269
مورد مثبت اعالم شده بود. اما به تدريج با همراهى 
بيشــتر مردم با دســتگاه هاى اجرايى در رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، از مرداد تا شــهريورماه 
تعــداد مبتاليــان روند كاهشــى در پيش گرفت 
به گونه اى كه در شهريورماه به كمترين ميزان خود 

نسبت به ماه هاى گذشته رسيد.
اما به تدريج با عادى انگارى مردم نمودار مبتاليان 

شيب صعودى گرفت و در آذرماه شتاب بيشترى 
گرفت و متأســفانه پيك ســوم كرونا با شــدت 
بيشترى نسبت به گذشــته در آبان ماه اتفاق افتاد، 
طبق آمار اعالمى از ســوى مدير شبكه بهداشت 
 و درمان مالير از 551 مورد بســترى، 330 مورد 
مثبــت گزارش شــد. در 19 آبان ماه بــا توجه به 
تأمين اجتماعى  بيمارستان  مبتاليان،  تعداد  افزايش 
به طور كامل به درمان بيماران كرونايى اختصاص 

يافت.
تعداد افراد بســترى در بيمارســتان هاى مالير در 
مهرمــاه 613 نفر بود كه تا پايــان آبان ماه به 850
نفر رسيد و روزانه 4 يا 5 فوتى كرونايى گزارش 
مى شد، به اين ترتيب مالير در وضعيت بحرانى و 

قرمز كرونايى قرار گرفت.
بر اين اســاس دوبــاره محدوديت هاى جديدى 
بــراى تمامى مشــاغل غير از مشــاغل ضرورى 
اعمال و اجرايى شــد و دوباره ورود خودروهاى 

غيربومى ممنوع و ورودى هاى شهر با نيوجرسى 
مسدود شــد. از صبح روز 12 آذرماه نيز با هدف 
مديريــت و كنتــرل بيمــارى، در 21 نقطه آلوده 
شــهر با مشــاركت 15 تيم و با محوريت مراكز 
و پايگاه هــاى بهداشــت و با همكارى بســيج و 
هالل احمر، طرح غربال گرى شهيد قاسم سليمانى 
اجرا شــد. با اجراى محدوديت هاى كرونايى پس 
از 2 هفته روند صعودى ابتالى بيمارى متوقف و 

وارد روند نزولى شد.
در راســتاى اجــراى محدوديت هــاى كرونايى، 
بــا همكارى اتاق اصنــاف و اداره صنعت، معدن 
و تجــارت 1050 مورد بازرســى انجام شــد كه 
در نتيجــه 69 واحــد به دليل تخلــف در اجراى 
پلمب  بهداشتى  دستورالعمل هاى  و  محدوديت ها 
شد و فرمانده انتظامى مالير از اعمال قانون هزار 
خودروى متخلف شــامل 514 خــودرو جريمه 
200 هزار تومانى، 313 خودرو جريمه 500 هزار 
تومانى و 85 خــودرو جريمه يك ميليون تومانى 

در مدت اجراى محدوديت هاى تردد، خبر داد.
بدين ترتيب با اجرا و اعمال دقيق محدوديت هاى 
كرونايــى و همراهى مؤثر اقشــار مختلف مردم، 
آمار بسترى در بيمارســتان هاى مالير 40 درصد 
كاهش يافت و مالير از وضعيت قرمز خارج و در 

وضعيت نارنجى قرار گرفت.
در ايــن بين، چهارمين جشــنواره مبل ومنبت كه 
به دليل شيوع كرونا به تعويق افتاده بود نيز از اول 
بهمن ماه به مدت ده روز به صورت مجازى برگزار 
شــد و كرونا سبب شد شهر جهانى مبلمان منبت 
ســريع تر به عرصه تجارت الكترونيك قدم گذارد 

تا دريچه ايى نوين از ارتباطات را شاهد باشد.
كماكان سير نزولى بيمارى ادامه داشت تا اينكه در 
11 بهمن ماه، مالير به جمع شــهرهاى با وضعيت 

آبى پيوست.
امــا با برداشــته شــدن برخــى محدوديت ها و 
عادى انگارى مردم، رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
به ميــزان قابل توجهــى كاهش و با باز شــدن 
تاالرها با 25 درصد ظرفيت، جشن هاى عروسى، 
ميهمانى ها و تجمعات افزايــش يافت، از اين رو 
وضعيت آبى 6 روز بيشــتر ادامه نداشت و مالير 
به ســرعت به جمع شهرســتان هايى با وضعيت 
زرد برگشــت و زنگ خطر پيك چهارم با شدت 

بيشترى به صدا درآمد.

 كد تأســيس شــهردارى پاليز جهت استقرار، 
براســاس مراحــل ادارى و قانونى صادر شــده 
و همزمــان با آغاز به كار 5 ميليــارد ريال به اين 

شهردارى اختصاص خواهيم داد.
اســتاندار همدان در سفر به شهرســتان اسدآباد 
با بيان اينكه براى توســعه اســتان و شهرستان ها 
و به تبع براى اســدآباد، در سند توسعه راهبردى 
داراى برنامــه هســتيم و در ايــن راســتا اجازه 
نداديم اداره كل و دســتگاه هاى اداراى اســتان و 
شهرستان ها به روزمرگى بيفتند، خاطرنشان كرد: 
حوزه فرآورى ســنگ معادن يكى از برنامه هاى 
جدى ســند راهبردى استان به شــمار مى رود كه 
اســدآباد نيز در اين امر مســتعد است و معادن 
اسدآباد بايد تعيين تكليف شده و با ارزش افزوده 

از شهرستان خارج شود.
سيدسعيد شاهرخى افزود: در سند راهبردى براى 
اســدآباد داراى سند اشتغال هســتيم و ميانگين 
1400 اشتغال در سال در اسدآباد بايد ايجاد شود 
كه در 3 ســال اول در بخش خصوصى و دولتى 

اين امر محقق شده است.
وى در ادامه وضعيت آبى اســدآباد را نشــان از 
هماهنگى و وفاق و درك صحيح شــرايط سخت 
دانست و گفت: آثار و شواهد رعايت پروتكل ها 
در شهر اسدآباد در بازديدهاى امروز بنده از اين 
شهرســتان كامًال مشــهود بود و همچنان از تمام 
مــردم درخواســت داريم رعايــت پروتكل ها و 

فاصله گذارى اجتماعى را ادامه دهند.
وى همچنيــن مطرح كرد: يكــى از دغدغه هاى 
شهرســتان اســدآباد بحث كنار گــذر بوده كه 
درحال حاضر اين طرح تكميل شده و موانعى بر 
سر راه آن وجود داشــت كه در اين بازديد قرار 

شد، مرتفع شود.
شــاهرخى همچنين از اختصــاص 1/5 ميليارد 
تومان به شــهردارى شهر اسدآباد براى زيباسازى 
ورودى شهر از سمت همدان و تهران خبر داد و 
گفت: مجوز استقرار شــهردارى پاليز آمده است 
و براى آغاز كار شــهردارى پاليز همزمان با آغاز 
به كار 500 ميليون تومان اختصاص خواهيم داد.

وى اضافه كرد: هر سرمايه گذارى كه براى استان 
و شهرستان جذب شود قول مى دهيم كمتر از 24

ساعت جواز تأسيس وى بدون معطلى داده شود 
و سريع در حوزه اقتصادى با حمايت دستگاه هاى 

مرتبط مجوزها داده خواهد شد تا سرمايه گذار در 
ادارات سرگردان نشود.

شاهرخى درباره پيشــرفت فيزيكى 70 درصدى 
دانشكده پرستارى اسدآباد و اعتبار موردنياز براى 
تكميل طرح، گفت: بــا توجه به اينكه اعتبار اين 
طرح ملى اســت بايد با نماينده مردم اسدآباد در 
مجلس نسبت به جذب اعتبارى افزون بر 5 تا ده 
ميليارد تومان براى طرح فــوق پيگيرى كنيم كه 
در اين راستا نياز اســت دانشكده علوم پزشكى 

درخواست خود را در اين رابطه ارائه دهد.
 با درايت استاندار 

گره كنارگذر اسدآباد باز شد
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى 
اســالمى هم با بيان اينكه اســدآباد در 
صنعت و اشــتغال گره هاى زيادى دارد 
و گرفتارى بيكارى جوانان يك معضل 
بزرگ براى شهرســتان به شمار مى رود، 
اظهار كرد: درد جوانان اسدآباد بيكارى 
و آسيب هاى اجتماعى ناشى از بيكارى 
بوده و كارنامه اى كه در بحث اشــتغال 

داريم، كارنامه مثبتى نيست.
كيومرث ســرمدى با اشاره به اينكه كار 
نماينده يك كار نظارتى و قانونگذارى 
اســت، تصريح كرد: مردم از ما انتظار 
دارنــد و درحال حاضر بيــش از 800
جوياى  فارغ التحصيل  اسدآبادى  جوان 

كار در دفتر بنده ثبت شــده كه از استاندار انتظار 
داريم با تمام توان اسدآباد را ويژه تر ببينند تا گره 

از كار سرمايه گذاران باز شود.
وى با بيــان اينكه اســدآباد از ســرمايه گذاران 
در اين شهرســتان همه جانبه حمايــت مى كند، 
خاطرنشــان كــرد: امكانات الزم در شهرســتان 
براى ســرمايه گذاران فراهم بوده و بايد گير كار 
ســرمايه گذاران و بروكراسى هاى ادارى و معطلى 
آنها حل شود و با راه اندازى كارخانه هاى مختلف 

مردم منطقه اشتغال جوانان خود را ببينند.

ســرمدى با تأكيد بر بومى گرايى در بحث اشتغال 
منطقه يادآور شــد: با تمام توان همه مســئوالن 
شهرستان اســدآباد گره گشاى كار سرمايه گذاران 

منطقه هستند.
وى همچنين از مرتفع شــدن مشــكل استقالل 
دانشــگاه سيدجمال الدين اســدآبادى خبر داد و 
گفت: بايد مراقب بود اين ســرمايه بزرگ يعنى 
دانشــگاه ســيدجمال الدين براى شهرستان حفظ 

شود.
 افزايش تقاضاى سرمايه گذارى 

در شهرستان 
افزايــش  از  نيــز  اســدآباد  فرمانــدار 
ــتان  ــن شهرس ــى در اي ــرمايه گذاران متقاض س
خبــر داد و اظهــار كــرد: بــا توجــه بــه 3 
اولويــت ويــژه اســتاندار در بحــث توجــه بــه 
معيشــت مــردم، اشــتغال و ســرمايه گذارى؛ 
هم اكنــون در اســدآباد واحدهــاى توليــدى 
ســرمايه گذاران  و  شــده اند  فعــال  بســيارى 
ايــن  در  ســرمايه گذارى  متقاضــى  بســيارى 

. شهرســتان هســتند 
سعيد كتابى با بيان اينكه با مديريت برنامه محور و 
توسعه محور استاندار محترم شاهد تحول عظيمى 
در استان هستيم و توسعه متوازن در سراسر استان 
با توجه به ظرفيت ها و تدبير اســتان اتفاق افتاده، 
افزود: با تدوين و تنظيم سند توسعه استان برنامه 
هر شهرستان از جمله اســدآباد مشخص بوده و 
برنامه محور بودن موجب شتاب پروژه هاى بسيار 

خوبى در سطح استان شده است.
وى همچنين با اشاره به وضعيت آبى اسدآباد نيز 
گفت: در بحث سالمت و مبارزه اقدامات خوبى 
در شهرســتان انجام شــده و در دست اجرا قرار 

دارد و اجراى طرح شــهيد سردارسليمانى هم در 
شهرستان فعال است.

وى با بيان اينكه در اجراى طرح سردار سليمانى، 
اسدآباد از شهرهاى پيشــتاز استان است؛ يادآور 
شد:65 گروه مراقبتى و 95 گروه حمايتى در اين 

طرح همكارى دارند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان 
اسدآباد، كتابى با اشاره به پيشتاز بودن اسدآباد در 
سطح استان در بحث رپيدتست، خاطرنشان كرد: 
از ابتداى طرح تاكنون توســط 6 مركز رپيدتست 
شهرستان بيش از 4 هزار و 378 مورد رپيدتست 

انجام گرفته است.
فرماندار با بيان اينكه بــا مديريت برنامه محور و 
توسعه محور استاندار شاهد تحول عظيمى هستيم 
و توســعه متوازن در سراسر اســتان با توجه به 
ظرفيت هاى اســتان وجود دارد، گفت: با تدوين 
و تنظيم سند توسعه استان برنامه هر شهرستان از 
جمله اسدآباد مشخص بوده و برنامه محور بودن 
موجب شــتاب پروژه هاى بسيار خوبى در سطح 

استان شده است.
كتابــى تصريح كرد: با توجه بــه 3 اولويت ويژه 
استاندار به بحث توجه به معيشت مردم، اشتغال 
و ســرمايه گذارى هم اكنون در اسدآباد واحدهاى 
توليدى بســيارى فعال شــده و ســرمايه گذاران 
بسيارى متقاضى سرمايه گذارى در اين شهرستان 

هستند.
وى با اشــاره به پيشتاز بودن اســدآباد در سطح 
اســتان در بحث رپيدتست خاطرنشــان كرد: از 
ابتداى طرح تاكنون توســط 6 مركز رپيدتســت 
شهرستان بيش از 4 هزار و 378 مورد رپيدتست 

انجام گرفته است.
امام جمعه اسدآباد هم آمدن مسئوالن به شهرستان 
را موجب دلگرمى مردم منطقه دانســت و گفت: 
با حضور مســئوالن در شهرستان نشاط و اميد به 

جامعه تزريق مى شود.
سيدموســى  والمســلمين  حجت االســالم 
اســتاندار  امــروز  رهاوردهــاى  حســينى مجد 
همــدان بــراى شهرســتان را قدردانــى كــرد 
و يــادآور شــد: اســدآباد آمــاده پيشــرفت و 

اســت. ســرمايه گذارى 
اســتاندار در ادامه، از پروژه كنارگذر و تقاطعات 
كنارگذر، شركت كنستانتره كاسپين صنعت، زمين 
طرح گلخانه 40 هكتارى و طرح در دست اجراى 

دانشكده پرستارى بازديد كرد.
شــايان ذكر اســت در شــوراى ادارى اسدآباد، 
استاندار همدان حكم سعيد كتابى به امضاى وزير 

كشور به عنوان فرماندار اسدآباد را اهدا كرد.

پرسه هاى كرونـا در مالير

مجوز تأسيس شهردارى پاليز صادر شد
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آگهى اطالعيه
خانم الدن جعفرى جوزانى دفتر يار اول دفتر اسناد رسمى غيرفعال (بالتصدى) شماره 4 همدان

به اطالع مى رساند: با عنايت به اينكه دفاتر اسناد رسمى شماره 35 قهاوند و 36 همدان به موجب ابالغ رياست محترم سازمان ثبت كشور اخيرا به سمت سردفتر اسناد 
رسمى همدان منصوب گرديده و شروع بكار نموده اند و از آنجائى كه در نظر است ابالغ كفالت دفتريارى جهت شما صادر گردد.

 لذا بدينوســيله به شــما ابالغ مى گردد حداكثر ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهى در روزنامه به اداره كل ثبت استان همدان واقع در انتهاى سعيديه-نبش بلوار غنى 
زاديان مراجعه نمائيد. بديهى است در صورت عدم مراجعه و پيگيرى نسبت به رسيدگى به صالحيت عملى شما برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

(م الف 1751)
اصغر پيرهادى 
 مديركل ثبت اسناد و امالك استان همدان

لت
دو

لت
دو

مان
پارل

لوايح FATF و راهى كه بايد برويم 
 اين روزها بحث تصميم گيرى مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
درباره لوايح مربوط بــه FATF به يكى از بحث هاى جدى تبديل 

شده و شاهد اظهارنظرهاى مختلفى در روزهاى اخير بوده ايم.
اينكه بررســى نهايى لوايح FATF در مجمــع چه زمانى صورت 
گيــرد و چه تصميمى در باره 2 اليحه پالرمو و CFT اتخاذ شــود، 
بحث ديگرى اســت كه در جاى خود بايد دنبال شود و طبق قانون 

به نتيجه الزم برسد.
آنچــه اما در روزهــاى اخير به شــكل هاى مختلف مطرح شــد، 
دربرگيرنده مسائل و موضوعاتى بود كه هم به لحاظ حقوقى و هم از 

جهت سياسى جاى تأمل دارد.
يك نكته به گفته ها و اظهارات عــده اى برمى گردد كه بدون درنظر 
گرفتــن جوانب حقوقى خواهان بازگشــت لوايح مذكور به مجلس 
و بررســى دوباره آن شــده اند. اين درحالى است كه ارسال طرح يا 
اليحه اى به مجمع تشــخيص مصلحت نظام كــه رفع اختالف بين 
مجلس و شــوراى نگهبان از وظايف آن است، به منزله آن است كه 
تصميم گيــرى نهايى درباره آن طرح يا اليحه با مجمع اســت و لذا 

طرح چنين موضوعى با روح قانون اساسى مغايرت دارد.
نكته قابل تأمل ديگر ارتباط دادن FATF به قاعده نفى سبيل است. 
قاعده اى فقهى كه ريشه قرآنى دارد و براساس آن حكم يا اقدامى كه 

باعث تسلط غيرمسلمانان بر مسلمانان شود، مردود است.
ســير تحوالت سياســى و اجتماعى دوره معاصر نشان مى دهد كه 
بسيارى از قيام ها و جنبش هاى مردمى در كشورمان با تكيه بر چنين 

قاعده اى شكل گرفته است.
در آن دوران كه ســاختار سياسى مبتنى بر سلطنت بود، علماى دينى 
نقش مهمى در شــكل گيرى اين جنبش ها برمبناى قاعده نفى سبيل 

داشتند.
 در عصــر كنونــى كه جامعه مــا از نظام واليى برخوردار اســت، 
تشــخيص چنين موضوعى با رهبرى نظام است و چنانچه پذيرش 
FATF به سلطه بيگانگان منجر گردد، به هيچ وجه انجام نمى شود. 
ضمن اينكه بررسى موضوع در مجمع تشخيص مصلحت كه بازوى 
مشــورتى رهبرى نيز محسوب مى شــود، حجت را بر همگان تمام 

مى كند.
و نكته ســوم اينكه فراموش نكنيم براساس داليل مختلف عقلى، 
نقلــى، قانونى، مصلحتى و عرفى اصل بــراى جامعه منافع ملى و 
مصالح نظام اســت كــه در هر نوع تصميــم و اقدامى بايد لحاظ 

شود.
ــع و  ــاس مناف ــه براس ــت ك ــى آن اس ــاف راه منطق ــن اوص ــا اي ب
مصالــح مذكــور حركــت كنيــم تــا آنچــه خيــر و صــالح ملــك و 

ــم بخــورد. ملــت اســت، رق

 برگزارى انتخابات قانونمند
در اولويت است

 مديــركل دفتــر مديريــت 
امــور  و  بازرســى  عملكــرد، 
حقوقــى اســتاندارى همدان بر 
رعايــت و اجراى كامل قانون و 
شاخص هاى ابالغى براى كميته 
انتخابات  ستاد  سوى  از  حقوقى 

كشور  تأكيد كرد.
احســان شــهابى در نخســتين 
جلســه كميته امور حقوقى ستاد 
انتخابات اســتان به تبيين 6 شــاخص ارزيابى كميته حقوقى ســتاد 
انتخابات اســتاندارى ها و فرماندارى هاى سراســر كشور ابالغى از 
سوى ستاد انتخابات كشور پرداخت و گفت: براساس اين شاخص ها 
حمايت و معاضدت حقوقى از مجريان انتخابات، ارائه آموزش هاى 
حقوقــى و تخصصى در رابطــه با قوانين و مقــررات انتخابات به 
مجريان و دســت اندركاران انتخابات، نحوه رسيدگى به شكايات و 
تعيين تكليف آنها، تشكيل، جمع آورى و نگهدارى پرونده داوطلبان 
بــراى طرح دعوى و يا دفاع در مراجع قضايى، نحوه رســيدگى به 
اعتراض هــا و رعايت موارد مذكور در قانــون از طرف هيأت هاى 
اجرايى، مستندســازى در روز رأى گيرى از نظر تخلفات و شكايات 

و رعايت قانون، وظيفه اصلى اين كميته است.
مديــركل مديريت عملكرد، بازرســى و امور حقوقى اســتاندارى 
تصريــح كرد: انجام اين فرايندها منوط به تســلط اعضاى كميته بر 

مفاد قانون است.
شهابى افزود: مستندســازى شــاخص هاى ارزيابى عملكرد كميته 
حقوقى ستاد انتخابات در 3 بازه زمانى پيش، حين و پس از برگزارى 
انتخابات از ســوى اعضا انجام شود و اعضاى كميته ضمن ارتباط با 
ســتاد انتخابات شهرستان ها، ابهامات، مسائل و مشكالت حقوقى را 

رصد و نسبت به رفع آنها اقدام كنند.

واكنش به منتفى شدن صدور قطعنامه عليه ايران 
در شوراى حكام

 ســخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به منتفى شدن صدور قطعنامه 
عليه ايران در شــوراى حــكام آژانس، ابــراز اميدوارى كــرد كه طرف هاى 
مشــاركت كننده در برجام بتوانند با استفاده از اين فرصت و با همكارى جدى، 

اجراى كامل برجام از سوى همه را تضمين كنند.
به گزارش ايلنا، سعيد خطيب زاده در توضيح تحول در آژانس بين المللى انرژى 
اتمى، اظهار كرد: با تالش هاى فشرده ديپلماتيك در تهران، وين و پايتخت هاى 
همه اعضاى شوراى حكام و به ويژه 3 كشور اروپايى و همچنين همراهى چين 
و روســيه، طرح قطعنامه منتفى شد. وى اضافه كرد: اين تحول مى تواند مسير 
ديپلماسى را كه ايران و آژانس باز كرده اند، حفظ كرده و زمينه را براى اجراى 

كامل تعهدات از سوى تمامى طرف هاى برجامى فراهم آورد.

آژانس بين المللى انرژى اتمى 
مكان بازى سياسى نيست

 سه كشور اروپايى بايد بفهمند كه آژانس يك نهاد فنى است و اجازه دهند 
به كار فنى خود ادامه داده تا به اين ترتيب توافق خوب اخير ايران و آژانس نيز 

تداوم يابد، آژانس بين المللى انرژى اتمى مكان بازى سياسى نيست.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در مراســمى اظهار كرد: عالقه مند بوديم با 
آژانس همكارى كنيم و در اين دوره همكارى بســيار خوبى را هم با هم 
داشــتيم كه در گزارش هاى آژانس بر آنها تأكيد شــده است اما بعضى ها 
فكرشــان براى حركت هاى درســت كار نمى كند و متأسفانه از كشورهاى 

هستند. هم  اروپايى 
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى افزود: نصيحت مى كنم اين كار را 
نكنند و اجازه ندهند روابط بسيار خوب و دوستانه ايران و آژانس تخريب شود.

نبايد كسرى بودجه از جيب مردم جبران شود
 دولت نبايد دست در جيب مردم كند، حتى به قيمت جبران كسرى بودجه؛ 
و اگر هم نياز به منبع درآمد اســت بايد با انتشــار اوراق قرضه از مردم قرض 
بگيرد نه اين كه با سوءاســتفاده از اعتماد مردم پول هاى آنها را به يغما ببرد كه 

اين مورد حتى در بورس هم اتفاق افتاد.
عضو هيأت رئيســه كميسيون اصل 90 در گفت وگو با خانه ملت، اظهار كرد: 
عمــده نرخ گذارى هاى ارز، دولتى اســت كه اين امر بحث امــروز و ديروز 
نيست. آنهايى كه دستى در اقتصاد و اقتصاد كالن دارند، مى دانند كه دولت در 

نرخ گذارى ارز آزاد هم نقش پررنگى دارد.
على خضريان ادامــه داد: آن زمان اين صحبت ها از جانب اقتصاددان ها مطرح 
مى شــد، اما برخى ها فكر مى كردند كه اين گفته هــا فقط براى تخريب دولت 

است، اما اذعان آقاى واعظى نشان داد كه واقعا چنين چيزى بوده است.
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 شما در مصاحبه اى مخالفت خود 
را با پذيرش كنوانسيون هاى مربوط 
به FATF اعــالم كرده ايد، علت آن 

چيست؟ 
FATF را مى تــوان اين گونه تعريف كرد 
كــه اين نهادهاى نظارتى مى گويند ما تمام 
دسترسى هاى مالى را بايد داشته باشيم، تا 
ببينيم درآمد شــما از كجا آغاز مى شود و 
بــه كجا ختم مى شــود. از اين رو طبق اين 
گزارش مى توانيم بگوييم كه شما از مسير 
اصلى منحرف نشــده و ايــن پول ها را در 
حوزه هاى قاچاق، تروريسيم و گروه هايى 
كه با تروريســم در ارتباط هستند، مصرف 

نكرده ايد. 
اما نكته  مهم اين است كه تعريف قاچاق و 
تروريسم آن است كه شوراى امنيت سازمان 
ملل تعريف مى كند، از اين رو سازمان ملل 
تشخيص مى دهد كه چه گروهى تروريستى 

هستند و نبايد با آنها كار كرد. 
از آنجايى كه نهاد هــاى بين المللى با ايران 
مشــكل دارند از اطالعاتى كه ما در اختيار 
آنها گذاشته ايم اســتفاده كرده و با بررسى 
اثرات تحريم ها بهترين روش را براى ضربه 

زدن به كشور انتخاب خواهند كرد. 
همانند اينكه يك قاتل، ســمى را به كسى 
مى دهد تا وى را بكشــد، اما مى بيند كه آن 
فرد زنده مانــده؛ از اين رو به دنبال آزمايش 
و دليل زنده ماندن آن مى گردد تا كار ناتمام 
خود را به پايان برساند. درصورت تصويب 
FATF ، قرار اســت چنين رفتارى با ما 
شود. به همين دليل بنده مخالفت خودم را 
FATF با پذيرفتن كنوانسيون هاى مرتبط با

اعالم كرده ام.
بيشــتر  كه  هســتيم  شــاهد   
كشــور هاى جهان و منطقه همچون 
كنوانسيون هاى  عربستان،  و  تركيه 
مربوط به FATF را پذيرفته اند، اگر 
بين المللى  سازمان  اين  در  عضويت 
عربستان  نفوذ  و  كنترل  براى  مانعى 
و تركيــه در منطقه ايجــاد مى كرد 
مسلماً اين 2 كشور از زير نظارت اين 
مى شدند.  خارج  بين المللى  سازمان 

نظر شما چيست؟ 
ايران كشور خاصى است و از اين رو قابل 
مقايســه با تركيه و عربستان نيست، زيرا 
اين كشور ها شرايط كشــورم را ندارند. 
در طول تاريخ شــايد كشورى همچون 
ايران وجود نداشــته كه اين همه هجمه، 
دشــمنى و تحريم در قبــال آن صورت 
گرفته باشد. اينكه ما توانسته ايم روى پاى 
خود استوار بمانيم از هنرمندى ما است. 
عربستان تحريم هايى كه اكنون بر كشور 
ما وضع شــده را تحمل نمى كند و براى 
فروش نفت هيچ كدام از مشكالت كنونى 

ايران را ندارد.
 به هرحال هــر معاهده در حوزه  
بين الملل منافــع و محدوديت هايى 
به همراه خواهد داشت، آيا در شرايط 
كنونى كه كشــور از لحاظ اقتصادى 
در مضيقه قرار دارد، براى جلوگيرى 
از 20 تــا 30 درصــد هزينه اى كه 
دولتى ها اذعان مى كنند اين مســأله 
براى صادرات و واردات بر كشور وارد 
مى كند، بهتر نيســت بيش از توجه 

به منافع ديگر كشور به فكر كاهش 
هزينه هاى اقتصادى باشيم؟ 

دور زدن تحريم هــا هزينه هايــى را بــر 
كشــور تحميل مى كنــد، به طــور مثال 
براى فــروش نفت به دليــل اينكه براى 
كشــور هاى مقابل هزينه دربردارد، نفت 
را بــه قيمت پايين تــرى از ما مى خرند؛ 
زيرا با ســود زيــاد مشــترى ها مجاب 
بــه پذيرش ريســك و معامله بــا ايران 
مى شــوند. حال اگر كشورمان ريسك و 
هزينه هاى اضافه را نپذيرد، ديگر كســى 
حاضر به معامله با ايران نخواهد شــد و 
درآمد به صفر خواهد رسيد. اگر ما هزينه 
20 تــا 30 درصدى معامــالت را به اين 
طريق نپذيريم و راه هاى كنونى كشور را 
بــراى دور زدن تحريم ها لو دهيم، درآمد 
كشور به صفر خواهد رسيد. از اين رو ما 
مى گوييم كه 30 درصد هزينه بيشــتر به 
صفرشدن درآمد نمى ارزد؛ آقاى روحانى 
نيز در اين سال ها بار ها گفته است كسانى 
كه كاســبان تحريم  هستند فكر نمى كنند 
كــه 25 درصد هزينه بيشــتر به كشــور 
تحميل مى كنند. ايشــان در اين 8 ســال 
همواره تحريم ها را دور زده اســت. ذكر 
FATF اين مسأله الزم است كه پذيرش

ربطى به لغو تحريم ها ندارد.
 در مناظــره آقاى مصباحى مقدم 
و آخوندى همين مســأله توســط 
مصباحى مقدم عنوان شد و آخوندى 
در جــواب وى گفت كه مــا در اين 
ســال ها توانســته ايم تحريم هــا 
را دور بزنيــم و با وجــود پذيرش 
كنوانسيون هاى مرتبط با FATF هم 
مى توانيم باز تحريم ها را دور بزنيم، و 
در ادامه راهكارى ارائه داد و گفت در 
ابتدا كنوانسيون ها مذكور را قبول كنيم 
و اگر شاهد بوديم كه به ضرر كشور 
منجر شد از آن خارج شويم، نظر شما 

درباره پيشنهاد آخوندى چيست؟
به فــرض مثال تمــام كنوانســيون ها را 
پذيرفته ايم و حال مى خواهيم از آن خارج 
شــويم، در اين صورت كل دنيا در برابر ما 
صف خواهند كشيد و ما را تهديد مى كنند 
و تحت فشار قرار مى دهند. شايد وارد شدن 
به اين گونه سازمان هاى بين المللى به اختيار 
باشــد اما خارج شــدن از آن در اختيار ما 
نخواهد بود. تجربيات گذشته ما اين مسأله 
را تاييد مى كند، آيا اكنون كســى در ايران 
مى تواند ادعا كند كه بايد از NPT به علت 
اينكه اسرائيل در آن عضويت ندارد، خارج 

شد؟ هيچ كس جرأت آن را ندارد.
تحريم ها  لغو  مى فرماييد  اينكه    
ربطى به FATF ندارد، مى بايســت 
گفت كه يكسرى تحريم هاى كنونى 
مرتبط به FATF است، به طور مثال 
كه  گفته  مركزى  بانك  رئيس  همتى 
چين  و  روسيه  كشــور هاى  مقامات 
اعالم كرده اند كه با وجود قرار گرفتن 
FATF نام ايران در ليســت سياه

نمى توانند با ايــران مراودات بانكى 
داشته باشند، آيا اين گونه نيست؟

 ما اگر كنوانسيون هاى مذكور كارگروه اقدام 
مالى را بپذيريم تمامى حســاب هاى خود 
را در اختيــار آنها قرار خواهيم داد، همانند 

همين بازرســى هايى كه توســط آژانس 
بين المللى از اماكن و تأسيسات هسته اى ما 
مى شود. از اين رو ما ديگر چگونه مى توانيم 
تحريم هــا را دور بزنيم؟ اگــر عضو اين 
سازمان بين المللى باشيم و تحريم ها را دور 
زده و اطالعات را در اختيار آنها ندهيم، از 
سوى كارگروه اقدام مالى متهم خواهيم شد 
و حساب هاى مالى ما بايد توسط بارزسان 

آنها مورد بررسى قرار بگيرد.
در متــن FATF آمده اســت كه خودتان 
بايد بياييد گزارش دهيد و ما راستى آزمايى 
خواهيم كرد. اين اتفاق كه مى شــود بيفتد، 
زيــرا در اين صورت ســپاه پاســداران در 
ليست هاى تروريستى قرار خواهد گرفت. 
آيــا دولت نمى خواهد به كارمندان ســپاه 
حقوق دهد! از درون كشور بانك هاى ما را 
تحت تأثير قرار خواهند داد. اين حرفى كه 
برخى از آقايان مى زنند يا نمى فهمند كه چه 

مى گويند يا اينكه مى خواهند نقشه دشمن 
را پياده كنند. 

مخالفان  ميــان  اختالف نظر  آيا   
كشــور  در   FATF موافقــان  و 
كــه دســته بندى مشــخصى نيز 
اصولگرايان)،  و  دارند(اصالح طلبان 
به دليــل مغايرت اهداف سياســت 
خارجى و كالن اين 2 جريان سياسى 

در كشور نيست؟ 
چرا و مشكل هم همين است. جبهه انقالب 
در سياست كلى و خارجى معتقد است كه 
ما بايد مستقل باشيم و نگذاريم كشور هاى 
خارجى بر اقتصاد كشورمان نظارت داشته 

باشند.
اما در مقابل جبهه غرب گرا بر اين باروند كه 
اگر آمدند و نظارت كردند، مشكلى نيست 

و اين مسائل را سختگيرى مى دانند. 
به طــور مثال در مســأله حجاب عده اى 

در كشــور بر اين باورند كــه بايد طبق 
دســتورات دينى و شرعى مسأله حجاب 
جدى گرفته شــود، امــا در مقابل برخى 
معتقدند كه نبايد سخت گرفت، هر كس 
 مى خواهد حجاب را قبول كند يا نكند و 

نبايد سخت گرفت.
در سياســت خارجى نيز بــه همين رويه 
است، برخى مى گويند كه آمريكا ابرقدرت 
اســت و ما بايد بپذيريم، و ما در برابر آنها 
ايستاده و مى گوييم كه نمى پذيريم. آمريكا 
اگر ابرقدرت اســت براى خود است و به 
ما ارتباطى ندارد. قــرآن مى گويد كه نبايد 
بگذاريم بيگانگان بر شــما تســلط داشته 

باشند. 
مــا اگــر حســاب هاى مالى خــود را به 
آنها(كارگــروه اقــدام مالــى) بدهيم، آنها 
مى توانند تشخيص بدهند كه چگونه اقدام 
كنند كه جنگلدارى ها و منابع آبى را نابود 

كنند؛ چگونه عمل كنند كه اپيدمى سرطان 
در كشــور اتفاق بيفتد. زيــرا ما هر كارى 
بخواهيم انجام دهيم مى بايست منابع مالى 
آن را درنظر بگيريــم و درصورت نظارت 
آنهــا بر منابع مالى ما مى توانند در آن خلل 

ايجاد كرده و ضربه بزنند.
 FATF ســند2030، پروتكل الحاقــى و
مفهومشان همين اســت. ما (اصولگرايان 
و به زعم بيگى نژاد جبهه انقالبى) از لحاظ 
مبانــى با جبهه تفكر غرب گرا كه شــامل 
دولت فعلى، دولت هشــتم، هفتم و دولت 
آقاى هاشمى رفسنجانى مى شود، متفاوت 

هستيم. 
آقاى هاشــمى مى گفت كه ما موشــك به 
چه دردمان مى خورد، ما مى بايست همانند 
آلمان و ژاپن تابع باشيم. آيا تاكنون ديده ايد 
كه آلمان و ژاپــن منافع آمريكا را به خطر 
بيندازند؟ به هيچ عنوان چنين نيســت. كى 
گفته كــه ما مى بايســت در مقابل آمريكا 

بايستيم، ما بايد راه خودمان را برويم.
تفكرات غرب گرايى به اين شكل است و 
آرمان در آن جايى ندارد. آنها اعتقاد دارند 
كه بايد راحت زندگى كرد و پول درآورد، 

زيرا 2 روز ديگر  خواهيم مرد.
اما تفكرات جبهه انقالب بر اين باور است 
كه مى بايست آزادانه زندگى كرد، همان طور 
كه شهيد رجايى مى گفت كه ما ملت ايران 
يك لقمه نان را در كنار هم مى خوريم ولى 
منت غربى ها را نمى كشيم. اين تفكر انقالب 
است كه از امام حسين(ع) ياد گرفته ايم كه 
مى فرمايند«اگــر دين نداريــد الاقل آزاده  

باشيد».
اين توافق تفكرات در ايران است، از اين رو 
مى توان گفت كه اصل اختالفات در ديدگاه 

و سياست هاى كالن است. 

نماينده مالير در مجلس در گفت و گو با همدان پيام مطرح كرد

سياست هاى كالن دليل اختالف نظر 
 FATF ميان مخالفان و موافقان
■ 30 درصد تحميل هزينه بيشتر بر كشور بهتر از صفر شدن درآمد است

محمد ترابى »
 FATF كه در چندماه گذشته بارى ديگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام به توصيه مقام معظم رهبرى مورد بررسى قرار گرفته، 
بارى ديگر مورد توجه مقامات و فعاالن سياسى در كشور قرار گرفته است. در اين ميان مى توان دولت دوازدهم را به نمايندگى از طيف 
اصالح طلب موافق و مجلس يازدهم را نيز به نمايندگى از طيف اصولگرا مخالفان اصلى پذيرش كنوانسيون هاى مربوط به كارگروه اقدام 
مالى دانست.هادى بيگى نژاد چندى پيش در مصاحبه با يكى از خبرگزارى ها درباره بررسى پذيرش كنوانسيون هاى FATF موضع خود را 
مشخص كرد.  اين نماينده مردم مالير در مجلس يازدهم شوراى اسالمى در مصاحبه مذكور با انتقاد از موافقان اين طرح، مخالفت خود را 
اظهار كرد. از اين رو براى بررسى داليل موافقان و مخالفان FATF در كشور، با اين عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى در مجلس شوراى 

اسالمى درباره داليل مخالفت خود با FATF و انتقاد از موافقان اين طرح گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد.
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نيش و نوش

اقدامات مددكاران اجتماعى در دوره كرونا
 رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران ضمن تشــريح اقدامات فدراسيون جهانى 
مــددكاران اجتماعى در دوره كرونا با اشــاره به اينكه ايران جزو كشــورهايى بود كه 

مددكاران اجتماعى اش از همان روزهاى ابتدايى شيوع ويروس كرونا فعاليت كردند.
سيدحسن موسوى چلك در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه فدراسيون جهانى مددكاران 
اجتماعى داراى چند كميته آموزش، حقوق بشــر، سازمان ملل و كميته اخالق است، 
به كميته اخالق مددكارى اجتماعى اشــاره كرد و افزود: وظيفه كميته اخالق حول اين 

موضوع است كه اصول اخالق اعضاى مددكارى بايد چگونه باشد. 
وى تصريح كرد: ايران جزو نخستين كشورهايى بود كه اين بيانيه را براى سازمان هاى 

مختلف ترجمه كرد و حتى آن را به ساير انجمن ها و دانشگاه ها ارسال كرد. 

فعاليت بيش از 300 هزار كانال 
با محتواى دينى و فرهنگى در شبكه شاد

 وزير آموزش و پرورش از فعاليت بيش از 300 هزار كانال با محتواى دينى و فرهنگى 
در شبكه شاد خبر داد. به گزارش ايلنا، محسن حاجى ميرزايى شبكه شاد را محيطى امن 
براى تبادل اطالعات دانش آموزان دانست و اظهار كرد: بيش از 300 هزار كانال با محتواى 
دينى و فرهنگى در اين شــبكه تشكيل شده اســت.  وى خاطرنشان كرد: هدف اصلى 
ما اين اســت كه هيچ دانش آموزى از آمــوزش دور نماند و به تحصيل خود ادامه دهد. 
حاجى ميرزايى افزود: در كنار بســتر شبكه شاد براى دانش آموزانى كه به هر دليل بدون 
اينترنت يا وسايل ارتباطى هوشمند هستند، تأكيد شده تمامى آن دانش آموزان از راه هاى 

ديگرى همچون تلويزيون، راديو و بسته هاى آموزشى مورد آموزش كامل قرار گيرند.

مردم عدم پذيرش بدون دفترچه بيمه را 
به 1420 اعالم كنند

 مديركل درمان غيرمســتقيم ســازمان تأمين اجتماعى با اشــاره به حذف صدور 
دفترچه هاى بيمه بيان كرد كه بيمه شــدگان تأمين اجتماعى، عدم پذيرش داروخانه ها 
و مراكز درمانى بدون دفترچه بيمه را در ســامانه 1420 ثبت كند. شــهرام غفارى در 
گفت وگو با ايرنا، افزود: حذف دفترچه بيمه به عنوان يك طرح ملى بايد مورد پذيرش 
همه مراكز بهداشت و درمان طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعى قرار گيرد. وى ادامه 
داد: بنابراين پذيرش نشدن اين بيماران بدون دفترچه در همه آزمايشگاه ها، داروخانه ها 
و مراكز بهداشــت و درمان طرف قرارداد تأمين اجتماعــى تخلف بوده و درصورت 

گزارش بيمه شدگان، مركز موردنظر با برخورد قانونى مواجه خواهد شد.

توشه راه هدف
ذاتاً هدفمنديم!

 زمانى كه كودك چشم به جهان باز مى كند، نخستين كارى كه انجام 
مى دهد، چيست؟ بله درست حدس زديد؛ گريه، گريه و گريه. چرا؟

چون مى خواهد با گريه كردن بــه اطرافيان بفهماند كه غذا و آغوش 
گرم مى خواهد. چنين كار مشــتركى بين همه انســان ها در بدو تولد، 
اين موضوع را روشن مى كند كه انسان ها ذاتاً در همان ابتداى زندگى 
به دنبال نيازهاى خود هستند و براى رسيدن به اين نيازها، هدفمندانه 
تالش مى كنند تا در اين جهان باقى بمانند. اكنون نوزادى را فرض كنيد 
كه به دنيا آمده، اما اصًال گريه نمى كند، آيا نگران حالش نمى شويد؟

پس مى توان گفت كه ما انسان ها ذاتاً هدفمند هستيم.
 تضاد در هدف گذارى

اكنون اين پرسش پيش مى آيد كه چرا وقتى بزرگ مى شويم، با اينكه 
ذاتاً هدفمنديم، براى خود هدف هاى بزرگ نمى چينيم؟

چون مغز با تكاملش، بيشــتر حواسش به حفظ بقاى ما است تا نكند 
اتفاقى برايمان بيفتد و همين امر باعث مى شــود كه كمتر به ســمت 
هدف هاى جديد و بزرگ برويــم، چون هر هدفى در حقيقت ناحيه 
امن و روتين در زندگى را برهم مى زند و اين براى مغز ترسناك است.

پس ما انسان ها در مســير هدف دچار يك پارادوكس يا يك تناقض 
بزرگ مى شويم. از طرفى، دوست داريم پيشرفت كنيم و به هدف هاى 
بزرگ برســيم و از طرفى از هدف هاى بزرگ و حركت به سمت آنها 
مى ترســيم. به عبارتى، هم مغز ما مى خواهد به سمت هدف برويم و 
هم نمى خواهد و اينجاســت كه هدف گذارى و رفتن به سوى هدف 
سخت مى شود و هركســى قادر نيست هدف هاى بزرگ را به دست 

آورد. بنابراين بايد با واقعيت هاى هدف آشنا شويم.
 واقعيت هاى هدف گذارى

1- اول  از همه بپذيريم كه در مسير رسيدن به هدف قرار است، سختى 
بكشيم و هدف چيزى اســت كه بايد برايش مشقت كشيد و درواقع 
اگر در مســير هدف سختى مى كشــيم، درحال رسيدن به آن هستيم. 
درحالى كه خيلى از انسان ها فكر مى كنند كه در مسير هدف چون رنج 

مى كشند، مسير و يا هدفشان اشتباه است.
2- دوم اينكــه بپذيريم در مســير هدف به انســان بزرگ ترى تبديل 
مى شــويم كه با انسان ابتداى هدف، خيلى فرق كرديم و بالغ تر شديم 
و همين مى تواند ما را انسان توانمندترى كند و سبب شود كه تاب و 

تحمل گرفتارى هاى بيشترى در مسير هدف داشته باشيم.
 راهكار

اما اگر مى خواهيد با اين تناقض در مســير هدف بجنگيد و آن را حل 
كنيد و مسير هدف را بهتر پيش برويد و كمتر سختى بكشيد، بايد در 
ابتداى اين ســفر 3 توشه را براى خود در كيفتان بگذاريد. 3 توشه اى 
كه من به آن (3 توشــه «الــف» هدف گذارى) مى گويم، چون هر 3 با 

«الف» آغاز مى شوند: 
1- اســتمرار: قصد كرديد از همــدان به تهران برويــد، اما دائم  ■
مى ايستيد و كند حركت مى كنيد، آيا مى توانيد به موقع به تهران برسيد؟ 
خير، چون استمرار نداشتيد. پس الزمه رسيدن به هدف استمرار است 
و بايد بدانيد كه با هر قدمى كه به سمت هدف برمى داريد، هدف هم 

يك قدم به شما نزديك تر مى شود.
2- اطالعات: توشــه ديگر اين است كه بايد در اين مسير دانش و  ■
اطالعات خود را بيشتر كنيد و اين اطالعات شما را توانمندتر و تحمل 

سختى ها را براى شما راحت تر مى كنند.
3- انگيزه: براى توشــه آخر بايد هميشه به خودتان انگيزه بدهيد  ■
تا تحمل سختى هاى مســير هدف را داشته باشيد. مى توانيد در مسير 
هدف به زمانى كه به هدف مى رسيد و فايده ها و لذت هاى آن و اينكه 
چقدر با انسانى كه در ابتداى مســير بوديد و فرق كرديد، فكر كنيد. 
اين كار انگيزه شما را به شدت زياد مى كند.اگر اين 3 توشه را در مسير 
هدف هايتان داشته باشيد، مسير سخت هدف براى شما راحت تر شده 
و به انسانى تبديل مى شويد كه تشنه هدف هاى بزرگ و ارزشمند در 

زندگى است و براى آنها با تمام وجود مى جنگد.
* اميرعباس بابكيان پور
پژوهشگر در حوزه مديريت فردى و سازمانى

دنياى اقتصاد: ريسك پيش خريد سفر عيد
 ديگه پيه همه چى رو به تنشون ماليدن و رفتن!!

جمهورى اسالمى: بازار مرغ در دست دالالن 
 ريش  و قيچى رو دادن دستشون خدا آخرشو به خير كنه!!

ابتكار: اقتصاد در انتظار يك تصميم 
 با همين يه تصميمه كه ميشه كن فيكون بشه!!

جوان: بايدن فرق دارد اما از آن طرف 
 اين يكى ديگه از اين وره بوم افتاده!!
شهروند: وام ازدواج 70 ميليون تومان شد

 با تبصره يا بى تبصره!!؟
پيام ما: چاره جويى براى مصرف گاز مايع 

 احتماال براى مصرفش ميخوان قيف بندى كنن!!
كيمياى وطن: شبيخون ويروس انگليسى 

 اين ديگه به صغير و كبير رحم نمى كنه!!
امروز: رسوب 90 ميليون كاال در گمرك 

 فقط با يه حركت دالل ها همه رو شبيخون مى زنن!!
تعادل: تشويق فرزندآورى با وام مسكن 

 اينم يكى ديگه از سياست هاى بى نتيجه اس!!
همدان پيام: سفرهاى نوروزى شنبه تعيين تكليف مى شوند

 همه چى از همان شنبه نيامده آغاز ميشه!!
اسكناس: پول هوشمند راه نجات بورس 

  بدون شرح!!
قدس: مشق شب براى معلمان حق التدريس

 جاى پيك نوروزى عوض شده!!
امروز: واريز سود سهام عدالت تا پايان سال

 اين آخرسالى مى خوان همه ديناى مونده رو ادا كنن!!
اقتصاد سرآمد: در خيالتان هم سفر را تصور نكنيد

 حتى فكرشم قشنگ نيست!!

آگهـى مزايده

شهردارى همدان

يف
مساحت موقعيترد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده 

شركت در مزايده 
(ريال)

آدرستوضيحات 

1
واحد تجارى 
داراى پالك 

ثبتى تجميعى 

 1951/42
به صورت 
يكپارچه 

(فلت)
909/907/800/00010/000/000/000

نحوه واگذارى با مالكيت 
بوده و ملك موصوف 

داراى 350 متر انبارى 
تجارى نيز در طبقه 
منفى يك مى باشد.

همدان-محوطه 
آقاجانى بيگ-طبقه 
همكف-پاركينگ 
طبقاتى در حال 

تكميل 

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا 
اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/12/25  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى 

سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-در شرايط مساوى (قيمت پيشنهادى) اولويت با متقاضيانى مى باشد كه قصد استفاده به صورت مركز خريد (فروشگاه هاى زنجيره اى)را دارند . 

4- برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت 48ساعت از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 20٪ از قيمت پيشنهادى به عنوان  پيش پرداخت 
به حساب شهردارى اقدام و الباقى وجه مورد معامله به صورت 20٪ از قيمت پيشنهادى در پايان ارديبهشت 1400 و 20٪ از قيمت پيشنهادى در پايان 
مرداد 1400 و 10٪ از قيمت پيشنهادى در قالب تهاتر غيرنقدى و  30٪ از قيمت پيشنهادى در اقساط 10 ماهه براى انتقال سند ، بديهى است شروع اقساط 

از پايان شهريور 1400 آغاز و همزمان با تسويه اقساط سند مالكيت انتقال خواهد يافت .  
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- از آنجايى كه پروژه مورد نظر  در حال ساخت و تكميل مى باشد نماى بيرونى و انشعابات (برق و آب و گاز) تا درب ملك مورد معامله به عهده شهردارى 

و تكميل و تجهيز داخلى شامل كليه مراحل نازك كارى و امثالهم به عهده خريدار ميباشد.
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/12/25  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1757)

شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش يك  قطعه واحد تجارى  از طريق مزايده 
كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

اثربخشى 81 درصدى واكسن هندى
 نتايج بررسى هاى اوليه نشان مى دهد كه واكسن كروناويروس توليد 
هند از اثربخشــى 81 درصدى در برابر بيمــارى كوويد-19 برخوردار 

است.
به گزارش ايســنا، در اين بررســى آمده است: واكســن كروناويروس 
كواكســين (Covaxin) مى تواند تا 81 درصد در برابر كروناويروس 
مصونيت ايجاد كند. در اين آزمايشــات 25 هزار و 800 داوطلب 18 تا 

98 ساله شركت داشتند.
آمار مربوط به اثربخشى اين واكسن براساس تحليل اوليه 43 مورد ابتال 
به كوويد-19 به دســت آمده است. حدود 36 مورد ابتال در ميان افرادى 
بوده كه شبه دارو دريافت كرده بودند و 7 داوطلب دريافت كننده واكسن 

به بيمارى كوويد-19 مبتال شدند.
همچنين براســاس بررســى انجام شده واكســن كروناويروس هند از 
اثربخشــى الزم در برابر سويه جهش يافته كرونا در انگليس برخوردار 
اســت. كواكسين واكسنى اســت كه بايد در 2 مرحله تزريق شود. اين 

نخستين واكسن كروناويروس توليد شده در هند است.

 مجيــد بيات- خبرنــگار همدان پيام: آئين 
رونمايى از 16 پروژه شهردارى همدان و روز 
درختكارى پنجشــنبه هفته گذشته همزمان با 
سراسر كشور و با حضور رئيس جمهورى به 

صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.
پياده روسازى خيابان بوعلى، هدايت آب هاى 
سطحى حصار حاج شمسعلى، بهره بردارى فاز 
يك پارك منطقه اى اكباتان، پياده روسازى بلوار 
احمدى روشــن، پياده روسازى و جدولگذارى 
ششصددســتگاه، پياده روســازى بلوار بعثت، 
پوشــش گنبد تاالر قرآن، ايجاد پارك نيازمند، 
پوشــش رودخانه نيازمند، پياده سازى خيابان 
گلــزار، راه انــدازى ســامانه رصــد و پايش 
تصويــرى ويژه يگان هاى عملياتى، ســاخت 
غرفه هاى بلوار ارم، پياده روســازى بلوار عمار 
ضلع شرقى، ساخت 45 مترى ورودى شهرك 
فرهنگيــان از بلوار نجفى، پروژه ســاماندهى 
فيزيكى و ايجاد آرشيو الكترونيكى اسناد منطقه 
يك شــهردارى همدان، قرارداد خريد نصب 
راه اندازى بومى ســازى آموزش و پشــتيبانى 
 ، SDI نرم افزار زيرســاخت اطالعات مكانى
16 پروژه اى بود كه در اين مراسم رونمايى شد. 
شهردار همدان در اين مراسم با اشاره به اهميت 
سطح  در  گردشــگرى  زيرساخت هاى  ايجاد 
شــهر، گفت: همزمان با هفته منابع طبيعى فاز 
يك پارك فرامنطقــه اى اكباتان به بهره بردارى 

مى رسد.

■  عباس صوفى در ادامه افزود: با مســاعدت 
اداره كل منابــع طبيعى 2 فضاى قابل توجه در 
حاشيه سداكباتان به  مســاحت 250 هكتار و 
منطقه حيدره به مساحت صد هكتار در اختيار 
شــهردارى قرار گرفت تا زيرساخت هاى الزم 
به منظور توســعه فضاى تفريحى و توريستى 

انجام شود.
وى گفت: ســاخت پارك هــاى فرامنطقه اى 
عالوه بر توســعه ســرانه فضاى سبز در ايجاد 
مكانى مناســب براى گــذران اوقات فراغت 

شهروندان اهميت بسزايى دارد.
صوفى فاز يك اين پارك ســاحلى را شــامل 
ايجاد راه دسترسى، درختكارى دانست و ادامه 
داد: شــهردارى همدان با اجــراى پروژه هاى 
متنوع در مســير توسعه قرار دارد و با تصويب 
طرح جامع شهرى اين موضوع سرعت خواهد 

گرفت.
وى ايجاد 28 زمين چمن مصنوعى در مناطق 
مختلف و ايجاد بوســتان هاى محلــه اى را از 
ديگر اقدامات شــهردارى همدان برشــمرد و 
خاطرنشان كرد: در آينده نيز با ساخت زيرگذر 
بهشت، ساخت پاركينگ هاى طبقاتى، پروژه باغ 
ويال، پروژه عصر طاليى و همچنين اسكاى مال 
به ســمت توســعه بهتر پايدار شهر حركت 

خواهيم كرد.
صوفى در ادامه از پروژه هــاى حوزه فناورى 
نام برد و افــزود: طرح SDI و نرم افزار جامع 
شهرســازى از مهم ترين اقدامــات اين حوزه 
محســوب مى شود كه مقدمات آن فراهم شده 

و درحال اجراست.
شــهردار همدان در ادامه با اشــاره به هدايت 
آب هاى سطحى، اشاره كرد: نگرانى هاى هرساله 
در هنگام بارش ها ســبب شــد اين پروژه در 
دستوركار قرار بگيرد كه با تالش مجموعه هاى 
مختلف مديريت شهرى به شكلى مناسب در 

سطح مناطق مختلف انجام شد.
وى به پروژه قطار شهرى (ترموا) اشاره كرد 
و افزود: خوشــبختانه همه مسئوالن در اين 
راســتا همراهى الزمه را انجــام دادند و اين 
پروژه به لحاظ مباحث گردشگرى و فرهنگى 
منطبق با موضوعات ترافيكى طراحى شــده 

است.
صوفى افزود: مشــكالت اقتصادى عديده اى 
براى شــهردارى همدان در مقايســه با ساير 
شهرها وجود داشته ولى در اين شرايط سخت 
خوشــبختانه طرح هاى متنوعى در راســتاى 

توسعه متوازن همه نقاط انجام شده است.
وى تصريح كرد: به منظور استقبال از بهار 1400

كاشــت 3 ميليون انــواع گل و ده هزار اصله 
درخت در اين ايام انجام شده است. همچنين 

نصب المان هاى مناسبتى به منظور ايجاد شور و 
نشــاط بهارى در دستور كار قرار گرفته است. 
در ســال آينده نيز 50 هــزار اصله درخت به 
منظور توسعه سرانه فضاى سبز كاشته خواهد 
شــد. شــهردار همدان در ادامه گفت: يكى از 
موضوعــات مهم در بخش مباحث شــهرى 
ساماندهى ورودى هاى شهر است كه در سطح 
مناطق مختلــف اين موضوع با جديت درحال 

انجام است. 

■ فرماندار همدان نيز با اشاره به عملكرد بسيار 
خوب شــهردارى در ســالجارى افزود: شهر 
همدان با جمعيت 550 هزار نفرى نيازمند يك 

فضاى مناسب تفريحى براى شهروندان است.
محمدعلــى محمدى در ادامــه به معضالت 
جارى شهرنشينى نوين و عوارض ناشى از آن 
اشاره كرد و گفت: گذراندن قسمتى از اوقات 
فراغــت در فضاهاى تفريحى از آســيب هاى 

ناشى از اين پديده خواهد كاست.
وى از تعامل ارگان هاى مختلف در راســتاى 
ارائه خدمات بهتر به شهروندان قدردانى كرد 
و گفت: اجراى پروژه هاى تأثيرگذار در شــهر 
نيازمند همراهى، همدلى و همراهى مسئوالن 

مختلف است.

■ مديركل منابع طبيعى نيز ضمن گراميداشت 
هفته درختكارى خاطرنشان كرد: هر ساله از 15
تا 22 اسفند به نام هفته درختكارى نامگذارى 
مى شود و اقدامات متنوعى در اين راستا انجام 

خواهد شد.
اســفنديار خزائى همدان را به لحاظ داشــتن 
اماكن زيباى طبيعى در كشــور و دنيا بى نظير 
تلقــى كرد و افــزود: عملكرد ســازمان هاى 
مردم نهاد و NGOها در حوزه توسعه سرانه 
فضاى سبز باعث دلگرمى مسئوالن شده و اين 

اقدام قابل قدردانى است.
خزائى خاطرنشــان كرد: در ســال گذشته به 
دستور استاندار همدان صد هكتار به جنگل هاى 

استان اضافه شد.
وى با اشــاره به اينكه اســتان همــدان جزو 
استان هاى كم جنگل به شــمار مى رود، افزود: 
موضوعى كه با تمايز اين اســتان با ساير نقاط 
كشور شــده وجود گونه هاى متفاوت گياهى 

است كه در نوع خود بى نظير است.
وى گفت: در استان همدان هزار و 658 گونه 
گياهــى وجود دارد كــه 315 نوع آن مختص 

گونه هاى دارويى است.

■ مدير منطقه 2 شهردارى همدان نيز به افتتاح 
16 پروژه شهردارى همدان اشاره كرد و افزود: 
در طول 2 ســال گذشته شاهد اتفاقات خوبى 
در سطح منطقه بوده ايم و پروژه هاى تأثيرگذار 
زيربنايى در سطح شهر انجام شده است كه اين 
مهم حاصل تالش گروهى مجموعه مديريت 

شهرى به شمار مى رود.
حامد جليلوند در ادامه به توضيح درباره پروژه 
انتقال آب هاى سطحى ميدان رسالت پرداخت 
و تصريح كرد: اين موضوع مشكالت بسيارى 
براى شــهروندان همدانى ايجاده كرده بود و 
همين مســأله سبب شد شــهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر همدان اين موضوع را 

جزو اولويت هاى اصلى اقدامات قرار دهند.
 وى افــزود: طرح هدايت آب هاى ســطحى 
ميدان رســالت با اعتبار 20 ميليارد تومان در 
مســاحت 4 كيلومترى انجام شد و سبب شد 
نگران هاى شهروندان عزيز در اين باره به كلى 

برطرف شود.
جليلوند در بخش ديگرى از ســخنان خود به 
پروژه آسفالت ريزى ســطح منطقه 2 اشاره و 
تأكيد كرد: در سالجارى 50 هزار تن آسفالت با 
كيفيتى مناسب در سطح معابر، محالت مختلف 
اين منطقه توزيع شده كه در نوع خود بى سابقه 

است.
وى در ادامــه از افتتــاح فاز نخســت پارك 
فرامنطقه اى اكباتان سخن گفت و خاطرنشان 
كرد: مساحت اين پروژه 250 هكتار است كه 
در فاز نخســت راه هاى دسترسى به اين محل 
ايجاد شــده و تالش بر اين اســت با كمترين 

دســتكارى در طبيعت بيشــترين بهره بردارى 
انجام شود.

مدير منطقه 2 شــهردارى همدان با بيان اينكه 
پروژه پارك جنگلى اكباتان از اهميت بسزايى 
در حوزه گردشــگرى و تفريحــى برخوردار 
اســت، گفت: اين مكان با ويژگى هاى خاص 
طبيعى نه تنها براى شــهروندان همدانى بلكه 
براى ســاير هموطنان نيز قابل استفاده خواهد 

بود.
وى در ادامــه تصريــح كرد: ايجــاد امكانات 
و تأسيسات اعم از ســرويس هاى بهداشتى، 
نمازخانه، آالچيق ها، محوطه ســازى، مســير 
دوچرخه سوارى و پياده روى، بازى هاى آبى و 
ســاخت پل معلق از ديگر اقدامات مدنظر در 
اجراى مراحل بعدى بهره بردارى محســوب 
مى شــود و سعى بر اين اســت كه به شكلى 

مطلوب انجام شود.
جليلوند افزود: شــهردارى منطقه 2 با اجراى 
پروژه هاى تأثيرگذار ريلگذارى توسعه پايدار 
شــهر را انجام داده و در ســال1400 شــاهد 

افزايش سطح سرانه فضاى سبز خواهيم بود.
وى گفت: افزايش ســطح سرانه فضاى سبز با 
اجراى پروژه هايى از قبيل پارك 250 هكتارى 
اكباتان، پارك ســنگى 4 هكتارى مصلى، باغ 
گل ها و مرمــت و بهره بــردارى از پارك تپه 
حاج عنايت امكان پذير خواهد شــد و در اين 
راســتا مى توان شــهردارى منطقه 2 را حامى 

محيط زيست و فضاى سبز معرفى كرد.
در حاشيه اين مراسم كاشت نهال با مشاركت 

مسئوالن مختلف انجام شد.

16 پروژه شهردارى همدان با دستور رئيس جمهورى رونمايى شد

افتتاح فاز يك پارك جنگلى اكباتان

كشف ميلياردي كاالهاى احتكاري در مالير 
 فرمانده انتظامي اســتان از كشــف بيــش از 215 تن انواع كاالى 

احتكاري به ارزش 43 ميليارد ريال در شهرستان مالير خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، ســلمان اميرى با اعالم اين خبر بيان 
كرد: در راستاي شناسايي و برخورد قانوني با افراد سودجو و محتكر، 
مأموران پاسگاه انتظامي بخش سامن شهرستان مالير به همراه مأموران 
پليــس اطالعات و اداره تعزيرات در بازديد از يك انبار مقدار 11 تن 
و 400 كيلو گرم برنج احتكارشــده به ارزش 2 ميليارد و 280 ميليون 
ريال كشف كردند.  وى افزود: همچنين مأموران انتظامى در بازديدى 
ديگر از يك فروشگاه مقدار 193 تن و 850 كيلو گرم برنج به ارزش 
30 ميليارد و 877 ميليون ريال، 5 هزار و 957 ليتر روغن خوراكي به 
ارزش 530 ميليون ريال و 2 هزار و 205 كيلوگرم شكر به ارزش 220
ميليون ريال كشف كردند. فرمانده انتظامي استان در ادامه بيان كرد: در 
اين بازديدها 2 هزار و 375 كيلوگرم گردوي قاچاق نيز از يك انبار در 
يك روستا به ارزش يك ميليارد و 190 ميليون ريال كشف شده است.

اميــرى افزود: برابر نظر كارشناســان ارزش ريالى كاالهاى احتكارى 
كشف شده 42 ميليارد و 990 ميليون ريال برآورد شده است.

وى تصريح كرد: در اين ارتباط يك فروشــگاه توسط مأموران پليس 
پلمب و تعداد 3 نفر متهم تحويل مراجع قانوني شدند.

اين مقام ارشــد انتظامى گفــت: برخورد با محتكــران و افرادي كه 
بخواهند مايحتاج ضروري مردم را بدون مجوز قانوني نگهداري كنند 

در دستور كار نيروي انتظامي استان قرار دارد.
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بورس

عقبگرد بازارهاى داخلى و خارجى
 در هفته گذشته همه بازارهاى داخلى و خارجى سير نزولى داشتند. 
شاخص بورس به دليل نامشخص بودن سياست ها و نااطمينانى نسبت 
به تصميمات سياست گذاران از الگوى خاصى پيروى نكرده و همچنان 
كاهشــى است. بازار ســكه و دالر نيز با تأثيرپذيرى از اخبار سياسى 
درحال تغيير است. رمزارز بيت كوين نيز وارد فاز اصالح قيمتى شده 
و قيمت جهانى طال نيز متأثر از رشد بازده اوراق خزانه آمريكا كاهش 

يافت.
در ابتداى هفته گذشــته بازار ارز ســير نزولى ماليمى طى نمود و در 
انتهــاى هفته قيمت دالر با اندكى افزايش بــه 25 هزار و 350 تومان 
رســيد. يكى از داليل افت قيمت دالر در ابتداى هفته كنار گذاشــتن 
مكانيزم ماشه توســط آمريكا و همچنين عدم اجراى طرح خروج از 
پروتكل الحاقى توســط ايران بوده كه به افزايــش فروش  ها در بازار 
منجر شــد. برخى فعاالن بازار نيز معتقدند سودگيرى معامله  گران از 
خريدهاى گذشــته اين كاهش را رقم زده است. شايان ذكر است كه 
خبر آزاد شــدن يك ميليارد دالر از منابع ارزى بلوكه شــده ايران در 
كره جنوبــى نيز بــر كاهش نرخ دالر مؤثر بوده اســت. اين كاهش ها 

ناتوانى دالر را براى شكستن مرز 26 هزار تومانى نشان مى دهد.
اين ســيگنال كاهشى به اين بازار نيز منتقل شد. در 2 روز پايانى هفته 
گذشته قيمت دالر و سكه اندكى افزايش يافت و تا حدى افت ابتداى 
هفته جبران شــد. در مجموع نرخ دالر و سكه در هفته گذشته كاهش 
1/7 و 3/5 درصدى را به ثبت رســاندند. به عقيده برخى تحليلگران 
افزايش دوبــاره قيمت اين 2 دارايى ناشــى از اختالف بين دولت و 
مجلس در رابطه با نحوه اجرايى شدن پروتكل الحاقى است. از سوى 
ديگر برخى از فعاالن دليل اين رشــد قيمتى را ناشى از وقوع انفجار 
در منطقه سبز بغداد و متهم شدن ايران به  دست داشتن در اين انفجار 

مى دانند.
در هفته منتهى به 8 اســفند شاخص كل بورس با افت 2/6 درصدى 
بيــش از 32 هزار واحد ريزش نمود. خروج ســرمايه گذاران از بازار 
بورس به دليل بى اطمينانى ايجادشده از سوى مقامات كشور عمده ترين 
دليل كاهش شاخص بورس است. به گفته برخى تحليلگران با توجه به 
نامشخص بودن متغيرهاى سياسى بازار سهام و فضاى نامعلوم اقتصاد 
كالن كشور، معامالت از الگوى مشخصى پيروى نكرده و بازار سهام 
همچنان در وضعيت بالتكليفى قرار دارد. به نظر مى رسد بازنگرى در 
قوانين و مقررات زائد مانند محدودى هاى حجم مبنا و دامنه نوسان و 
جلوگيرى از دخالت در قيمت گذارى و همچنين تصميمات مربوط به 
حذف ارز 4200 تومانى و نرخ سود بانكى و همچنين انتظارات تورمى 
ناشــى از متغيرهاى كالن اقتصادى و ريسك هاى سياسى تعيين كننده 

روند قيمت سهام و بازار بورس خواهد بود.
در هفتــه منتهى به 26 فوريه قيمت انواع نفت در بازار جهانى به طور 
نوســانى صعود كرد. ادامه يخبندان گسترده در تگزاس و برخى ديگر 
از ايالت هاى آمريكا و روند ُكند بازگشــت شركت هاى انرژى آمريكا 
به چرخه توليد نفت، دليل اصلى افزايش بهاى نفت در هفته گذشــته 
بوده است. همچنين پايبندى عربستان به كاهش يك ميليون بشكه اى 
نفت در روز دليل ديگر اين جهش قيمتى است. براساس پيش بينى هاى 

سازمان هاى بين المللى، اين روند صعودى ادامه خواهد يافت.
ارزش دالر آمريــكا و هر انس طالى جهانى در هفته منتهى به به 26
فوريه كاهش يافت. با رشد بازده اوراق خزانه آمريكا به باالترين حد 
در يك ســال اخير و اميدوارى ها از بهبــود اقتصاد آمريكا، بهاى طال 
به شــدت كاهش پيدا كرد و تنها در يك روز افــت 3/5 درصدى را 
به ثبت رســاند. به اعتقاد برخى كارشناســان ادامه سياست هاى پولى 
انبساطى در كشورهاى مختلف و اثرات تورمى اين سياست ها، قيمت 
طال دوباره افزايش يابد. در مقابــل عده اى ديگر معتقدند با توجه به 
رشد بازده اوراق قرضه و احياى اقتصاد جهانى قيمت طال مسير نزولى 

خود را ادامه خواهد داد.
* جمال رزاقى

اگر نفروشيد، 25 درصد سود مى گيريد!
 شــوراى عالى بورس در جديدترين تصميمات خود سناريوى 
جديدى را براى حمايت از ســهام دارن خرد درنظر گرفته و به اين 
ســهام داران وعده بازدهى 25 درصدى داده اســت اما به شــرط و 

شروطى!
به گزارش ايسنا، بازار ســرمايه امسال ميزبان تعداد زيادى سهام دار 
خرد و جديد بود كه بنا به شــرايط بازار ســرمايه در ماه هاى ابتداى 
ســال، اين بازار را براى ســرمايه گذارى انتخاب كردند؛ به طورى كه 
تعداد ســهام داران بازار ســرمايه از حدود 200 هزار نفر به بيش از 

4 ميليون نفر(بدون درنظر گرفتن مشموالن سهام عدالت) رسيد.
افــرادى كه شــايد دانش و آگاهــى الزم را نداشــتند و در جريان 
ريزش هاى پى درپى بازار، همسو با ديگر سهام داران قديمى و كالن 
متضرر شــدند. هرچند كه وضعيت اين روزهاى بازار سرمايه باعث 
نااميدى بسيارى از سهام داران شده اما ممكن است سهام داران جديد 
نســبت به قديمى ترها هيجانى تر رفتار كرده و به فروش ســهم هاى 

ارزشمند و بنيادى خود اقدام كنند.
در اين راســتا، شــوراى عالى بــورس در جهت حمايــت از اين 
ســهام داران و شــايد به دليل كشــيدن ترمز هيجان آنها در روزهاى 
منفى بازار، طرح حمايت صندوق توســعه بازار از سهام داران خرد 

را تصويب كرد.
بر اين اساس و طبق اعالم سازمان بورس، سهامدارانى كه در تاريخ 
12 اســفندماه ارزش پورتفوى آنها ده ميليون تومان يا كمتر است و 
ورود آنها به بازار سرمايه در سالجارى تا به امروز اتفاق افتاده است، 
بتوانند روى پورتفوى ســهام خود نوعى ضمانت حداقل بازدهى از 

صندوق توسعه دريافت كنند.
پورتفوى مورد محاسبه براى اين افراد مشتمل بر سهام، واحدهاى 
صندوق هاى با درآمد ثابت و صندوق هاى ســهامى و به طور كلى 
اوضاع اوراق بهادار بازار سرمايه خواهد بود كه اگر ارزش آن ده 
ميليون تومان يا كمتر باشــد، صندوق توســعه بازار، اين حمايت 
را در قالب يك اختيار فروش براى اين دســته از سهام داران روى 
كل پورتفوى شــان و براى تاريخ انتهاى ارديبهشــت 1401 قائل 

مى شود.
بر اين اســاس و تا اين تاريخ، كســب حداقل بازدهى 25 درصدى 
تضمين مى شــود و چنانچه بازدهى كمتر از اين ميزان باشد، جبران 
و مابه التفاوت به ســهامداران پرداخت خواهد شد. شرط الزم براى 
پرداخت اين مبلغ جبرانى تغيير ندادن پورتفوى 12 اســفند سهام دار 

خرد تا تاريخ سررسيد است.
البته افراد مى توانند سهام جديد خريدارى كرده و به پورتفوى خود 
اضافه كنند ولى بخش جديد مشــمول اين حمايــت نخواهد بود. 
همچنين مقدار سهامى كه امروز به نوعى در قالب پورتفوى شان بيمه 
مى شود را بايد حفظ و نگهدارى كنند و درصورت تغيير هر بخش، 

كل حمايت لغو مى شود.

حذف تصادفى اليك هاى كاربران 
در اينستاگرام

 اينســتاگرام به دليل يك باگ، كانتر اليــك را موقتا براى برخى از 
كاربران مخفى كرد.

به گزارش ايســنا، برخى از كاربران اينستاگرام هفته گذشته از حذف 
اليك ها در اپليكيشن خود كه به دليل يك باگ بود، غافلگير شدند. اين 
شركت سال هاست حذف اليك را آزمايش مى كند و تصادفا اين تست 

را براى برخى از كاربران نمايش داد.
ســخنگوى اينستاگرام به ســى.ان.ان گفت: ما ناخواسته افراد بيشترى 
را به تســت روز سه شــنبه اضافه كرديم كه ناشــى از يك باگ بود و 
به زودى اين مشــكل را برطرف كرده و اليك هاى اين دسته از كاربران 

را برمى گردانيم.
انجام اين تغيير مدتى اســت كه تحت بررسى قرار دارد. آدام موسرى، 
مديرعامل اينســتاگرام در ســال 2019 در وايرد 25 اعالم كرد كه اين 
پلتفرم شمار اليك هاى پست هاى كاربران را مخفى خواهد كرد. در ابتدا 
اليك هاى برخى از كاربران براى امتحان اين قابليت مخفى خواهند شد. 
موسرى گفته بود ما تصميماتى خواهيم گرفت كه به كسب وكار آسيب 
مى زنند به شــرط اينكه به ســالمت روحى و روانى مردم كمك كنند. 
اينستاگرام مخفى كردن اليك ها را در اســتراليا، برزيل، كانادا، ايرلند، 

ايتاليا، ژاپن و نيوزيلند تست كرده است.
اليك هاى كسانى كه تحت اين آزمايش قرار دارند به طور كامل مخفى 
نمى شود. كاربران مى توانند اليك هاى تصاوير و ويدئوهاى پست شده 
توســط خود را مشاهده كنند اما اليك هاى پســت هاى كاربران ديگر 

برايشان قابل مشاهده نخواهد بود.
موســرى در آوريل سال 2019 به بازفيد نيوز گفته بود حذف اليك ها 
براى كاهش فشار بر افراد است تا براى ابراز خودشان احساس راحتى 
بيشترى داشته باشند. براساس گزارش بيزنس اينسايدر، اينستاگرام تنها 
پلتفرم رســانه اجتماعى نيســت كه درحال آزمايش حذف معيارهاى 
عمومى اســت. فيس بوك كه شركت مادر اينستاگرام است، در سپتامبر 
ســال 2019 حذف اليك هاى بعضى از پست ها را آزمايش كرد. جك 
دورســى مديرعامل توييتر هم مدت ها پيــش به تمايلش براى حذف 

اليك هاى توييت ها اشاره كرده بود.

طرح فروش فوق العاده جايگزين 
نمايشگاه هاى عرضه مستقيم در همدان مى شود

 رئيس اتاق اصناف همدان از اجراى طرح فروش فوق العاده به جاى برگزارى نمايشگاه 
عرضه مســتقيم كاال در آستانه سال نو خبر داد و گفت: واحدهاى صنفى منتخب در اين 

طرح اجناس خود را با ده تا 25 درصد تخفيف عرضه مى كنند.
حسين محرابى اظهار كرد: امسال به دليل محدوديت هاى كرونا هيچ گونه نمايشگاه عرضه 
مســتقيم كاال در آستانه سال نو برگزار نمى شــود و طرح فروش فوق العاده جايگزين آن 

شده است.

وى به ايرنا گفت: در اين طرح فروشندگان به ويژه صنف پوشاك، كيف و كفش و خشكبار 
و آجيل مايحتاج مردم را با تخفيف ده تا 25 درصدى بسته به نوع كاال ارائه مى كنند.

رئيس اتاق اصناف همدان با اشــاره به قدرت پايين خريد مردم، گفت: واحدهاى صنفى 
به دليل كسادى بازار و محدوديت هاى كرونايى دچار آسيب شده اند كه اميدواريم فروش 

فوق العاده بتواند رضايت اين 2 قشر را فراهم كند.
محرابى تصريح كرد: بى ترديد كســبه و بازاريان از اين اجراى طرح استقبال مى كنند زيرا 

در يك سال گذشته از نبود مشترى و اوضاع نامناسب كسب و كار خسارت ديده اند.
وى به نظارت اتاق اصناف بر اجراى اين طرح اشــاره كرد و افزود: چادرهاى بازرسى با 
همكارى شهردارى در چند نقطه حساس شهر همدان مانند ميدان بوعلى، امامزاده عبدا... 

و ابتداى خيابان شهدا نصب مى شود تا به شكايت هاى مردم در اين زمينه رسيدگى شود.
رئيس اتاق اصناف همدان خاطرنشــان كرد: بازرسان مســتقر در اين چادرها به صورت 
فورى شكايت مردم را دريافت كرده و همراه مشترى به واحد صنفى براى پيگيرى تخلف 

صورت گرفته مراجعه مى كنند.
بــه گفته وى، اقالم موردنياز مردم براى عيد نوروز در بازار موجود اســت و كمبودى در 

كاالهاى اساسى مانند گوشت مرغ، روغن و تخم مرغ وجود ندارد.
محرابى ابراز اميدوارى كرد: طرح فروش فوق العاده بتواند به نيازهاى مردم پاســخ داده و 

رضايت كسبه و بازاريان را هم تأمين كند.
شهر همدان داراى 30 هزار واحد صنفى است.

 نيراحمــدى - خبرنگار همدان پيــام: بانك ملت 
در اســتان همدان با 23 شعبه و 5 باجه و 13 هزار و 
212 پوز فروشگاهى و 107 دستگاه خودپرداز و يك 
دستگاه خود دريافت(CRS) و 5 پايگاه شبانه روزى 

به مردم شريف استان همدان خدمات ارائه مى دهد.
مدير شعب استان همدان در گفت وگو با همدان پيام 
افزود: بانك ملت عالوه بر اعطاى تســهيالت ُخرد به 
شهروندان، با اعطاى تسهيالت به واحدهاى توليدى، 
صنعتى و خدماتى نقش بسيار مثبتى در اشتغال، توليد، 
گردشگرى و تأمين نيازهاى ضرورى شهروندان استان 

داشته است.
ســعيد نامدار با اشاره به مسئوليت و رسالت سنگين 
بانــك در دوران كرونــا بيان كــرد: محمد بيگدلى 
مديرعامل بانك ملت با شيوع ويروس منحوس كرونا، 
با تسريع در پرداخت تسهيالت به مشاغل آسيب ديده 
از كرونا در تمامى واحدهاى بانك ملت از فعاليت هاى 

اقتصادى و حفظ اشتغال در كشور حمايت كرد.
وى در ادامه افزود: در اين مدت مديريت بانك ملت 
اســتان همدان آمار مناســبى درباره ميزان و درصد 
پرداخت تســهيالت كرونا و ســاير مسئوليت هاى 

اجتماعى به مديرعامل بانك ملت و استاندارى همدان 
ارائه كرده است. 

مدير شعب بانك ملت استان همدان اهم فعاليت هاى 
بانك ملت اســتان همدان را در اعطاى تسهيالت به 

تفكيك بخش هاى مختلف به شرح ذيل اعالم كرد. 
در بخش رونق توليد و اشــتغال فراگير با اعطاى 35
فقره تسهيالت به مبلغ 1,275 ميليارد ريال به تحقق 
70 درصد از اهداف تعيين شــده موفق شده ايم و 30

درصد باقيمانده تا پايان سال انجام خواهد شد.
در بخش كمك به اشــتغال متقاضيان معرفى شده از 
سوى كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى 
و ستاد ديه اســتان، با اعطاى 541 فقره تسهيالت به 
مبلغ 250 ميليارد ريال در حدود 95 درصد متقاضيان 
پاسخ داده شــده اند و 5 درصد باقيمانده نيز تا پايان 

اسفندماه 99 انجام خواهد شد.
در بخش اعطاى تســهيالت قرض الحسنه ازدواج با 
اعطاى 2 هزار و 645 فقره تســيهالت به مبلغ هزار 
و 388 ميليــارد ريال و معــادل 87 درصد از اهداف 
تعيين شده را پوشش داده ايم و الباقى نيز تا پايان سال 

99 محقق خواهد شد.

در بخش اعطاى تســهيالت به مشاغل آسيب ديده از 
ويــروس كرونا با اعطاى 214 ميليــارد ريال به هزار 
و 942 متقاضى، موفق به پاســخگويى به 85 درصد 
متقاضيان شده ايم و الباقى نيز در فرصت باقيمانده تا 

پايان سال 99 محقق مى گردد.
در بخش متقاضيان تسهيالت ساخت مسكن روستايى 
و تعمير و ســاخت حمام روستايى با اعطاى هزار و 
620 فقره تســهيالت به ميزان 485 ميليارد ريال، 65

درصد از سهميه تخصيصى را پرداخت كرده ايم.
در بخش اعطاى تسهيالت قرض الحسنه به كشاورزان 
آسيب ديده از سيل ســال 98 نيز بانك ملت استان با 
اعطاى 370 فقره تسهيالت به ميزان 35 ميليارد ريال، 

موفق به جذب 95 درصد سهميه خود شده است.
در بخش اعطاى تســهيالت به مستأجران كم درآمد 
با اعطاى 702 فقره تســهيالت به ميزان 105 ميليارد 
ريال موفق به جذب 64 درصد از سهميه تخصيصى 
به اســتان شده ايم و الباقى ســهميه نيز تا پايان سال 

پرداخت مى گردد.
نامدار خاطرنشــان كــرد: تا پايان ســال 99 اعطاى 
تســهيالت به بيمــاران صعب العــالج و زوج هاى 
و  خانوار  سرپرســت  زنان  نابارور، 
توانمندسازى روســتائيان در خريد 
انشــعابات خانگى و تجهيزات در 

دست اقدام است. 
وى افزود: همچنين بانك ملت استان 
در راســتاى تأمين نيازهاى ضرورى 
كارمندان و كاركنان دولت در ســال 
99 به انعقــاد تفاهمنامه هاى اعطاى 
تسهيالت تأمين نياز ضرورى با 25
اداره يا ســازمان دولتى اقدام كرده و 
تسهيالت ايشان پرداخت شده است.

نامدار با اشــاره به اقدامات سودآور 
در تســهيالت بانكى در سطح كالن 
كشــور، اظهار كــرد: بانك ملت به 
سپرده هاى ســرمايه گذارى مشتريان 
خود از محل درآمدهاى مشــاع در 

ســال 98، تا 3/3 درصد سود بيشتر پرداخت 
كــرد و در قالب طرح ســودپرايز اين اتفاق 
مهم اطالع رســانى گرديد كه اين سود قطعى 
براى سال آينده به استناد گزارش و پيش بينى 
مديران ارشد بانك احتماال بيش از3 درصد با 
توجه به نرخ هاى مصوب بانك مركزى و نرخ 

سپرده هاى بلندمدت قابل پيش بينى است.
مديرشعب استان همدان تصريح كرد: عملكرد 
درخشــان بانك ملت در جذب منابع، اعطاى 
تسهيالت و سودآورى در سال 98 اين اتفاق 
خوشــايند و پديده متمايز سودپرايز را براى 
ســپرده گذاران (بلندمدت) و مشتريان وفادار 
اين بانك در شرايط اقتصادى و آثار ويروس 

كرونا بر اقتصاد، به ارمغان آورده است.
وى افزود: سود سپرده هاى سرمايه گذارى در 
بانك براساس قانون عمليات بانكى بدون ربا 
به صورت على الحساب بوده و بانك درصورت 
عملكرد موفق در درآمدهاى مشــاع از محل 
تسهيالت اعطايى مى تواند سود قطعى افزون 
بر سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى 

پرداخت نمايد كه اين امر مهم در بانك ملت به بهترين 
شكل ممكن اتفاق افتاده است. 

نامدار عملكرد بانك ملت در راستاى مسئوليت هاى 
اجتماعى-فرهنگــى در ارائه تســهيالت و خدمات، 
گفت: در ســال 98 بانك ملت 7 هزار و 600 بســته 
آموزشــى لوازم التحرير در بين دانش آموزان محروم 
اســتان توزيع كرده و در ســنوات گذشــته در امر 
مدرسه سازى به ساخت يك باب مدرسه در يكى از 

روستاهاى شهرستان رزن اقدام كرده است.
نامدار اجراى ســامانه پرداخــت الكترونيك و ارائه 
خدمات نوين به مشتريان را يكى از رسالت هاى مهم 
و ارزشمند بانك ملت دانست و بيان كرد: با افزايش 
سطح رضايتمندى مشــتريان جزو بانك هاى پيشرو 
در زمينه IT و زيرساخت هاى انفورماتيك در كشور 

است.
وى طبق فرمايشات بيگدلى مديرعامل بانك ملت در 

راستاى افزايش اشتغال واحدهاى اقتصادى و توليدى 
تأكيد كرد: بانك آمادگى دارد در بخش هاى مختلف 
اعم از صنعتى، كشاورزى، واحدهاى فعال و نيمه فعال 
با ســاختار مالى مناسب كه نياز به سرمايه در گردش 
دارند، با رعايت مقررات بانكى، تسهيالت اعطا نمايد.

نامدار در پايان به افتخارات و عملكرد چشمگير بانك 
ملت در سطح كشور و بين المللى پرداخت و بيان كرد: 
بانك ملت در سال 2020 با وجود تحريم ها به استناد 
گزارش استخراج شده از نشريه بانكى بين المللى بنكر 
(The Banker) به عنــوان، دوميــن بانك بزرگ 
جهان اسالم در وام دهى معرفى شده است و عملكرد 
اين بانك در سال 2020 با وجود تحريم هاى اقتصادى 
بسيار چشــمگير بوده است. همچنين بانك ملت در 
نخستين حضور خود در كنفرانس بين المللى مديريت 
دانش، تنديس بلورين جايزه بين المللى مديريت دانش 

RM۴D را دريافت كرده است.

عملكرد چشمگير بانك ملت در سال 1399 
با توجه به تحريم ها و كرونا

غزل اسالمي »
 براساس آمار ثبت شــده در «سامانه جامع 
تجارت»، همدان در زمينه شــفافيت توزيع و 
رصد كاالهاى اساسى به عنوان استان برتر كشور 

معرفى شد.
طبق نامه اي كــه از وزارت صنعت و معدن به 
استان ارسال شده اســتان همدان با 79 درصد 
خروجي نســبت به ورودي كاالهاي اساســي 
شفاف ترين اســتان در توزيع و رصد شناخته 
شده است. استان هاي آذربايجان و قم به ترتيب 
با 75 و 72 درصد در رتبه  هاي بعدي شفافيت 
قرار دارند. استان هاي خوزستان و مركزي با 7 
درصد كمترين شــفافيت را در توزيع و رصد 
كاالهاي اساسي دارند. استان هاي ايالم و گيالن 
نيز با 11 درصد پيش از خوزســتان و مركزي 
قرار دارند. آن طور كه وزارتخانه اعالم كرده، اين 
شبهه ايجاد مي شود كه در استان هايي كه نسبت 

خروجي به ورودي كمتر اســت كاال به مقدار 
فراوان در ســطح استان وجود دارد، درحالي كه 
اين آمار احتماال ناشي از درج نشدن اطالعات 
مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط عوامل 

مذكور است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان در اين باره گفت: كارگروه تنظيم بازار 
كشــور اهتمام ويژه اى بــراى افزايش درصد 
شــفافيت عملكرد فعــاالن تجــارى به ويژه 
عمده فروشان، شركت هاى پخش، تعاونى هاى 

مصرف و فروشگاه هاى زنجيره اى دارد.
حميدرضــا متيــن ادامــه داد: در اين راســتا 
اطالع رسانى مستمر براى ثبت اطالعات و آمار 
ورودى و خروجــى كاالى انبار فعاالن تجارى 
در استان همدان صورت گرفته و بر اين فرايند 
نظارت كافــى انجام مى شــود به طورى كه در 
ارزيابى صورت گرفته در ســطح كشور استان 
همدان با 79 درصد شــفافيت برترين اســتان 
كشور شــناخته شــد. وي تأكيد كرد: چنانچه 
فعاالن تجارى در زمينه ثبت اطالعات در سامانه 
جامع تجارت كوتاهى كننــد از تمام خدمات 
بازرگانى نظيــر صدور و تمديــد مجوزهاى 
فعاليت، امــكان ثبت ســفارش، تأمين ارز و 
تخصيص سهميه و مواد اوليه محروم مى شوند.

به گفته متين، شفافيت عملكرد استان ها در اين 
زمينه مالك تخصيص سهميه در كارگروه تنظيم 

بازار كشور قرار مى گيرد.

 استاندار همدان با اشاره به اجراى چندين 
سدســازى،  زمينه  در  شــگفت انگيز  پروژه 
تصفيه خانه و نيروگاه هاى آبى و خورشيدى 
در استان، گفت: اســتان در حوزه توسعه و 
تجهيز تأسيســات زيربنايى برق و آب دچار 

يك انقالب و تحول اساسى شده است.
به گزارش ايرنا، سيدســعيد شــاهرخى در 
شــوراى برنامه ريزى و توســعه و اقتصاد 
مقاومتــى اســتان همــدان، اظهــار كرد: 
امســال به رغم تنگناهاى مالــى در حوزه 
ســرمايه گذارى و ايجاد اشتغال پروژه هاى 
بسيار مهمى در سطح استان سرمايه گذارى 

و اجرا شده است.

وى افــزود: بيــش از 90 درصــد اهداف و 
برنامه هاى تدوين شــده در ســند راهبردى 
استان همدان محقق شده كه اين مهم حاصل 
تالش و تكاپوى همه دســتگاه هاى اجرايى 

است.
استاندار همدان با بيان اينكه در حوزه وزارت 
نيرو اقدامات شگفت انگيزى در استان انجام 
شــده، تأكيد كرد: به جرأت مى توان مى توان 
گفت كه اســتان همدان دچار انقالبى عظيم 

در اين عرصه زيربنايى شده است.
شاهرخى تصريح كرد: سدسازى يك صنعت 
پيشرفته است ولى به رغم اهميت و پيچيدگى 
كار، هر 2 سال يك سد در اين استان ساخته 

شده است.
وى جمع آورى و تســويه فاضالب را تبديل 
تهديد به فرصت دانست و گفت: تأمين آب 
مورد نياز نيروگاه مفتح و مســدود شدن 25

چاه اين نيروگاه حاصل اين تدبير است.
اســتاندار همدان افــزود: تأمين آب صنعت 
پتروشيمى هگمتانه و نيروگاه 500 مگاواتى 
مالير از محل پســاب فاضالب نمونه اى از 
كارهاى شاخص انجام شــده در سالجارى 

است.
وى خاطرنشــان كرد: استان همدان عالوه بر 
بخش نيرو در حوزه علوم پزشــكى و ساير 
حوزه هــا نيز دســتاوردهاى خوبى داشــته 

به طورى كــه براســاس صد شــاخص برتر 
استخراج شده، اســتان همدان موفقيت هاى 

بزرگى را كسب كرده است.
به گفته شــاهرخى، اين شاخص ها وضعيت 
اســتان در ســال 92 را با وضعيت سال 99

قياس كــرده و پيشــرفت هاى حاصله را به 
صورت علمى و دقيق بررسى مى كند.

استاندار همدان همچنين به پروژه هاى اقتصاد 
مقاومتى استان اشاره كرد و افزود: 60 پروژه 
شــاخص در بخــش صنعت، كشــاورزى، 
گردشگرى و فناورى در سطح استان درحال 
اجراست كه تعدادى از آنها تا نيمه سال آتى 

به بهره بردارى مى رسد.

وزارت صمت اعالم كرد

رتبه نخست همدان 
در شفافيت توزيع و رصد كاالهاى اساسى

■ رئيس سازمان صمت: شفافيت عملكرد استان ها در اين زمينه مالك تخصيص سهميه در كارگروه تنظيم بازار كشور است

استاندار: 

حوزه انرژى استان دچار تحول اساسى شده است
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فرار دقيقه 97 ميالن از شكست 
 رقابت هاى سرى A ايتاليا با فرار دقيقه 97 آ.ث ميالن از شكست 

و برترى ارزشمند آ.اس رم دنبال شد.
از هفته بيســت وپنجم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، 6 ديدار همزمان 
برگزار شــد كه در مهم ترين آن، آ.ث ميالن در ورزشــگاه «سن سيرو» 

مقابل اودينزه به تساوى يك بر يك رسيد.
در دقيقه 68 ضربه سر «رودريگو بكائو» با واكنش ضعيف «دوناروما» 

همراه شد تا اودينزده به گل برسد.
در ادامــه ميالنى ها تــالش زيادى انجــام داده و در دقيقه 97 به يك 
ضربه پنالتى رســيدند تا «فرانك كســيه» گلزنى كرده و تيمش را از 
شكســت نجات دهد. ميالن با اين تساوى 53 امتيازى شد و در رده 

دوم باقى ماند.
در ورزشگاه «آرتيمو فرانكى» شهر فلورانس، فيورنتينا مقابل آ.اس رم 
متحمل شكســت خانگى 2 بر يك شد. رم با اين پيروزى 47 امتيازى 

شد تا همچنان از اميدهاى كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا باشد.

پايان اميدهاى قهرمانى منچستريونايتد
 تيم فوتبال منچستريونايتد در ادامه عملكرد پرفراز و شيب خود در 
هفته هاى اخير، برابر كريستال پاالس به تساوى بدون گل رضايت داد 

تا ديگر اميدى براى قهرمانى نداشته باشد.
از هفته بيســت ونهم ليگ برتر باشــگاه هاى انگليس، كريستال پاالس 
ميزبان تيم رده دومى منچستريونايتد بود كه اين بازى با تساوى بدون 

گل همراه شد.
شاگردان «اوله گانر سولسشر» كه در اين هفته ها امتيازات زيادى را از 
دست دادند با قبول تساوى در اين ديدار 51 امتيازى شدند. هم اكنون 
منچسترسيتى با 65 امتياز و مقتدرانه در صدر جدول قرار داشته و خود 

را مهياى كسب عنوان قهرمانى مى كند.
تيم شفيلديونايتد با يك گل از ســد استون ويال عبور كرد و برنلى با 

لسترسيتى به تساوى يك بر يك رضايت دادند.

صعود رؤيايى بارسلونا 
به فينال جام حذفى اسپانيا

 تيم فوتبال بارسلونا شكست 2 بر صفر بازى رفت مقابل سه ويا را 
در ديدار برگشــت كامبك زد و با پيروزى 3 بر صفر صعودى رؤيايى 

به فينال جام حذفى اسپانيا داشت.
در دور رفت مرحله نيمه نهايى كوپادل رى، بارســلونا در ورزشــگاه 
نيوكمپ مقابل ســه ويا قرار گرفت و به برترى 3 بر صفر رســيد تا با 

كامبكى به يادماندنى به فينال برسد.
بازى درحالى آغاز شــد كه سه ويا در بازى رفت به برترى 2 بر صفر 
رســيده بود و همين امر سبب شد تا «رونالد كومان» تيمش را با تغيير 

روش وارد ميدان كند.
كاتاالن ها كار را تهاجمى آغاز كــرده و در همان دقايق ابتدايى نيز 2
فرصت خوب گلزنى را از دســت دادند. در دقيقه 12، «عثمان دمبله» 
فرانسوى با حركتى انفرادى و شوتى تماشايى، توپ را به تور دروازه 

سه ويا دوخت تا اميد به اردوى بارسلونا بازگردد.
در دقيقه 72 ســويا با تصميم بحث برانگيز داور، صاحب پنالتى شد تا 

در آستانه موفقيت باشد.
«لوكاس اوكامپوس» آرژانتينى پشت توپ ايستاد و ضربه او را «مارك 

آندره ترشتگن» به خوبى مهار كرد و تيمش را اميدوار نگه داشت.
در دقيقه 93 ارسال «گريژمان» با ضربه سر «جرارد پيكه» همراه شد و 

بارسلونا به گل دوم رسيد.
با اين اوصاف بازى در مجموع 2 ديدار رفت و برگشت به تساوى 2

بر 2 رسيد تا كار به وقت هاى اضافه كشيده شود.
در ابتداى وقت اضافه اول، ارســال تماشايى «جوردى آلبا» را «مارتين 
برايت ويت» به گل سوم بارسلونا تبديل كرد و بارسلونا با اين كامبك 

به فينال جام حذفى باشگاه هاى اسپانيا صعود كرد.
در ديگر ديدار مرحله نيمه نهايى، لوانته ميزبان بيلبائو بود. بازى رفت 
با تساوى يك بر يك به پايان رسيده است و در ديدار برگشت بيلبائو 

موفق به صعود شد تا در فينال حريف بارسلونا شود.

پورتو به فينال جام حذفى پرتغال نرسيد
 تيم فوتبال پورتو از صعود به فينال جام حذفى باشگاه هاى پرتغال 

بازماند.
در دور برگشــت مرحله نيمه نهايى جام حذفى باشــگاه هاى پرتغال، 
پورتو در ورزشــگاه «دراگائو» ميزبان پرتغال بود و با حساب 3 بر 2

شكست خود تا در مجموع نتواند به فينال برسد.
بازى رفت در زمين براگا با تســاوى يك بر يك به پايان رســيده بود 
كه مهدى طارمى زننده تك گل تيمــش بود. با اين اوصاف براگا در 
مجموع 2 بازى رفت و برگشــت با حســاب 4 بر 3 برنده شد و به 
فينال رســيد. ســتاره ايرانى خط حمله پورتو در كمــال ناباورى در 
بازى برگشــت نيمكت نشــين بود اما پس از اينكه تيمش آغاز بسيار 
ضعيفى داشــت در دقيقه 23 به جاى «مانگولو» وارد زمين شــد. اين 
بازى درنهايت با برترى 3 بر2 براگا همراه شــد تا طارمى و يارانش از 

رسيدن به فينال بازبمانند.

قايقرانان پاس در كشور سوم شدند
 تيم روئينگ قايقرانى بانوان همدان بر ســكوى ســوم ليگ كشور 

ايستاد.
تيم قايقرانى بانوان همدان بر ســكوى سوم نخستين دوره ليگ برتر 

روئينگ كشور يادواره سردار شهيد حاج قاسم سليمانى ايستاد.
دور برگشت ليگ برتر روئينگ بانوان به ميزبانى درياچه آزادى برگزار 

شد و بانوان همدانى در مجموع عنوان سوم را كسب كردند.
در روئينگ تك نفره ســبك وزن 250 متر كيميــا زارعى از تيم پاس 

همدان نايب قهرمان شد.
همچنين در روئينگ امدادى 4 در 250 متر، تيم پاس همدان با تركيب 

فاطمه صفرى، ساقى ملكى، مريم كرمى و كيميا زارعى سوم شد.
بر اين اساس در پايان 4 مرحله مسابقه، باشگاه آرتميس با 141 امتياز 
قهرمان نخســتين دوره ليگ برتر روئينگ بانوان شد، دانشگاه آزاد با 
137 امتياز در رده دوم قرار گرفت و پاس همدان با 81 امتياز سوم شد.

تيــم همدان پيش از اين در ليگ قايقرانــى آب هاى آرام نيز موفق به 
كسب عنوان سوم شده بود.

بدمينتون در اسدآباد فعال شد
 رشته ورزشى بدمينتون در اسدآباد دوباره فعاليت خود را آغاز كرد

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: فعاليت رشته بدمينتون براى چند ماه به علت مشكالت حقوقى در 
شهرســتان متوقف شده بود كه با مرتفع شدن مشكالت و اختصاص 

اعتبار، اين هيأت دوباره فعاليت خود را آغاز كرد.
على جمور با بيان اينكه اطالع رســانى ها دربــاره فعاليت دوباره اين 
رشــته ورزشى توسط هيأت ورزشى در شهرستان انجام گرفته است، 
يادآور شــد: تاكنون با اطالع رسانى هاى انجام شده تعدادى عضو نيز 
جذب و براى آغاز فعاليت، كادر مربى آقا و خانم مشــخص شده اند. 
در ضمن مكان برگزارى تمرينات اين رشــته ورزشــى در سالن هاى 
سرپوشيده ورزشى شهرســتان خواهد بود. وى در ادامه با بيان اينكه 
سايت تيراندازى با كمان شهرستان اسدآباد در دست ساخت و تكميل 
است، تصريح كرد: با تكميل و راه اندازى اين طرح شهرستان اسدآباد 

هم صاحب سالن تيراندازى با كمان خواهد شد.

نخستين كارگاه آموزشى رشته كبدى 
در همدان 

 نخستين كارگاه آشنايى با رشته كبدى با حضور مدرسين مجرب 
فدراسيون در همدان برگزار مى شود.

رئيس هيأت كبدى اســتان با اعالم ايــن مطلب افزود: يكى از اصول 
پايه توسعه ورزش، آموزش است و با ارائه دوره هاى آموزشى ضمن 

دانش افزايى موجبات توسعه ورزش استان نيز فراهم مى گردد. 
ســيدمصطفى موسوى با اشاره به افتخارات كسب شده توسط كبدى 
كاران در مســابقات ملى و بين المللى بيان داشت: ورزش كبدى يكى 
از رشته هاى پرافتخار در سطح كشــور و استان همدان است و براى 

تداوم افتخارآفرينى بايد اين رشته به مخاطبان عالقه مند معرفى شود.
وى با اشــاره به برنامه هاى هيأت براى آموزش گفت: با توجه به اخذ 
مجوزهاى الزم بــراى برگزارى دوره آموزشــى داورى و مربيگرى 
بــه ميزبانى همدان، برگزارى دوره آشــنايى با كبــدى از الزامات و 
پيش نيازهــاى دوره مربيگرى و داورى مى باشــد. طبــق زمانبندى 
انجام شده و برنامه ريزى هاى صورت گرفته، در آينده نزديك اقدامات 

خوبى در اين راستا انجام خواهد شد.

مجيدى سكانداراستقالل شد
 فرهاد مجيدى براى سومين 
بار هدايت استقالل را به عهده 
گرفــت؛ او در 2 مقطــع قبلى 
26 بار روى نيمكــت اين تيم 
نشســت و به معدل 50 درصد 

به پيروزى رسيد.
بــه گــزارش ايرنــا، پــس از 
كش وقوس هاى فراوان و مطابق 
انتظار، فرهــاد مجيدى به عنوان 

جانشــين محمود فكرى انتخاب شد و براى ســومين بار سرمربى 
اســتقالل شــد. او يك بار به جاى وينفرد شــفر، يك مرتبه به جاى 
اســتراماچونى و اين بار به جاى محمود فكــرى قبول كرد نفر اول 

كادر فنى آبى پوشان پايتخت نشين باشد.
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پيشخوان
همدان سرشار از استعدادهاى داورى فوتبال 

است
 همدان يكى از قطب هاى داورى فوتبال كشــور بوده و سرشــار از 

استعدادهاى ناب است.
نايــب رئيس هيأت فوتبال اســتان بــا اعالم اين مطلب با اشــاره به 
برگــزارى دوره ارتقاى درجه 2 داورى فوتبال در همدان، اظهار كرد: 
خوشــبختانه در چند ماه اخير شــاهد تحوالت خوبــى در دپارتمان 
داورى هيأت فوتبال اســتان بوديــم و در اين مدت دوره هاى ارتقاى 

داورى فوتبال و فوتسال را برگزار كرديم.
كمــال عربيــان افــزود: در ايــن دوره از كالس  ارتقــاى داورى درجــه 
ــا اســتعدادى  ــان خــوب و ب ــال شــاهد بوديــم و جوان ــه 2 فوتب 3 ب
شــركت كردنــد كــه به طــور قطــع آينــده داورى اســتان همــدان را 

تضميــن خواهنــد كــرد.
وى بــا بيان اينكــه همدان از گذشــته تاكنون در بحــث داورى از 
اســتان هاى صاحب نام كشــور بوده اســت، گفت: وجــود 3 داور 
بين المللى درحال حاضر در همدان نشــان مى دهد كه اســتان همدان 

پرچمدار داورى در كشور است.

وى خاطرنشان كرد: استان همدان سرشار از استعدادهاى ناب داورى 
فوتبال و فوتسال در 2 بخش آقايان و بانوان است.

عربيــان بــا اشــاره بــه سياســت هيــأت فوتبــال اســتان در حمايــت 
و  پــرورش  مــا  هدف گــذارى  كــرد:  بيــان  داورى  جامعــه  از 
اســتعداديابى داوران بــوده و بــا برگــزارى دوره هــاى مختلــف 

به دنبــال افزايــش داوران اســتان هســتيم.
وى عنوان كرد: از داورى در ليگ دســته يك و برتر استان تا رسيدن 
به ســطوح بين المللى با قدرت از داوران خود حمايت مى كنيم چون 

اعتقاد داريم استان ما مى تواند قطب اصلى داور كشور باشد.

ايران خواهان ميزبانى 
جام جهانى شد

 ايران بــراى ميزبانى گروه ســوم 
انتخابى جام جهانى درخواست خود را 

به (AFC) ارسال كرد.
ايــران به منظــور ميزبانــى ديدارهاى 
جهانى 2022  جــام  انتخابى  باقيمانده 
قطر، درخواست خود را به كنفدراسيون 

فوتبال آسيا (AFC) ارسال كرد.
 C تيــم ملى فوتبــال ايــران در گروه
دور دوم انتخابــى جــام جهانى 2022 
قطــر و جام ملت هــاى 2023 چين با 
و  هنگ كنگ  بحريــن،  عراق،  تيم هاى 
كامبوج هم گروه است. بر همين اساس 
فدراسيون فوتبال ايران با ارسال نامه اى 
به كنفدراسيون فوتبال آسيا، درخواست 

ميزبانى در گروه C را ارسال كرد.
حــال بايد ديد درنهايــت ميزبانى اين 
گروه بــه كدام تيــم خواهد رســيد. 
مسابقاتى كه قرار اســت در خردادماه 
سال 1400 برگزار شود و در جريان آن 
شــاگردان دراگان اسكوچيچ به مصاف 
و  بحرين  كامبوج،  هنگ كنگ،  تيم هاى 

عراق خواهند رفت.

جدايى رمضانى از 
پرسپوليس قطعى شد

 آرمان رمضانــى مهاجم تيم فوتبال 
پرسپوليس در ادامه فصل ديگر اين تيم 

را همراهى نخواهد كرد.
بــه گزارش ايرنا، آرمان رمضانى كه در 
ابتداى فصل به پرســپوليس پيوســت، 
نتوانســت از نظر فنى به پرســپوليس 
كمك و انتظارات را بــرآورده كند. از 
همين رو از مدت ها پيش بحث جدايى 
اين بازيكن از پرسپوليس مطرح بود اما 
هيچ وقت به صورت رسمى اين مسأله 

تاييد نشد.
خبر  پرســپوليس  باشــگاه  از  حــاال 
مى رســد كه با توجه به اينكه جذب 
شــهريار مغانلو تقريبا قطعى شــده و 
مهدى ترابى به پرســپوليس پيوســته 
اســت و محروميت آل كثير هم تا يك 
ماه ديگر تمام مى شود، جدايى آرمان 
رمضانى از جمع سرخپوشــان قطعى 
اســت.به احتمــال فــراوان رمضانى 
رفســنجان  مس  يــا  نســاجى  راهى 

شد. خواهد 

مالير قهرمان 
وزنه بردارى استان شد

ــردارى  ــى وزنه ب ــابقات انتخاب  مس
ســردار  يــادواره  همــدان  اســتان 
شهيدحســين همدانــى برگــزار شــد و 
ــه  ــدار ب ــا اقت ــر ب ــم شهرســتان مالي تي

ــيد. ــى رس ــام قهرمان مق
مسابقات انتخابى وزنه بردارى قهرمانى 
اســتان يادواره سردار شــهيد حسين 
همدانى بــه ميزبانى شــهر همدان در 
شهرستان  اين  تختى  ورزشى  مجموعه 

برگزار شد.
در ايــن رقابــت هــا 34 ورزشــكار 
ــد  ــر، نهاون از شــهرهاى همــدان، مالي
كــه  داشــتند  حضــور  واســد آباد 
پروتكل هــاى  كامــل  رعايــت  بــا 
بهداشــتى روى تختــه رفتنــد. در پايــان 
ايــن مســابقات شهرســتان ماليربــا 
كســب 261 امتيــاز بــه مقــام قهرمانــى 
ــا 246 ــد ب ــتان نهاون ــيد و شهرس رس
امتيــاز دوم و اســد آبــاد بــا 163 امتيــاز 
مقــام ســوم شــدند. تيــم همــدان نيــز 
ــارم  ــه چه ــاز در رتب ــب 81 امتي باكس

ــت. ــرار گرف ق

سليمان رحيمى  »
 تيم فوتبال پاس همدان بدون ســرمربى 
تمرينات خود را دنبــال مى كند و اين تيم با 
هدايت قاسم ســيانكى خود را آماده حضور 
در هفته دوازدهم ليگ دسته دوم استان مقابل 

شمس آذر قزوين مى كند.
در روزهاى گذشته حواشى زيادى را اين تيم 
تجربه كرد و برخى از هواداران اندك حاضر 
در ورزشگاه قدس خواهان استعفاى سيانكى 

مربى پاس شدند.
اين گروه كه خود را نماينده تام االختيار پاس 
قلمداد مى كنند و در دوران كرونايى كه هيچ 
هوادارى در ورزشگاه ها حضور ندارد تالش 
دارند تا خواســته هاى خــود را به مديريت 

باشگاه تحميل كنند.
اين افــراد خواهــان بازگشــت كادر فصل 
گذشته پاس شدند و از سيانكى خواستند كه 
تيم را رها كرده و راه را براى بازگشــت تيم 

جمشيديان هموار نمايد.
مديرعامل پاس در برابر خواســته  ناحق آنها 
مقاومت كرده و در مالقات با مديركل ورزش 
و جوانان حتى استعفاى خود را ارائه داده كه 

با مخالفت سيفى روبه رو شده است.
مهدى پاشازاده سرمربى سابق پاس به داليل 
مختلف از هدايت پاس كنار كشيد و يكى از 
داليل جداييش را فشار چسبيده هاى تيم پاس 
و تحريك آنها دانست و بارها تالش كرد تا از 

دخالت اين افراد در امور تيم جلوگيرى كند.

پاس تيم بزرگى اســت و بايد اهداف بزرگى 
در سر داشته باشد، اين تيم به نيروهاى كارآمد 
و كاربلد نياز دارد تا بتواند پاس را از گردابى 
كه در آن غوطه ور اســت نجات بدهد. پاس 
اكنون در ميانه جدول جايگاه مناسبى ندارد و 
تيمــى كه ادعاى صعود دارد بايد پذيرفت كه 

فاصله اش با صدر جدول زياد است.
دوستان هوادار بايد از تزريق استرس و فشار 
به تيم خوددارى كنند و اجازه دهند تا مديريت 
باشگاه با فراغ بال نسبت به انتخاب كادر فنى 

اقدام نمايد و بهترين گزينه را انتخاب نمايد.
احمد جمشــيديان و تيم فنى وى در 2 فصل 
گذشــته به  رغم انتقادات كارنامه قابل قبولى 
ارائــه داد امــا با توجه به اختــالف نظر آنها 
با مديريت باشــگاه و رئيس هيــأت فوتبال 
بازگشت آنها كمى غيرممكن به نظر مى رسد.

اميرعظيمى مديرعامــل پرتالش پاس به رغم 
كاستى ها توانسته تيم را سرپا نگه دارد و اميد 
مــى رود تا بهترين انتخــاب را براى اين تيم 
داشته باشــد و پاس دوباره بتواند اوج بگيرد 

و بازى هاى قابل قبولى را ارائه دهد.
در خبرها داشتيم كه شوراى اسالمى شهر نيز 
در اقدامى پسنديده مصوب كرده تا 2 ميليارد 
تومــان به پاس كمك كند تــا اين تيم بتواند 
مشكالت مالى خود را حل كند و بدهى خود 

را به كميته وضعيف فدراسيون تسويه نمايد.
كمك شوراى شهر مى تواند موانع پيش روى 
پاس را برطرف كند پاس در اين برهه از زمان 

نياز به مربيان اسم و رسم دار ندارد، بلكه يك 
مربى عاشق كار و كاربلد مى تواند با حمايت 
مســئوالن اســتان و هواداران ايــن تيم را به 
ســرمنزل مقصود برساند و اين در وحدت و 

يكدلى مى تواند شكل بگيرد.
پاس هنــوز فرصت زيــادى بــراى جبران 
امتيازات از دســت رفته دارد و اين تيم بايد 
با تقويت نقاط ضعف و حفظ بازيكنان خود 
و انتخاب يك كادر فنى با دانش دوباره خود 
را به صف مدعيان نزديك كند پاس بازيكنان 
خوبــى را در اختيــار دارد و اگــر كمى از 
مشكالت مالى آنها كاسته شود و انگيزه الزم 
را براى ادامه مسابقات داشته باشند مى توانند 

نتايج قابل قبولى كسب كنند.
پاس اين هفته بايد در خانه از تيم شمس آذر 
قزوين پذيرايى كند و در غياب سرمربى، قاسم 
سيانكى هدايت پاس را در اين بازى در اختيار 
دارد و اين ديدار مى تواند آزمونى خوب براى 

سيانكى باشد.
هواداران پاس در فضاهاى مجازى بايد همراه 
و همگام با باشگاه باشند و در راستاى اعتالى 
اين تيم گام بردارند و بايد باور كنند كه هيچ 

نامى بزرگتر از نام بزرگ پاس نيست.
گفته مى شود هفته آينده سرمربى جديد پاس 
انتخــاب و معرفى خواهد شــد و هم اكنون 
مديرعامل باشگاه با چند گزينه درحال مذاكره 
اســت و به زودى نتايج ايــن مذاكرات اعالم 

خواهد شد و سرمربى تيم معرفى مى شود.

 زمــان نقل و انتقــاالت نيم فصل ليگ 
دسته دوم باشگاه هاى كشور مشخص شد.

مســئول برگــزارى مســابقات ليــگ دســته 
انتقــاالت  و  نقــل  اينكــه  دربــاره  دوم 
نيــم فصــل بــا توجــه بــه مشــخص 
شــدن زمــان پايانــى نيــم فصــل اول 
از چــه تاريخــى آغــاز خواهــد شــد، 
اظهــار داشــت: مــا حــدود 7 مســابقه 
ــق  ــه طب ــم ك ــم داري ــه ده ــه از هفت معوق
داديــم  انجــام  كــه  برنامه ريزى هايــى 
ــه روز يكشــنبه 15 ــاى معوق ــن ديداره اي
ــد  ــزار خواهن ــال 1400 برگ ــن س فروردي
شــد. بــا وجــود ايــن اگــر مســابقات هفتــه 
پايانــى نيــم فصــل اول هــم برگــزار شــود، 
همچنــان ديدارهــاى معوقــه هفتــه دهــم بــه 
قــوت خــود باقــى اســت و نمى شــود نيــم 
فصــل اول را تمــام شــده بدانيــم؛ بنابرايــن 

بايســتى ابتــدا ايــن ديدارهــا برگــزار شــوند 
و عمــال نيــم فصــل اول تمام شــود تــا وارد 

ــاالت شــويم. ــل و انتق بحــث نق
مهرداد شفيعى راد ادامه داد: با اين حال قطعا 
نقــل و انتقاالت نيم فصل پس از برگزارى 
مســابقات معوقه آغاز خواهد شد و زمان 
دقيق آن طى هفته هــاى آتى اعالم خواهد 

شد.
وى بــا تأكيــد دوبــاره بــر اينكــه باشــگاه ها 
بايســتى نــور ورزشــگاه هاى محــل ميزبانــى 
خــود را بــه ميــزان اســتاندارد برســانند، بيان 
ــه  ــا توجــه ب ــته ب ــال گذش ــد س ــرد: مانن ك
ــم  ــاز كرده اي ــر آغ ــابقات را دي ــه مس اينك
ــل مســابقات دور برگشــت  ــن دلي ــه همي ب
ــا مــاه مبــارك رمضــان خواهــد  مصــادف ب
شــد و مــا ناچــار خواهيــم بــود مســابقات 
را پــس از افطــار و زيــر نــور برگــزار كنيــم. 

ايــن موضــوع مى طلبــد تــا باشــگاه ها نــور 
ورزشــگاه هاى ميزبانــى خــود را بــه ميــزان 
ــا  ــه ب ــا در ايــن زمين اســتاندارد برســانند. م
خــود  و  مربوطــه  فوتبال هــاى  هيــأت 
باشــگاه ها نيــر مكاتبــات الزم را انجــام 

ــم. داده اي
شــفيعى راد افزود: با توجه به اينكه حدود 
45 روز تــا ماه مبارك رمضان فاصله داريم 
باشــگاه ها بايد از اين فرصت استفاده كرده 
و نســبت به تجهيــز نور ورزشــگاه هاى 
ميزبانى خود اقدام كنند تا در ورزشــگاهى 
كه مدنظرشــان است ميزبان حريفان باشند 
در غير اين صــورت امتيــاز ميزبانى را از 
دســت مى دهند و بايد ورزشگاه مجهزى 
براى ميزبانــى معرفى كنند كه اين موضوع 
مى تواند نســبت به نتايج شان نيز تأثيرگذار 

باشد.

زمان نقل و انتقاالت نيم فصل دسته دوم اعالم شد

پاس در دام حواشى 

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

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

برابر رأي شماره 139960326009000551 مورخه 1399/11/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد حاجى ئى 
فرزندكريم به شماره شناسنامه 1 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 266/99 
مترمربع پالك 104 اصلي واقع در بخش 5 خريداري از مالك رسمي آقاى كريم حاجى ئى 
برابر نسق شــماره 29469 مورخه 1351/04/01 محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 318)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/15

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاى على شهبازى داراى شماره شناسنامه 4031919387 به شرح دادخواست به كالسه 
112/9900607ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان نرجس نقوى به شماره شناسنامه 5029444548 در تاريخ 1399/11/16 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 
1-على شهبازى فرزند قشم به شماره شناسنامه22 متولد1362 صادره از كبودراهنگ 
پسر متوفيه، 2-مرتضى شهبازى فرزند قشم به شماره شناسنامه28 متولد1364 صادره 
از كبودراهنگ پسر متوفيه، 3-محسن شــهبازى فرزند قشم به شماره شناسنامه12 
متولد1363 صادره از كبودراهنگ پسر متوفيه، 4- منيره شهبازى فرزند قشم به شماره 
شناسنامه4020238685 متولد1372 صادره از كبودراهنگ دختر متوفيه، 5-ليال نقوى 
فرزند احمد به شماره شناســنامه8937 متولد1357 صادره از فامنين دختر متوفيه، 
6- زهرا دولتى فرزند صادقعلى به شــماره شناسنامه4110 متولد1321 صادره از فامنين 
مادر متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 332)

مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهى دعوت به افراز 
آقاى مهدى حياتى برابر درخواست مبثوت شــده مورخ 99/11/11 تقاضاى افراز سهم مشاعى مورد 

مالكيت خود از پالك 2066 اصلى بخش يك مالير قريه جوراب را به شرح ذيل:
نســبت به ششــدانگ قريه جوراب تحت پالك 2066 اصلى بخش يك مالير درخواست ثبت شده، 
تحديد حدود به عمل آمده و به نام مالكين اوليه ســند صادر و تسليم گرديده است. سپس مشمول 
مقررات اصالحات ارضى شــده و به استثناء مســتثنيات قانونى اصالحات ارضى به زارعين صاحب 
نسق واگذار گرديده است و برابر سند قطعى غيرمنقول شماره 88420 مورخ 1397/08/05 دفتر 14 
مالير مقدار 3348 مترمربع معادل يك دهم ســهم از يك شعير و سه پنجم شعير مشاع از 96 شعير 
ششدانگ آب و ملك قريه جوراب پالك 2066 اصلى بخش يك مالير بانضمام ششدانگ يك قطعه 
باغ شماره 144 فرعى و يك قطعه باغ شماره 149 فرعى كه اعيانى آن جزء معامله است. موضوع سند 
شماره 45441 مورخ 66/05/12 دفتر 17 مالير از طرف محمدقاسمى جورابى به مهدى حياتى جوزانى 
(متقاضى افراز) واگذار گرديده است و اعالم داشته اسامى و نشانى ساير مالكين مشاعى را نمى داند. 
لذا در اجراى ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا به موجب اين آگهى به ساير 
مالكين مشاعى و مالكين پالك  هاى مجاور و كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه به نحوى خود را در 
امر افراز ذينفع مى دانند ابالغ مى گردد. نظر به اينكه عمليات افراز در تاريخ 99/12/27 رأس ساعت 
10 صبح در محل وقوع ملك شروع و بعمل خواهد آمد. لذا در تاريخ و ساعت مقرر در محل وقوع ملك 
حضور بهم رسانند بديهى است عدم حضور آنها مانع از انجام عمليات افرازى نخواهد بود. اين آگهى 

در يك نوبت منتشر مى شود. (م الف 454)
تاريخ انتشار: 99/12/16

حسن ابراهيم قاجاريان - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 
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پلتفرمى براى بازارسازى دست سازهاى 
زندانيان ايجاد شد

 يكــى از تيم هاى اســتارت آپى با همكارى ســازمان زندان ها با 
راه انــدازى پلتفرمى راهكارى براى ايجاد ارزش افزوده براى زندانيان 
فراهم كرد. مديرعامل يكى از شــتابدهنده ها در گفت وگو با ايسنا با 
اشــاره به برنامه هاى حمايتى اين مجموعه از تيم هاى فناور، گفت: 
يكى از تيم هاى اين مجموعه همكارى را با سازمان زندان ها به منظور 
ايجاد ارزش افزوده براى زندانيان آغاز كرده است. احسان صفرنواده 
در اين باره توضيح داد: زندانيان صنايع دستى مختلفى توليد مى كنند كه 
يا به فروش نمى رســند و يا با قيمت هاى ناچيز عرضه مى شوند، اين 
امر موجب مى شود كه صنايع دستى زندانيان براى آنها ارزش افزوده اى 

نداشته باشد.

لزوم حفظ فعاليت  كانون هاى فرهنگى 
دانشگاه ها در فضاى جديد آموزش مجازى

 معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم با اشــاره به فعاليت بيش 
از 7 هزار كانون در دانشــگاه ها، گفت: با توجه به فضاى جديدى كه در 
آموزش مجازى با آن مواجه هستيم بايد همه كانون هاى فرهنگى فعاليت 
خود را همچون گذشته حفظ كنند.به گزارش ايسنا، غالمرضا غفارى در 
دوازدهمين نشست ساالنه دبيران شوراى هماهنگى كانون هاى فرهنگى 
دانشگاه هاى كشور با بيان اينكه جلســات كانون هاى فرهنگى ارتباط 
و حس تعامل را بين دانشــجويان و دانشگاه ها افزايش مى دهد، گفت: 
در دوره و عصرى قرار گرفته ايم كه افراد بر مبناى كنشــگرى، فعاليت 
و حضورى كه از خود نشــان مى دهند هم هويت كسب مى كنند و هم 

خودشان را در معرض ديد ديگران قرار مى دهند.

نقش سلول هاى بنيادى در درمان سرطان
 پيشرفت فناورى ها و روش هاى درمانى جديد،  سبب شده درهاى 

تازه اى به سوى درمان بيمارى سرطان گشوده شود.
به گزارش ايســنا،  شايد به بيان ســاده بتوان نقش سلول هاى بنيادى 

در درمان سرطان را به شكل «سلول ها عليه سلول ها» تعريف كرد.
بيمارى ســرطان از تكثير بيش از اندازه سلول ها پديد مى آيد و چه 
خوش خيم باشــد و چه بدخيم، بيمار را رنج مى دهد؛ اما با پيشرفت 
فناورى و به كمك ســلول هاى ديگرى كه سلول هاى بنيادى ناميده 
مى شوند، نبردى تازه عليه سرطان شكل گرفته است. پيوند سلول هاى 
بنيادى مغز استخوان يك روش درمانى پزشكى است كه سلول هاى 
سالم را در مغز استخوان بيمار جايگزين مى كند. سلول هاى جايگزين 

مى توانند از بدن فرد يا از يك اهداكننده دريافت شده باشند.

توليد استيك با گوشت آزمايشگاهى
 شبيه به گوشت واقعى

 پژوهشگران ژاپنى سعى دارند با استفاده از گوشت توليدشده در 
آزمايشگاه، استيك هايى شبيه به نمونه واقعى ارائه دهند.

به گزارش ايســنا، پژوهشــگران يك گام به توليد استيك مصنوعى 
نزديك تر شــده اند. آنها نمونه كوچكى از گوشت كشت شده را ارائه 
داده اند كه به عضله واقعى شــباهت دارد و همين موضوع، در ايجاد 

تكه هاى بزرگ گوشت با ساختار شبه واقعى، اهميت زيادى دارد.
بسيارى از پژوهشگران سعى دارند گوشت پرورش يافته در آزمايشگاه 
را توليد كنند تا اثرات زيســت محيطى توليد گوشت و نگرانى هاى 
اخالقى مربوط به دام ها را از بين ببرند. درحالى كه برخى سعى دارند 
مواد گياهى را جايگزين كنند تا محصولى شبيه به گوشت ارائه دهند.

3 نوع كوسه درخشان در نيوزلند رصد شد
 محققان 3 نوع كوســه در ســواحل نيوزلند رصد كرده اند كه در 
عمق صد تا 200 مترى زندگى مى كنند و در اعماق آب مى درخشند.
بــه گزارش تلگراف، محققان 3 گونه مختلف يعنى كوســه كيتفين، 
كوسه فانوسى شكم سياه و كوسه فانوسى جنوب در آب هاى نيوزلند 
رصد كرده اند كه در اعماق اقيانوس مى درخشند. هر 3 گونه در عمق 
200 تا هزار مترى آب زندگى مى كنند و جالب آنكه قابليت درخشش 
آنها تاكنون رصد نشده بود.البته اين تحقيق بيشتر روى كوسه كيتفين 
متمركز اســت زيرا محققان نمى دانند چرا اين حيوان مهره دار عظيم 
قابليت درخشــندگى دارد.سال گذشــته اين كوسه ماهى ها طى يك 
پژوهش درباره ماهى هاى شرق نيوزلند جمع آورى شدند و محققان 

در مخزن هايى ويژگى هاى آنها را رصد كردند.

«جامعه شناسى اعتياد» 
منتشر شد

 «جامعه شناسى اعتياد؛ از افيون تا كريستال» نوشته 
سعيد مدنى قهفرخى منتشر شد.

اين كتاب در 552 صفحه و با قيمت 95 هزار تومان 
در بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه راهى بازار شده 

است.
در معرفى اين كتاب آمده اســت: مســأله مهمى كه 
ذهن بسيارى از پژوهشگران و مجريان فعال در زمينه 
ســوءمصرف مواد مخدر و اعتياد را به خود مشغول 
كرده، اين است كه آيا تكرار چرخه معيوب اعتياد و 
ناكامى هاى مكرر در تالش هاى صورت گرفته براى 
حل معضل سوءمصرف مواد مخدر را بايد به عنوان 
امرى مسلم ناشى از شرايط ژئوپليتيك و ديگر داليل 
خــارج از اراده مديريت اعتياد دانســت يا حاصل 
نقاط ضعف و ناكارآمدى اين مديريت قلمداد كرد. 
بدون تحليل ســاختار جامعه ايران و پويش تاريخى 
آن، ويژگى هــاى فرهنــگ ايرانــى، تحليل هويت 
ايرانى - اســالمى، موضع دين و فرق دينى به اعتياد 
و ســوءمصرف مواد مخدر، ساخت قدرت و نقش 
آن در تجارت مواد مخدر، خرده فرهنگ هاى ايرانى، 
موقعيــت ژئوپليتيك ايران در منطقــه، ويژگى هاى 
شــخصيتى و روح ايرانى نمى توان پديده اجتماعى 
پايدارى مثــل اعتياد را كه حضــور آن از كوچه و 
خيابان تا كنج خانه ها و اندرونى، قرن هاست گزارش 
شده شــناخت و درباره علل ماندگارى آن قضاوت 

كرد.
به گزارش ايســنا، كتاب حاضر تالشى است در اين 
زمينه كه در 6 فصل ارائه شــده است. در فصل اول، 
مرورى بر تجارب مديريت اعتياد از گذشته تا سال 
1380 شــده و ســپس مفاهيم مهم و اصلى تعريف 
شــده اند. در فصل دوم تجــارب مديريت اعتياد در 

سطح جهانى بررسى شده است. 
در اين فصل تالش شــده تا حتى االمكان تصويرى 
جامــع از وضعيت جهانى اعتياد ارائه شــود. فصل 
سوم كتاب، گزارش جامعى است از وضعيت اعتياد 
و ســوءمصرف مواد در فاصله ســال هاى 1380 تا 
1395. در فصــل چهارم ســازمان، سياســت ها و 
برنامه هاى مديريت كاهش تقاضا بررسى و تحليل 
شــده اند. در فصل پنجم تالش شــده تــا ارزيابى 
كيفى از برنامه هاى مبارزه بــا اعتياد در حوزه هاى 
پيشــگيرى، درمــان، كاهــش زيان و مشــاركت 
ســازمان هاى مردم نهاد ارائه شــود. و باالخره در 
فصل ششم سياســت هاى اجتماعى در زمينه اعتياد 
در ايران بررســى شده اند، تا از خالل آن بتوانيم به 
نقد راديكال وضعيت كنونى بپردازيم و ريشــه هاى 

وضعيت موجود را واكاوى كنيم.

از سوى مونسان انجام شد
ابالغ معيارهاى ثبت آثار تاريخى 

و فرهنگى غيرمنقول
نامه اى  در  ميراث فرهنگــى  وزير   
ســتادى،  مديــران كل  معاونــان،  به 
ميراث فرهنگى  پژوهشــگاه  رئيــس 
مديــران كل  و  گردشــگرى  و 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 
صنايع دستى اســتان ها معيارهاى ثبت 

آثار غيرمنقول را ابالغ كرد.
به گزارش مهر، در متن نامه على اصغر 
مونســان آمده اســت: «در راســتاى 
تكليف قانونى وزارت به موجب بند 6 ماده 3 قانون اســاس نامه سازمان 
ميراث فرهنگى كشــور مصوب 1/2/1367، مــاده 15 قانون حمايت از 
مرمــت و احياى بافت هاى تاريخى فرهنگى مصوب 2/4/1398 و ديگر 
قوانين مرتبط با موضوع ثبت آثار، به پيوست معيارهاى ثبت آثار تاريخى 
و فرهنگى غيرمنقول ابالغ مى گردد. مقتضى اســت منطبق بر معيارهاى 

ابالغى، با رعايت تشريفات قانونى اقدام الزم به عمل آيد.»
در اين ابالغيه عالوه بر آثار تاريخى و فرهنگى غيرمنقول، بناها، تأسيسات، 
اماكن و فضاهايى كه نشان دهنده تحوالت شاخص و ارزشمند معمارى، 
شهرســازى يا صنعت در دوره معاصر باشد، بناها، تأسيسات، اماكن و 
فضاهايى كه نشــان دهنده الگوهاى شاخص و واجد ارزش معمارى و 
شهرسازى باشد، آثار معمارى و شهرسازى دوره معاصر كشور، ساخته 
شده توسط معماران و شهرسازان شهير كه ارزش و اهميت آنها به تأييد 
شوراى ملى ثبت آثار برســد، اماكنى كه براساس مستندات مورد تأييد 
شوراى ملى ثبت آثار، مكان رخداد مهم سياسى يا اجتماعى يا اقتصادى 
يــا مذهبى يا اعتقادى يا فرهنگى يا نظامــى بوده اند و مناظر فرهنگى و 
آثارى كه توأمان توسط انسان و طبيعت ايجاد شده اند و به لحاظ تاريخى، 
فرهنگى، منظرى، زيبايى شناســى يا مردم شناسى داراى ارزش برجسته 
است، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملى يا فهرست آثار واجد ارزش 

تاريخى و فرهنگى خواهند بود.
معيارهاى كلى ثبت آثار به موجب قانون درباره حفظ آثار ملى، مصوب 
1309 و تبصره 2 قانون مديريت خدمات باستان شناســى، موزه و …، 
مصوب 1323 مجلس شوراى ملى و معيارهاى كلى ثبت آثار تاريخى و 
فرهنگى غيرمنقول به موجب قانون ثبت آثار ملى مصوب 1352 مجلس 

شوراى ملى، ابالغ شده است.
براســاس اين ابالغيه، ثبت آثار در فهرســت آثار ملى و فهرســت هاى 
ذى ربط، از جمله آثار واجد ارزش فرهنگى و تاريخى، مستند به قوانين 
فوق، براساس قدمت آثار يا اهميت تاريخى يا شأن ملى اثر (صرف نظر از 
تاريخ ايجاد يا پيدايش آثار) خواهد بود كه تشخيص مصاديق آن بر عهده 

وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى است.
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■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام على(ص):

آيين بزرگوارى، پياپى نيكى كردن و مواسات ورزيدن نسبت به برادران است .          
غرر الحكم: ج 6 ص 184 ح 9998

 عالقه مندان ســفر امســال براى رزرو سفرهاى 
نوروزى عجله  نداشته باشــند؛ زيرا هنوز مشخص 
نشــده درصــورت ممنوعيت ســفر، چه بر ســر 

هزينه هاى رزرو هواپيما و هتل مى آيد.
به عنوان يك خبرنگار در حوزه گردشگرى كه روز 
و شــب درحال پيگيرى و خواندن اخبار مربوط به 
ســفر در نوروز 1400 هستم، هنوز نمى دانم چگونه 
به مخاطبان اطالع رسانى كنم كه آيا امسال مى توان به 

سفر رفت يا نه؟ چه برسد به مردم. 
دولت به دليل آســيب هاى چند هزار ميليارد تومانى 
صنايع گردشگرى در اين مدت، موافقت ستاد ملى 
مقابله با كرونا را براى انجام سفر البته سفر مشروط 
را، گرفت؛ اما افزايش شيوع كرونا در ايران مى تواند 

خبر ناراحت كننده اى براى سفرهاى نوروز باشد.
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
درحالى با توجه به شرايط كنونى سفرهاى نوروز را 
منتفى اعالم كردند و از مردم خواستند در نوروز سفر 
نكنند كه رزرو هتل و پرواز هواپيما امكان پذير است.

رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مســافرت هواپيمايــى و جهانگردى با اشــاره به 
شــيوع كرونا از سال گذشــته، گفت: در سال پيش 
بخشــنامه اى از ســوى معاونت گردشكرى صادر 
شــد مبنى بر اينكه بايد مبالغى كه از سوى مردم به 
تأسيســات گردشــگرى و آژانس هاى مسافرتى و 
گردشگرى به منظور رزرو پرداخت شده بود، بدون 

كسر هزينه اى بازگردانده شود.
حرمــت ا... رفيعــى گفت: در آن زمان بســيارى از 
آژانس ها هزينه هاى مختلفى همچون گرفتن ويزا و 
خريد بليت هواپيما يا رزرو هزينه هتل هاى خارجى 
را پرداخــت كرده بودند كه آنها (خارجى ها) حاضر 
بــه بازپرداخت مبالغ نبودنــد و در نتيجه مجبور به 

پرداخت ضرر گزافى شدند.
رفيعى ادامه داد: امســال نيز بخشــنامه اى منتشــر 
شــده مبنى بر اينكه امكان بازگشت هزينه مسافران 
درصورت ممنوعيت ســفر در دوره شــيوع كرونا 
وجود نــدارد و مســافران بايد اين خســارات را 

خودشان بدهند.
 نيازمند تصميمى واحد و منطقى براى مسافرت هاى 
ايام عيد هســتيم و اين شــرايط نامشــخص سبب 
به  حتــى  بيشــتر  ضرر 
نسبت ســال هاى گذشته 
كشــور  گردشــگرى  به 

مى شود.
وى اجرايى شدن 2 مدل 

موردنظر معاونت گردشــگرى را مثبت ارزيابى كرد 
و گفت: در سفرهاى هوشمند كه مشخص مى شود 
مسافر از چه مســيرى و در كجا اقامت مى كند اين 
روش مى تواند براى گردشــكرى مفيد باشــد ولى 

به نظر نمى رسد اجرا شود.
رفيعى اضافه كرد: سفرهاى انفرادى و بدون درنظر 
گرفتــن اقامتگاه هــاى مطمئن از يكســو به ضرر 
گردشگرى و از سوى ديگر به انتشار بيشتر ويروس 

كرونا منجر مى شود.
 امسال هزينه رزرو هتل 

درصورت لغو برگردانده نمى شود
رئيس جامعه هتلداران كشــور با بيــان اينكه هنوز 
وزارت بهداشــت سفر را ممنوع اعالم نكرده است، 
گفت: مردم حدود يك ســال است كه سفر نرفته اند 
و برخى افراد در هر شرايطى به سفر مى روند. قطعا 
ممنوعيت ســفر و تعطيل كــردن هتل ها ممكن و 
صالح نيســت؛ زيرا در آن شرايط اقامتگاه هايى كه 
نظارتى بر روى آنها نيســت آغاز به فعاليت مى كنند 
و چون نظارتى براى رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
ندارند، ممكن اســت مكانى براى انتشــار بيشــتر 

ويروس كرونا شود.
جمشــيد حمزه زاده با بيان اينكه كمك و تسهيالت 
دولت نتوانست مشكلى از هتلداران رفع كند، اضافه 
كرد: صاحبان هتل در دوره شــيوع كرونا حدود 50 

ميليارد تومان ضرر كردند.
وى با اشاره به بازپرداخت هزينه رزرو هتل از سوى 
هتلداران، گفت: ســال گذشــته براساس بخشنامه، 
هتلداران مجبور شدند هزينه لغو رزرو را بدون كسر 
مبلغى به مسافران پس دهند كه ضرر زيادى بر آنها 
تحميل شد؛ زيرا بســيارى از هتلداران اين مبالغ را 
هزينه حقوق كارمندان يا بازسازى و ديگر خرج هاى 
هتل كرده بودند و مجبور شدند براى بازپرداخت آن 

زير قرض بروند.
حمزه زاده افزود: امســال مانند سال گذشته نخواهد 
بــود و درصورت لغوها، هزينه مبلغى به مســافران 
بازپرداخت نخواهد شــد. هزينه لغو هتل ها مطابق 
دستورالعملى خواهد بود كه سال ها گذشته تدوين 

و اجرا مى شد.

 ســى عنصر از اســتان هاى هرمزگان، 
همدان، ســمنان، كرمانشــاه و اصفهان در 
فهرســت ملى ميراث فرهنگى ناملموس به 
ثبت رســيد. در ميان ايــن عناصر مهارت 
پخت كوكوى گردوى تويسركان به پيشنهاد 

استان همدان نيز ثبت ملى شد.
ثبــت  ملــى  شــوراى  جلســه  در 
بــه  كــه  ناملمــوس  ميراث فرهنگــى 
رياســت محمدحســن طالبيــان معــاون 
ــد، 38  ــزار ش ــور برگ ــى كش ميراث فرهنگ
پرونــده مــورد بررســى قــرار گرفــت و 30 
عنصــر در فهرســت ملــى ميراث فرهنگــى 
هرمــزگان،  اســتان هاى  از  ناملمــوس 
همــدان، ســمنان، كرمانشــاه و اصفهــان بــه 

ــيد. ــت رس ثب
از عناصــر شــاخص ثبت شــده مى تــوان بــه 
مراســم نوبــان، مهــارت ســاختن و نواختــن 
تنبــوره از اســتان هرمــزگان، مهارت باســنك 
و مراســم شــووارى بــه پيشــنهاد منطقــه آزاد 

ــارت پخــت  ــم، مه ــادى قش ــژه اقتص و وي
ــه پيشــنهاد  كوكــوى گــردوى تويســركان ب
اســتان همــدان، شــيوه ســنتى فــرآورى پنيــر 
ــنتى  ــيوه س ــه و ش ــتاى اروان ــار روس در مغ
تهيــه تلى شــاهرود از اســتان ســمنان اشــاره 

كــرد.
همچنين از استان كرمانشاه مهارت بنه بافى، 
سنت تهيه و هديه دادن سيب ميخك كوب 
و مهارت پخت غذاى شــوانانه و از استان 
اصفهان نيز مهارت پخت بريانى اصفهان و 
مهارت تهيه پولك رسى باغبادران در جلسه 
شوراى ملى ثبت ميراث فرهنگى ناملموس 

به ثبت رسيد.
بــه گــزارش ايرنــا، طبــق آئين نامــه و 
دســتورالعمل هاى مصوب، شــوراى ملى 
ثبت آثار، بررســى و تصويب شــرايط و 
ارزش ثبــت آثار در 4 حوزه آثار غيرمنقول 
منقول  آثــار  تاريخى-فرهنگى)،  (اماكــن 
(امــوال فرهنگى و اشــياى تاريخى)، آثار 

طبيعى (مناظر بديع جغرافيايى، محوطه هاى 
طبيعــى - تاريخى، پديده هــا و نمونه هاى 
ارزشمند گياهى، جانورى و زيستگاه ها) و 
آثار ناملموس (رويدادها، مراسم و آئين هاى 
معنــوى و فرهنگى، آواهــا و مهارت ها و 
شــيوه هاى پخت غذاهاى ســنتى و...) در 

فهرست ملى را در برمى گيرد.
گردشــگرى  فرهنگــى،  ميــراث  وزيــر 
و صنايع دســتى رئيــس شــورا، معــاون 
ميراث فرهنگــى نايــب رئيــس و مديــركل 
دفتــر ثبــت آثــار و حفــظ و احيــاى ميراث 
ــورا  ــر ش ــوان دبي ــى به عن ــوى  و طبيع معن
به صــورت  آن  جلســات  كــه  هســتند 
پرونده هــاى  براســاس  و  دوره اى 
موضوعــى بــا حضــور اشــخاص حقوقــى 
ــدادى از  ــى و تع ــخاص حقيق ــت، اش ثاب
صاحب نظــران و نماينــدگان دســتگاه ها 
ــده  ــر پرون ــا ه ــط ب ــازمان هاى مرتب و س

مى شــود. تشــكيل  متغيــر  به صــورت 

سفر برويم يا نرويم؟

 اعالم «اطالعات غلط» درباره مســافرت عيد 
همــراه با «مجوزهاى معنادار» به تورهاى نوروزى 
سبب شده بازار پيش خريد سفر رونق بگيرد. مثال 
گفته شده كســانى كه اقامتگاه رسمى-هتل-رزرو 
كنند، مى توانند در تعطيالت نوروز ســفر بروند و 
اگر هم ســفر انجام نشود، هزينه ها به شكل كامل 
عودت داده مى شــود. در ايــن ميان برخى عوامل 
بازار گردشــگرى هم براى تحريك خانوارها به 
انجام «نوع پرريســك ســفر» كه همان مسافرت 
دسته جمعى به اقامتگاه هاى عمومى است، از «اعتبار 
3 ماهه تور درصورت لغو شــدن ســفرهاى عيد» 
ســخن گفته اند. هرچند به دليل بى برنامگى در اين 
حوزه، نقشه پيش روى سفرها، كامال گنگ و مبهم 
است، اما بررســى ها از واقعيت عيد 1400 نشان 
مى دهــد يك تابلو حــاوى 3 خطر بزرگ جلوى 
مســافران قرار دارد كه مهم ترين آن، «پيش خريد 
تورهاى مســافرتى به مقصد 6 استان  و شهرهاى 
ممنوعه» است. خطر بعدى كه دست كمى از اولى 
ندارد «احتمال بســيار باال براى اعمال ممنوعيت 

كامل ترددهاى بين  استانى در ايام عيد» است.
برقرارى ســفرهاى نوروزى ضمــن ممنوعيت 
تردد خودروهاى شــخصى در 6 استان به سوى 
ســبك جديد ســفر با قطار و هواپيما پيش رفته 

و حتى بــازار كرايه خودرو را نيــز افزايش داده 
اســت. اما با وجود اين پيش خريد سفرهاى عيد 
هر 3 گروه مســافر، فعاالن گردشگرى و متولى 
توريســم را با خطر آسيب مواجه خواهد كرد و 
احتمال تكرار تعقيب و گريز ســفرهاى عيد 99 
و لغو ســفرها و بالتكليفى مسافران و آژانس ها 
وجود خواهد داشــت. اگرچه ســتاد ملى مقابله 
با كرونا برگزارى ســفرهاى نوروزى 1400 را با 
تصويب دستورالعملى جديد در دستور كار فعاالن 
گردشگرى قرار داده است اما تنها سند رسمى از 
قرارگاه عملياتى ستاد ملى براى سفرهاى عيد تنها 
در يك جمله با مضمون تقسيم بندى سفرها انجام 
و براى هر نوع سفر دستورالعمل هاى مناسب تهيه 
خواهد شــد، اعالم شده اســت. همچنين شيوع 
ويروس هــاى جهش يافته در ايــران نيز احتمال 
منتفى شــدن سفرهاى نوروزى و اعمال مقررات 
ممنوعيت سفر همچون سال 99 را تشديد كرده 
اســت و رئيس جمهور در ســخنان خود شرايط 
عيــد 1400 را همانند عيــد 99 توصيف كرده و 
احتمال تمديد مسدود شدن راه ها در سال جديد 
نيز وجود دارد. حريرچى معاون وزير بهداشــت 
نيــز درحال حاضر تردد به شــهرهاى 6 اســتان 
گيالن، مازندران، گلســتان، بوشــهر، خوزستان 

و هرمــزگان را به طور قطع ممنــوع اعالم كرده، 
همچنين اصفهان، مشــهد و شــيراز هم اگر زرد 
باشند، ســفر به آنها امكان پذير نخواهد بود. البته 
تا پايان ســال احتمال افزايش محدوديت ها حتى 
در كل كشــور وجود دارد. همچنين با اوج گيرى 
ويروس جهش يافته و افزايش آمار ابتال به كرونا 
در روزهاى اخير رئيســى سخنگوى ستاد مقابله 
با كرونا رزرو نكــردن بليت قطار و هواپيما براى 
ســفرهاى نوروزى را توصيه كرده اســت زيرا 
احتمال منتفى شدن كل سفرهاى نوروزى وجود 

دارد.
همه گيــرى كرونا از اســفند 98 در ايران به لغو و 
تعطيلى كامل سفرهاى نوروزى منجر شد كه نه تنها 
سفرهاى گروهى با تور بلكه سفرهاى شخصى نيز 
به علت ممنوعيت هاى تردد برگزار نشــد. اگرچه 
اين امر براى مقابله با شيوع كرونا و جلوگيرى از 
اوج گيرى آن صورت گرفت اما بازار گردشــگرى 
ايران و فعاالن آن با آسيب سهمگينى مواجه شدند 

كه آثار آن تا به امروز ادامه داشته است.
از اين رو از اوايل اســفند به منظور جبران حداقلى 
زيان هاى عرصه گردشگرى، با ارائه پروتكل هاى 
جديد امكان سفر محتاطانه تا حدودى فراهم شده 
اســت كه در اين راستا ســتاد ملى مبارزه با كرونا 

براى سفرهاى گروهى 3 پيش شرط داشتن مجوز 
رســمى از مراكز مربوطــه، رزرو اقامتگاه داراى 
مجوز پيش از سفر و ارائه آزمايش منفى كرونا را 
درنظر گرفته است و براى سفرهاى شخصى رزرو 
اقامتگاه موردتأييد متولى گردشگرى و درصورت 
لزوم ارائه آزمايش منفى كرونا لحاظ شــده است. 
اما با اوج گيــرى دوباره كرونــا به ويژه گونه هاى 
جهش يافته آن در بسيارى از استان ها احتمال لغو 
دوباره سفرها وجود دارد و ضمن در معرض خطر 
قرار گرفتن اســتان هاى شمالى و جنوبى، تردد به 
شهرهاى شمال و جنوب كشور با ممنوعيت كامل 
مواجه شده است. اما درحال حاضر منع سفرها تنها 
با خودروهاى شــخصى درنظر گرفته شده و اين 
درحالى اســت كه سفر با ديگر وسايل حمل ونقل 
به آسانى امكان پذير است و بليت سفرهاى هوايى 
در اواخر اســفند در تمامى مقاصد پرتردد به طور 
كامل پيش فروش شده است. سفر با قطار نيز كامال 
پيش فروش شــده و درحال حاضــر امكان رزرو 
بليت تا اوايل نوروز 1400 وجود ندارد. همچنين 
بســيارى از آژانس هــاى مســافربرى به فروش 
تورهاى نوروزى اقدام كرده اند و متولى گردشگرى 
درصورت لغو سفرها اعتبار 3 ماهه براى آن درنظر 

گرفته است.

مسافرت هاى نوروز 1400 با چه محدوديت هايى مواجه است؟

ريسك پيش خريــد سفـر عيـد
30 ميراث فرهنگى ناملموس از 5 استان كشور 

ثبت ملى شد
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