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دورى از سليقه
 ضرورت بررسى صالحيت ها

 1- براســاس تقويم انتخابات با پايان كار بررسى صالحيت ها در 
هيأت هاى اجرايى، كار بررسى صالحيت داوطلبان در هيأت نظارت 

شهرستان ها آغاز شده است.
آنچه در قانون پيش بينى شــده اين بررسى بايد براساس گزارش هاى 
مســتند مراجع 5گانه در هيأت هاى نظارت شهرستان ها باشد و ظرف 

مدت 14 روز نتيجه بررسى ها به اطالع داوطلبان رسانده شود.
مطابق قانــون درصورتى كه نظــر هيأت عالى نظارت اســتان مورد 
اعتراض داوطلبى باشد، هيأت مركزى نظارت ب عنوان آخرين مرحله 
به اعتراض داوطلبان رســيدگى مى كند و نظر نهايى به وزارت كشور 

ابالغ مى شود.
2- بررســى صالحيت داوطلبان در انتخابات شوراى شهر و روستا، 
براســاس قانون از دايره اعمال نظر شوراى نگهبان خارج شده و تمام 

امور زيرنظر هيأت مركزى نظارت شامل نمايندگان مجلس است.
همان طور كه صالحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري بايد از 
فيلتر شــوراي نگهبان عبور كند، در انتخابات شوراهاي شهر و روستا 
نيز ثبت نام كنندگان بايد از يك فيلتر براي تشــخيص صالحيتشــان 
بگذرند. اين امر در انتخابات شوراي شهر و روستا برعهده، نمايندگان 

مجلس و هيأت هاي نظارت نهاده شده است.
3-بنا بــر قانون، اجراى نظارت درســت و دقيــق در مراحل 6 گانه 
انتخابات ( نام نويسى، بررسى صالحيت، تبليغات، برگزارى انتخابات، 
رأى گيرى و تأييد درستى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا) 

بر عهده هيأت هاى نظارت است.
در قانون نحوه تشــكيل هيأت مركزى نظارت، هيأت عالى نظارت بر 
استان ها و هيأت نظارت شهرستان ها مشخص شده و اين قانون در اين 

دوره نيز اجرا شده است.
4- براســاس قانون وظايف هيأت نظارت شهرستان ها تأييد معتمدان 
محلى براى اجراى نظارت بر بررسى صالحيت ها، نظارت بر تبليغات، 

نظارت بر اجراى انتخابات و تأييد نهايى است.
روندى كه رعايت قانون، بى طرفى، درنظر داشتن حق الناس و انصاف 
در حق داوطلبان و دورى از اعمال ســليقه به جاى قانون در آن بسيار 

اهميت دارد.
5- در قانون روند بررسى صالحيت نامزدها مشخص شده و براساس 
آن، نخستين مرجع براى بررسى صالحيت داوطلبان ورود به شوراهاى 
شهر و روســتا هيأت اجرايى است و استعالم از 5 سازمان و بررسى 

صالحيت در هيأت نظارت شهرستان پس از آن است .
البته تا پيش از اصالح قانون انتخابات شــوراها اين مراجع اســتعالم 
4 مرجع بودند كه شــامل نيروى انتظامــى، ثبت احوال، قوه قضاييه و 
وزارت اطالعات بودند و در مجلس يازدهم ســازمان اطالعات سپاه 
هم به اين مراجع اضافه شــد تا پاسخ اين مراجع به استعالم ها مورد 

رسيدگى قرار گيرد و مبناى تأييد و يا رد صالحيت باشد.
6- در زمان فعاليت شوراها بروز برخى فسادها و تخلفات، نمايندگان 
مجلس را برآن داشت تا دايره نظارت را گسترده تر كنند و در بررسى 
صالحيت ها به دريافت گزارش از دفاتر استانى شوراى نگهبان و ديگر 

نهادها نيز توجه كنند.
البته اينكه نظارت دقيق تر شــود تا شــوراى سالمى شكل بگيرد نافى 

نظارت بر فعاليت شوراها پس از شكل گيرى و فعاليت نيست.
7- توســعه نظارت و دقت در تأييد داوطلبانى ســالم براى رقابت و 
درنهايت تشكيل شورا با اعضايى سالم و پاك دست كه سابقه تخلف 
ندارند، ضرورتى منطقى است كه تا حدودى در قانون نيز به آن توجه 

شده است.
اما نگرانى در ايران همواره از برخورد ســليقه اى با قوانين اســت كه 

اجراى قانون را با مشكل مواجه و سليقه را به نام قانون القا مى كند.
ايــن نگرانى در اين دوره نيز وجود دارد و انتشــار اخبارى از برخى 
ردصالحيت هاى سليقه اى در هيأت هاى اجرايى اين نگرانى را افزايش 

داده است.
حال انتظار مى رود، هيأت  نظارت شهرســتان ها عالوه بر تالش براى 
احقاق حق داوطلبانى كه ســليقه اى ردصالحيت شــده اند در اجراى 
قانون و فراهم كردن شــرايط انتخاباتى رقابتى، در استان اهتمام جدى 

داشته باشند.

نبود بارندگى خوب در فروردين ماه نگران كننده است
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان با بيان اينكه نبود بارندگى خوب در 
فروردين ماه نگران كننده اســت، از اينكه سد اكباتان درحال حاضر 18 ميليون مترمكعب 

آب دارد، خبر داد، اين درحالى است كه هر سال در اين ايام سيالب سد را پر مى كرد.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه زمستان سال گذشته بارش برف 
خوبى در استان نداشتيم و در فروردين هم تاكنون بارش مؤثرى نداشته ايم كه نگران كننده 
است، اظهار كرد: امســال به دليل نبود برف در باالدست سد سيالبى نداشتيم كه مقدارى 
نگران هســتيم. وى با بيان اينكه به دنبال مديريت منابع آبى اســتان هستيم تا در تابستان 

مشــكلى به وجود نيايد، تصريح كرد: اســتفاده از منابع آبى جايگزين از جمله چاه هاى 
كشاورزى از اقدامات مدنظر است، به طورى كه چند چاه را شناسايى كرده ايم تا درصورت 
نياز وارد مدار شوند. مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با تأكيد بر اينكه مردم 
بايد كمك كنند، يادآور شــد: مشتركين پرمصرف توسط شــركت آبفا درحال شناسايى 

هستند تا با كاهش مصرف اين مشتركين بحث منابع آبى مديريت شود.
وى استفاده از چاه هاى دستگاه هاى دولتى را از ديگر راهكار مديريت آب استان دانست و 
افزود: چاه هاى برخى از دستگاه هاى دولتى به حالت رزرو نگه داشته شدند تا درصورت 

اضطرار وارد مدار شوند.
ســتوده با بيان اينكه شــركت آبفا با نصب فشارشكن به دنبال جلوگيرى از هدررفت آب 

است، خاطرنشان كرد: درحال حاضر از منابع آب هاى سطحى از جمله رودخانه عباس آباد 
و خاكو آب برداشت مى شود و اميدواريم در ارديبهشت شاهد بارش هاى خوبى باشيم.

وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر 950 ليتر در ثانيه از سداكباتان آب برداشت مى شود، 
بيان كــرد: 200 تا 300 ليتر در ثانيه نيز از رودخانه هاى عباس آباد و خاكو براى شــرب 

همدان استفاده مى شود.
ستوده با بيان اينكه سد آبشينه با 5 ميليون مترمكعب پر بوده است، تصريح كرد: سد آبشينه 

براى شرايط بحرانى ذخيره شده است و فعًال از اين سد برداشت نمى شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان در پايان خاطرنشان كرد: سد كالن مالير صد 

درصد پر است و سد سرابى تويسركان نيز 6 ميليون مترمكعب آب دارد

آمادگى همدان براى ايجاد نقاهتگاه 
و مراكز درمانى جديد

 دبير هماهنگى ستاد مديريت كروناى استان همدان از آمادگى الزم براى 
دايركــردن نقاهتگاه بيماران كرونايى و مراكز درمانى جديد در مكان هاى 

پيش بينى شده خبر داد.
مهرداد نادرى فر در گفت وگو با ايســنا، ادامــه داد: به همين منظور براى 
اســتفاده از بيمارستان ارتش درخواســت كرده ايم و پيش بينى هاى الزم 
براى پر شــدن ظرفيت تخت هاى بيمارستان انجام شده، همچنين اگرچه 
درحال حاضر ظرفيت بيمارستان ها روبه افزايش است اما فعًال به مرحله پُر 

شدن كامل نرسيده است.
وى درباره وضعيت فعاليت ادارات اســتان در شرايط قرمز كرونايى، بيان 
كرد: ادارات با يك سوم ظرفيت و دستگاه هاى خدمات رسان با 50 درصد 

ظرفيت مشغول به فعاليت هستند و اين قضيه به آنها ابالغ شده است .
نادرى فر با اشاره به اينكه محدوديت هاى كرونايى در استان همدان 2 هفته 
پيش بينى شده است، خاطرنشان كرد: شيوع ويروس كرونا در استان روبه 
افزايش است و بار مراجعات به بيمارستان ها لحظه به لحظه بيشتر مى شود.

وى افزود: از مردم درخواست مى كنيم بيش از پيش از خود مراقبت كنند 
و براى كارهاى غيرضرورى از منزل خارج نشــوند و درصورت مشاهده 
هرگونه عالئمى كه به كرونا، سرماخوردگى يا آنفلوآنزا ربط دارد، به سرعت 
به مراكز 16 ســاعته مراجعه كنند. دبير هماهنگى ستاد مديريت كروناى 
اســتان همدان در پايان يادآور شــد: هموطنان اگر عالئم اين بيمارى را 
مشاهده كردند اجازه ندهند مراجعات به تعويق بيفتد زيرا هرچه ديرتر به 

مراكز درمانى مراجعه كنند، درمان مشكل تر مى شود.

دادگاه زندانيان ويدئوكنفرانسى
 برگزار مى شود

 بنابر گفته دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان با توجه 
به تداوم شــيوع كرونا و به منظور پيشگيرى از اپيدمى اين ويروس، 

دادگاه زندانيان به صورت ويدئوكنفرانسى برگزار مى شود.
حســن خانجانى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: دســتگاه قضايى 
به دنبال شــيوع كرونا و تأكيد بر رعايت فاصلــه اجتماعى و پرهيز 
از اجتماع با بهره گيرى از ظرفيت دادرســى الكترونيك، به برگزارى 

دادگاه زندانيان به صورت الكترونيكى و ويدئوكنفرانسى اقدام كرد.
وى بيــان كــرد: يعنى متهم بدون نيــاز به حضــور در دادگاه و از 
زيرســاخت هاى الكترونيكــى فراهم شــده در زنــدان به صورت 
ويدئوكنفرانســى با دادگاه و قاضى مستقر در مرجع قضايى ارتباط 

برقرار مى كند.
دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان افزود: هم اينك برخى 
از فرايندها و مراحل ادارى پرونده ها از طريق دفاتر خدمات قضايى 
صورت مى گيرد، با وجود اين در صدد ايجاد زمينه اى براى برقرارى 
ارتباط ويدئوكنفرانسى افراد از طريق دفاتر خدمات قضايى هستيم تا 

ميزان حضور افراد در دادگاه ها به حداقل ممكن برسد.
ــورى  ــى غيرحض ــات دادرس ــعه امكان ــه داد: توس ــى ادام خانجان
ــرا در  ــوده زي ــى ب ــتگاه قضاي ــى دس ــاى اصل ــى از اولويت ه يك
ــبت  ــوان نس ــت مى ت ــن ظرفي ــتفاده از اي ــا اس ــى ب ــرايط كنون ش
ــا كاهــش مراجعــات  ــا ب ــروس كرون ــرى از شــيوع وي ــه جلوگي ب

ــرد. ــدام ك ــى اق ــم قضاي ــه محاك ــى ب مردم
وى زنــدان را يكى از كانون هاى تجمع دانســت و گفت: به منظور 
كاهش جمعيت زندان، زندانيان زيادى از ابتداى شيوع كرونا تاكنون 
بــه مرخصى رفتند و هم اينــك نيز مدت مرخصى افــرادى كه در 

مرخصى به سر مى برند تمديد شده است.
دادســتان همدان ادامه داد: دستگاه قضايى با تهديدكنندگان سالمت 
مردم برخورد مى كند و در چند روز گذشته نسبت به برخورد قضايى 
با 3 تــن از مديران تاالرها به دليل برگزارى مراســم و فراهم كردن 

زمينه تجمع افراد اقدام كرده است.

تماس با سامانه 125 همدان
 7 درصد كاهش يافت

 سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى همدان 
با بيان اينكه مجموع تماس هاى دريافتى سامانه 125 در سال 1399
نســبت به ســال 1398، 7درصد كاهش يافته اســت، از شهروندان 
همدانى براى رعايت مسائل ايمنى كه منجر به كاهش حوادث شده، 

قدردانى كرد.
 صــادق پورســينا در گفت وگــو بــا ايرنــا افــزود: شــهروندان 
همدانــى در ســال گذشــته 155 هــزار و 844 بــار بــا ســامانه 125
تمــاس گرفتنــد كــه از ايــن تعــداد تمــاس، 3 هــزار و 180 مــورد 

ــه عمليــات شــده اســت. منجــر ب
وى اعالم كرد: از مجموع تماس هاى برقرار شــده درسال گذشته با 
ســامانه 125 شهر همدان، هزار و 865 مورد عمليات خاموش كردن 
آتش، هــزار و 256 مورد عمليات امدادونجــات، 59 مورد احتياط 
حريق، 18 هزار و 156 تماس اشــتباه، 8 هــزار و 34 تماس براى 
دريافت مشــاوره و راهنمايى، 17 مورد اعالم آتش ســوزى كذب و 

126 هزار و 457 مورد مزاحمت بوده است.
سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى همدان از 
نجات 837 نفر، مصدوميت 136 نفر و فوت 17 نفر در حوادث سال 
1399 خبر داد و ادامه داد: آمار نجات يافتگان نسبت به سال 1398، 
33 درصد، مصدومان 34 درصــد و فوتى هاى حوادث مختلف 26

درصد كاهش داشته است.
پورســينا با اشــاره به صدور هزار و 205 دستورالعمل و 551 طرح 
ايمنى ســاختمان در سال 1399، خاطرنشان كرد: اين آمار نسبت به 
ســال 1398 به ترتيب 22 و 26 درصد افزايش يافته اســت كه اين 

موارد يكى از شاخصه هاى ايجاد ايمنى بيشتر است.

1- احمدى نــژاد باز هم قصد دارد از تاكتيــك بگم بگم در انتخابات 
اســتفاده كند. گويا وى خبر داده در وقــت انتخابات مطالبى دارد كه 
خواهد گفت. گفتنى است احمدى نژاد براى پيشبرد اين تاكتيك تأكيد 

كرده از كسى هم نمى ترسد!
2- عارف تشكيل ستادهاى استانى را رد كرده است. گويا اين داوطلب 
انتخابات اعالم كرده امكان تشكيل ستاد پيش از موعد قانونى تبليغات 
ممكن نيست. گفتنى اســت اصالح طلبان، اصولگرايان را عامل طرح 

اين ادعاها مى دانند.
3- بى توجهى به مصوبات ســتاد كرونا به مصوبــات درباره اجاره و 
مســتأجران رسيده اســت، گويا با نزديك شــدن به فصل اجاره اين 
بى توجهى ها بيشتر شده است. گفتنى است اين بى توجهى در شرايطى 

است كه قرار است تيرماه سقف جديد اجاره ها اعالم شود.
4- ســلطان واكســن هم در راه اســت. گويا برخى مجوز واردات 
واكسن كرونا به بخش خصوصى را اقدامى براى ايجاد سلطان واكسن 
مى دانند. گفتنى است نگاه مردم به صدور اينچنين مجوزهايى با توجه 

به عملكرد سلطان ها، بدبينانه است.
5- جبهه پايدارى از قاضى زاده هاشــمى و سعيد جليلى در انتخابات 
رياست جمهورى حمايت نخواهد كرد. گويا اين جبهه اعالم كرده اين 
2 داوطلب عضو اين تشكيالت سياسى نيستند. گفتنى است اين اتفاق 
درحالى است كه هاشــمى زمانى سخنگوى جبهه و جليلى داوطلب 

مورد حمايت جبهه بود.

 ماه رمضان امسال با شــيوع موج چهارم 
كرونا همراه شده و روزه داران در كنار رعايت 
تمامى مواردى كه در ســال هاى گذشته براى 
دورى از بيمارى انجام مى دادند، در اين مدت 
كه بدن از نظر جسمى ضعيف مى شود بايد در 
كنار رعايت همه الگوهاى مناسب غذايى براى 
ورود بــه اين ماه، از ســالمتى خود در مقابل 

كرونا نيز بيشتر محافظت كنند.
به همين دليل، براى برخى افراد اين پرســش 
مطرح شده كه آيا مى توان در اين شرايط روزه 
گرفت؟ شــيوع ويروس كرونا با روزه گرفتن 
منافاتــى نــدارد، اما بايد به يكســرى نكات 
توجه كرده و ماه رمضان امسال را متفاوت از 

سال هاى گذشته برگزار كرد.
سازمان جهانى بهداشت نيز به همه مسلمانان 
توصيه مى كند كه از برگــزارى تجمعات در 
ماه رمضان امســال خوددارى كرده و مراسم 

مذهبى را به صورت مجازى برگزار كنند.
 حكــم رهبر انقالب درباره روزه ماه 
رمضان در زمان شيوع كرونا چيست؟

در همين راســتا رهبر معظم انقالب اسالمى 
در پاســخ به اين استفتا كه «در شرايط كنونى 
كه بيمارى كرونا شيوع پيدا كرده است، روزه 
گرفتن در مــاه رمضان چه حكمــى دارد؟» 
تصريح كردنــد: روزه از ضروريــات اركان 
شريعت اسالم است و ترك روزه ماه رمضان 
جايز نيست مگر آنكه فرد، گمان عقاليى پيدا 
كند كــه روزه گرفتن يا موجب ايجاد بيمارى 
شــود و يا تشــديد بيمار و يا افزايش طول 
بيمارى و تأخير در ســالمتى مى شود در اين 

موارد روزه ساقط ولى قضاى آن الزم است.
ايشان تأكيد كردند: بديهى است درصورتى كه 
اين اطمينان از گفته پزشك متخصص و متدين 
نيز به دســت آيد، كفايت مى كند. بنابراين اگر 
فردى نسبت به امور يادشده خوف و نگرانى 
داشته و اين خوف منشأ عقاليى داشته باشد، 

روزه ساقط ولى قضاى آن الزم است.
از طرفى مراجع دينى و جامعه پزشــكى نيز 
در اين مورد كه در زمان كرونا چگونه و چه 
افــرادى روزه دارى كنند بحــث و گفت وگو 
كــرده و نتيجه ايــن مباحثه زيرنظر ســتاد 
مبارزه با كرونا چنين مطرح شــده اســت كه 
نخوردن غذا و روزه دارى نه تنها آسيبى به بدن 
نمى رساند، بلكه باعث تقويت سيستم ايمنى 
روز هاى  در  گرفتن  روزه  مى شــود؛ بنابراين 
شيوع كرونا مشكلى براى افراد ايجاد نمى كند 
بلكه آرامش روحى و معنوى ناشــى از روزه 
گرفتن، مى تواند به كاهش اســترس ناشى از 
كرونا منجر شــده و سيســتم ايمنى بدن را 

تقويت كند.
توصيه هميشــگى براى ماه مبــارك رمضان 
اين اســت كه در طول اين ماه كمتر به خريد 
بپردازيد، بهتر اين است كه در همين ايام لوازم 
و وسايل خوراكى و غيرخوراكى مورد نياز را 
تا جاى امكان تهيه كنيد تــا در طول اين ماه 

كمتر به مراكز خريد مراجعه كنيد. 
 مساجد در ماه رمضان تعطيل نشوند

مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه مساجد پايگاهى براى فرهنگ سازى در 
كنترل بيمارى كرونا هستند، گفت: با تعطيلى 
اين مراكز در ماه رمضان امكان فعاليت محافل 
زيرزمينى و مخفيانه وجود دارد و كنترل كرونا 

دشوار خواهد شد.

در  نظيــرى  محمدهــادى  حجت االســالم 
گفت وگو با فارس، با اعالم تعطيلى مساجد، 
نمازهــاى جماعــت و جمعــه در چند روز 
توده هاى  از  زيادى  درخواســت هاى  گذشته 
مردم مبنى بر بازگشــايى اين اماكن با رعايت 
دستورالعمل ها و پروتكل هاى بهداشتى در ماه 

رمضان داشتيم.
وى بيــان كرد: در طول بيمارى كرونا شــايد 
كمتــر از نيم درصــد موارد ابتــال مربوط به 
مســاجد و اجتماعات دينى بوده، اما متاسفانه 
در نخســتين اقدام ســتاد كرونا تعطيلى اين 

مراكز را شاهد هستيم.
مديركل تبليغات اسالمى همدان با بيان اينكه 
تصميم گيرى هــاى غيركارشناســى به جامعه 
ضربه خواهد زد، خاطرنشان كرد: درخواست 
داريم فضاى رسانه اى كشور و توده هاى مردم 
به عنوان يــك مطالبه جــدى از حاكميت و 
ســتاد ملى كرونا بخواهند تيم هاى كارشناسى 
پروتكل هايــى را در اين حوزه حتى با قواعد 
سختگيرانه تدوين كنند و اجازه ندهند اجتماع 

دينى تعطيل شود.
وى بــا بيان اينكه مى شــود اقامــه نمازهاى 
جماعات نــه در فضاهاى مســقف بلكه در 
فضاى باز باشــد، گفت: ايــام رمضان امكان 
برگزارى نمازهاى جماعت در حياط مساجد 
وجود دارد و مى توان با رعايت فاصله گذارى 

اجتماعى نسبت به اقامه نماز اقدام كرد.
نظيــرى با بيان اينكه مى تــوان محافل قرائت 
قرآن كريم و مناجات هــاى ماه رمضان را در 
فضاى باز و با فاصله بســيار زياد برگزار كرد، 
ادامه داد: اينكه تنها به تعطيلى توجه كنيم اهل 
مسجد پذيراى اين تصميم گيرى نخواهند بود.

وى با بيان اينكه ايــن نگرانى وجود دارد كه 
ايجــاد محدوديت ها برخــى از محافل را به 
ســمت فعاليــت زيرزمينــى و مخفيانه ببرد، 
به گونه اى كه كنترل كرونا از دست خارج شود، 
گفت: امر مقام معظم رهبــرى بر اين بوده و 
همه ما هم جدى هســتيم، آنچه ســتاد كرونا 
تصميم مى گيرد بايد اجرا شــود و نبايد نقض 
كرد و شــكى در آن نيست، اگر هم اعتراضى 
وجــود دارد لزوم توجه به برخى مســائل و 

پيشنهاد راه جايگزين است.
مديركل تبليغات اســالمى همدان در پاسخ به 
اينكه اين روزها كه برگزارى مراسم عروسى 
و عزا در روستاها به معضلى تبديل شده، نقش 

امام روســتا چقدر در فرهنگ سازى مى تواند 
مؤثر باشــد؟ گفت: يكى از موضوعات ما هم 
همين اســت و مســاجد پايگاه فرهنگسازى 

هستند.
وى با اشــاره به اينكه در طول تاريخ انقالب 
هر جا به مشــكل و چالشى برخورد كرديم با 
فعاليت مساجد بســيارى از آنها حل شده اند، 
افزود: وقتى ســنگر و پايگاه تعطيل مى شود 
بسيارى از كارها تحت  شعاع قرار مى گيرد كه 
بايد به آن به صورت واقعى و جدى فكر كرد.

نظيــرى بــا تأكيد بــر اينكه مســجد محل 
ســازماندهى و توجيه مردم و اطالع رســانى 
اســت و نبايد اين پايگاه را از دســت دهيم، 
گفت: با كمك مسئوالن شبكه تبليغى خود را 

در ماه رمضان سازماندهى خواهيم كرد.
وى بــا بيان اينكه چندين ماه اســت شــبكه 
سازمان تبليغات براى ماه رمضان برنامه ريزى 
مى كند كه با اين تعطيلى تمام آنها به حاشــيه 
رفت، گفت: اين درحالى اســت كه زحمات 
زيادى كشــيده شــده بود تا ضمــن رعايت 
پروتكل ها برنامه هاى مهــم و مؤثرى برگزار 

شود.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان يادآور 
شــد: البته بنا داريم بخشــى از برنامه ها نظير 
اعزام  مبلغان را برگزار كنيم اما اجتماع برگزار 
نمى شود، در برنامه اعزام طلبه ها با حضور در 
مناطق روستايى و شهرى با مردم چهره به چهره 

گفت وگو مى كنند.
وى با بيان اينكه اگر ســتاد اســتانى مقابله با 
كرونا يارى كند تا شبكه تبليغى خود را توجيه 
كنيم و آنها را در مناطق شــهرى و روستايى 
به طور جدى به كار بگيريم، مى توان در فضاى 
شهرى و روســتايى جلوى اجتماع را گرفت، 
تأكيد كرد: اگر نتوانيم اعزام ها را انجام دهيم و 
انسجام مدنظر در پايگاه ها و مساجد را ايجاد 
كنيم، كارى از دســت ما برنمى  آيد و كنترل 

سخت مى شود.
 طرح اجراى كمك هاى معيشتى 

به خانواده زندانيان آغاز شد 
همزمان با ايام ماه شــعبان و در آســتانه ماه 
مبارك رمضان 300 بســته معيشــتى شــامل 
اقالم مورد نيــاز خانواده هاى نيازمند زندانيان 
با مشــاركت انجمــن حمايــت از زندانيان، 
سپاه انصارالحسين(ع)، ســتاد اجرايى فرمان 
حضــرت امام(ره) و اداره كل اوقاف اســتان 

همدان جمع آورى و مقرر شد در اسرع وقت 
بين اين اقشار توزيع شود.

مدير كل زندان هاى اســتان همدان با اشاره به 
طرحى كه از دى ماه آغاز و به نام امام رضا(ع) 
نامگذارى شــده، اضافه كرد: در اين طرح هر 
ماه سركشى از خانواده 8 نفر از زندانيان انجام 
مى شــود و 8 نفر از اين افراد واجد صالحيت 

از زندان آزاد خواهند شد.
رضا ذوالفعلى نژاد در ادامه افزود: در پايان سال 
99 با مشاركت ستاد اجرايى حضرت امام(ره) 
35 نفر از محكومان مالى از زندان آزاد شدند 
و در 3 ماه گذشــته نيز 60 نفــر به نيت امام 

هشتم(ع) اين شرايط را تجربه كرده اند.
معاون ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
نيز با اشاره به اينكه در سال گذشته 5 مرحله 
رزمايش كمك مؤمنانه برگزار شــده، افزود: 
اين ستاد 260 ميليارد ريال در قالب بسته هاى 
كمك معيشتى بين اقشار نيازمند توزيع كرده 
است. على چهاردولى در ادامه گفت: با توجه 
به پيش رو بودن ايام ماه مبارك رمضان و لزوم 
حمايت از نيازمندان و اقشــار آسيب ديده از 
كرونا، برنامه هاى متنوعى در نظر گرفته شده 

است.
وى افــزود: در ايام ماه مبــارك رمضان نيز 
20 هزار بسته كمك معيشــتى براى گروه ها 
و اقشار آســيب ديده از كرونا پيش بينى شده 
اســت كه با همــكارى گروه هــاى جهادى، 
زيرنظــر نماينده ولى فقيه در اســتان توزيع 

خواهد شد.
مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان نيز ضمن 
گراميداشت ايام ماه شعبان گفت: با مشاركت 
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) اداره كل 
اوقاف و امور خيريه اســتان همدان و ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمى 300 بسته كمك 
معيشتى شامل اقالم مورد نياز به خانواده هاى 

زندانيان نيازمند تقديم خواهد شد.
حميدرضا عبدالملكى در ادامه افزود: عالوه بر 
اقالم كه در اين بسته ها تهيه شد، گوشت قرمز، 
گوشت مرغ و تخم مرغ نيز اضافه خواهد شد.

وى ارزش ريالى بســته ها را حدود 4 ميليون 
ريال دانســت و اضافه كــرد: اقالمى از قبيل 
برنــج، حبوبات، روغــن و ماكارونى در اين 
بســته ها وجود دارد كه در اســرع وقت و با 
توجه به پيش رو بودن ايام ماه مبارك رمضان 

بين اين عزيزان توزيع خواهد شد.

 يكــى از مؤلفه هاى مهــم در دوره كرونا 
دسترســى به مراقبت هاى بهداشتى و درمان 
از جمله بيمارســتان بــراى آزمايش بيمارى 
يــا درمان آن اســت، اين درحالى اســت كه 
بيمارستان هاى تعيين شده براى بيمارى كرونا، 
در مناطق شهرى هستند و مراكز بهداشتى در 
مناطق روستايى به طور معمول براى مقابله با 
COVID-19 مناسب نيستند؛ به عنوان مثال 
ICU وساير امكانات بهداشتى درمانى مرتبط 

ندارند.
از طرفى دسترســى روســتاييان به اين مراكز 
با توجه به بُعد مســافت، هزينه رفت وآمد و 
هزينه اقامت در شــهر ممكن است سخت و 
دشوار و چه بسا مانعى براى حضور بيماران 
بــراى پيشــگيرى و درمان باشــد كه خود 
تهديدى براى شــيوع بيشــتر ويروس است، 

بر همين اســاس كمبود امكانــات درمانى و 
بهداشتى مهم ترين مشكل روستاها در مواجه 

با كرونا است.
اهالى روســتاى ســيمين از توابع شهرستان 
همدان گروهــى از اين مردمان هســتند كه 
متأسفانه در اوج همه گيرى كرونا جانشان در 
خطر است و هنوز از نبودن خانه بهداشت در 

روستاى خود رنج مى برند.
در همين راســتا دهيار روســتاى ســيمين 
شهرســتان همدان با بيان اينكه اين روســتا 
خانه بهداشــت ندارد، گفــت: اهالى به دليل 
كوهســتانى بودن منطقه با مشكالت زيادى 
در اين زمينه مواجه هســتند و گاهى به خاطر 
بسته شدن مسير خطرات جدى سالمت آنها 

را تهديد مى كند.
مژگان كهوند در گفت وگو با ايســنا، ادامه 

داد: از خانه بهداشت روســتاى اَبَرو هر 4 
يا 5 ماه يكبار به روســتا مراجعه مى شود كه 
در زمســتان گذشــته حتى يك بار كسى به 
سيمين نرفته اســت، از طرفى در مدتى كه 
مشكالت  كرده  پيدا  شــيوع  كرونا  ويروس 
اهالى بيشــتر شــده و مجبورند بــه خانه 
بهداشــت روســتاى اَبَرو يا همدان مراجعه 
كنند، از ايــن رو اداره بهداشــت بايد فكر 

اساسى براى اين مشكل بكند.
وى با بيان اينكه اهالى روســتا در بحث آب 
شرب نيز مشكالتى دارند، افزود: مردم روستا 
كنتور آب را خريدارى و تعويض كرده اند و 
2 سال است كه اداره آب قرار بوده چشمه اى 
به چشمه هاى آب شــرب روستا اضافه كند 
اما متأسفانه تاكنون هيچ اقدامى نكرده است.

دهيار روستاى ســيمين مطرح كرد: از حدود 

يكى دو ماه پيش روســتا آب نــدارد و مردم 
مجبور هســتند از آب كشاورزى براى شرب 
اســتفاده كنند كه براى سالمت آنها تهديدى 

جدى محسوب مى شود.
كهوند در ادامه بيان كرد: مدرسه روستا قديمى 
است و اداره نوسازى 2 سال پيش با پيمانكار 
قرارداد بست و اسكلت بندى كار انجام شد اما 
به دليل نبود اعتبار  توكارى ساختمان باقى مانده 

و محل بازى بچه ها شده است.
وى با بيان اينكه روســتاى ســيمين مدرسه 
بچه هاى  پســر  گفت:  نــدارد،  راهنمايــى 
اين روســتا پــس از پايان دوران دبســتان 
به دامدارى و باغدارى مشــغول مى شــوند 
و دختران نيــز ازدواج مى كننــد و به دليل 
جمعيــت كم روســتا با ســاخت مدرســه 

است. شده  مخالفت  راهنمايى 

رعايت شيوه نامه ها در ماه رمضان همچنان توصيه مى شود

به استقبال ماه خدا در پيك چهارم

در همه  گيرى بيمارى، روستاها دستخوش فراموشى اند

«سيمين» خانـه بهداشت ندارد

رنا
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 كاشت نهال و گلكارى 
در معابر و بوستان هاى شيرين سو

 به منظور افزايش سرانه فضاى سبز اجتماعى، بهبود شاخص هاى 
زيست محيطى و توسعه بوستان ها و فضاهاى سبز شهرى، گل كارى 

و نهالكارى معابر و بوستان هاى شيرين سو آغاز شده است.
شهردار شيرين سو از گل كارى و كاشت نهال در بوستان هاى جديد 
و معابر شــهر شيرين ســو خبر داد و افزود: فضاى سبز مناسب و 
سازگار با محيط موجب نشــاط و شادابى شهروندان و سرزندگى 

شهر مى شود.
سيدمصطفى موسوى با اشــاره به وضعيت نامناسب منطقه از نظر 
نزوالت آسمانى در ســال آبى جارى و محدوديت منابع آب هاى 
زيرزمينى، بيان كرد: چندين ســال اســت كه كشور و استان دچار 
كاهش نزوالت آســمانى شــده و با كمبود منابع آبى مواجه است؛ 
بنابراين يكى از اولويت هاى شهردارى در انتخاب نهال صرفه جويى 

در مصرف آب است.
وى در ادامه با اشــاره بر اســتفاده از گونه هاى گياهى متناسب با 
محيط بيان كرد: در گلكارى و كاشــت نهال در ســطح شــهر از 
گونه هاى كم آب بر و ســازگار با شــرايط آب وهوايى شيرين ســو 

استفاده شده است.
موسوى ضمن تأكيد بر استفاده از نظر كارشناسان و صاحب نظران 
در مديريت شــهرى، افزود: از نظر كارشناســان در تعيين نهال به 
جنس خاك، شرايط آب و هوايى، ميزان آالينده ها و ... توجه شده 

است.
وى ضمن اشاره به اهميت فضاى سبز در ايجاد آرامش روانى و 
شــادابى جامعه، افزود: شهر بدون فضاى سبز و درخت بى روح 
است و توســعه فضاى ســبز از ضروريات در مديريت شهرى 

است.
شــهردار شيرين ســو در پايــان بيان كــرد: يكــى از اصلى ترين 
اولويت هاى شــهردارى در سال جديد توســعه فضاى سبز است؛ 
بنابراين از شــهروندان فهيم شيرين سو تقاضامندم ضمن مساعدت 
با نيروهاى شــهردارى در حفظ و نگهدارى گل ها و نهال ها كوشا 

باشند.

ارتقاى درجه شهردارى اللجين
 از 5 به 6 توسط وزارت كشور

 شهناز كرمى-خبرنگار همدان پيام: با تالش و پيگيرى هاى فراوان، 
در اقدامــى مثبت و با مســاعدت و همكارى اســتاندارى همدان و 
در راســتاى برآورده شدن خواســت هاى مردم شهر جهانى سفال و 
با گذشــت 25 سال از آخرين ارتقاى شــهردارى اللجين در تاريخ 
99/12/28 با يك درجه ارتقا از 5 به 6 از سوى وزير كشور ابالغ شد.
شهردار اللجين ارتقاى درجه شــهردارى اللجين را پديده اى مبارك 

براى شــهر، شهروندان و مجموعه شــهردارى دانست و اظهار كرد: 
ارتقــاى درجه شــهردارى موجــب اختصاص اعتبارات بيشــتر به 
شــهر مى شود و اميدواريم شــاهد تأثير بااليى در پيشرفت و توسعه 
شــهر اللجين در همه زمينه هاى شــهرى باشيم، همچنين با حمايت 
شــهروندان در كم ترين زمان موفقيت هاى فراوانى در شــهر جهانى 

سفال رخ خواهد داد.
حميد محبى گفت: براى سال 1400 نيز بودجه مصوب 200 ميليارد 
ريال براى اين شهر پيش بينى شده كه نسبت به سال گذشته 12 درصد 

افزايش يافته است.

وى افزود: از اين اعتبار 60درصد درحوزهاى عمرانى و 40درصد در 
حوزه هاى جارى هزينه خواهد شد.

محبى از مســاعدت و همكارى وزارت كشــور، ســازمان ادارى و 
استخدامى كشور، سازمان شهردارى ها و دهيارى ها، معاونت عمرانى 
و توســعه امور شهرى و روســتايى وزارت كشور، استاندار همدان، 
دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى، فرماندارى شهرستان بهار 
و اعضاى شوراى اسالمى در راستاى حمايت ها، همكارى و ارتقاى 
درجه شهردارى اللجين قدردانى كرد واين ارتقا را به شهروندان عزيز 

و هنرمند شهر جهانى سفال تبريك گفت.

 فعاليت ها و پروژه هاى عمرانى هم زمان با آغاز سال جديد در 
سطح شهر قروه درگزين آغاز شد.

شهردار قروه درگزين گفت: از جمله پروژه هاى عمرانى مى توان 
به ســاماندهى و جدولگذارى انتهاى بلــوار امام خمينى(ره) در 

راستاى توسعه مناطق جنوبى شهر اشاره كرد.
مهدى اسفنديارى صالح گفت: با پايان جدولگذارى انتهاى بلوار 
امام خمينى(ره) مسير اتصالى به فاز سوم كمربندى سبب تسهيل 
در رفت وآمد شــهروندان و مســافران از ورودى شهر از سمت 

روستاى نير است.
 وى خاطرنشان كرد: همچنين جدولگذارى مذكور ورودى شهر 

را به مركز شهر متصل خواهد كرد.
اسفنديارى صالح از ديگر فعاليت هاى شهردارى در سال جديد را 
پروژه ساخت و تكميل نهايى ساختمان ادارى جايگاه سى.ان جى 

نام برد و توضيح داد: اين پروژه داراى پيشرفت 58 درصدى بوده 
و در آينــده اى نزديك با پايان ســاختمان، تجهيزات اين جايگاه 

نصب و مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
 ساخت المان و ساماندهى ورودى شهر

 از سمت روستاى كاج 
وى افزود: ورودى شــهر قروه از سمت روستاى كاج هيچ گونه 
المان و مشــخصه شهرى براى معرفى شهر ندارد، به همين دليل 
طرح ساخت المان و ساماندهى ورودى در اين قسمت در دستور 

كار قرار گرفت.
اسفنديارى صالح بيان كرد: از آنجا كه المان هاى شهرى نمادى از 
هويت فرهنگى هر جامعه هســتند، شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر قروه براى هويت سازى المان هاى مفاخر با محتواى مذهبى، 
ملى و تاريخى كه نشان از هويت اين شهر دارد، طراحى كرده اند. 

پروژه مذكور به زودى در ميدان ورودى كاج ساخته مى شود.
شهردار يادآور شــد: قرارداد طراحى المان يادشده كه در دستور 
كار مديريت شهرى قرار دارد، نهايى شده و به زودى ساخت آن 

آغاز خواهد شد.
وى افــزود: اميدواريم با ســاخت و نصب ايــن المان ها بتوانيم 
فرهنگ غنى و اصيل شهروندان و شهر قروه درگزين را بيشتر به 

مسافران و گردشگران معرفى كنيم.
اسفنديارى صالح با اشــاره به پروژه هاى مختلف در سطح شهر، 
گفت: ادامه فاز سوم كمربندى، توسعه فضاى سبز شهر با كاشت 
درختان، گونه هاى گياهــى و گل هاى فصلى در مناطق مختلف 
شــهر، ادامه فعاليت ها براى ســاخت ســاختمان ادارى جايگاه 
ســى.ان.جى و مجتمع تجارى و ادارى شــهردارى، ساماندهى 
و جدولگــذارى انتهاى بلوار امام خمينى(ره)، آســفالت ريزى و 

لكه گيرى معابر، ساماندهى بهشت منظريه و... ازجمله فعاليت هاى 
شهردارى در هفته هاى اخير است.

اســفنديارى صالح ادامه داد: پاكبانان از زمان شيوع ويروس 
كرونا تاكنون، در ارائه خدمت به شــهروندان از هيچ تالشى 
دريــغ نكرده انــد و به دليل ارتباط مســتقيم با پســماندهاى 
پرخطــر در اولويت دريافت واكســن كرونا قــرار دارند. با 
توجه بــه اينكه پاكبانان خدمات شــهرى جــزو گروه هاى 
پرخطر و بيشــتر از بقيه افراد در معرض ابتال به اين بيمارى 
هســتند، بحث اختصاص سهميه واكســن براى اين قشر در 
برنامه كارى قرار گرفت كه در همين راســتا واكسيناســيون 
اين قشر زحمتكش شهرى و مسئول آرامستان بهشت منظريه 
با همكارى شبكه بهداشــت و درمان شهرستان درگزين طى 

روزهاى گذشته انجام شد.

 در مراســمى با حضور حسين بابايى شهردار 
مالير، تركاشــوند رئيس شبكه بهداشت و درمان 
مالير، امجدى رئيس مركز بهداشت مالير و تنى 
چند از مسئوالن شهردارى و كادر درمان در محل 
مديريت خدمات شهرى شهردارى مالير، پاكبانان 

ماليرى واكسن كرونا دريافت كردند.
رئيس شبكه بهداشت و درمان مالير در اين مراسم 
طى سخنانى گفت: 212 دوز واكسن براى پاكبانان 
شــهردارى درنظر گرفته شــده كه 56 دوز آن در 
اين مرحلــه و 156 دوز آن در مرحله دوم تزريق 

خواهد شد.
محسن تركاشوند افزود: اهميت كار واكسيناسيون 
پاكبانان در اين اســت كه اين عزيزان به صورت 
مســتقيم با آلودگــى در ارتباط بوده و از اقشــار 
آســيب پذير در مقابل ويروس كرونا هســتند و 
برخالف تمام مشــاغل، كار آنهــا تعطيلى ندارد؛ 
بنابراين تصميمات اخذشده بر همين مبنا است و 
اين قشر جزو نخستين گروه دريافت كننده واكسن 

كوويد-19 قرار گرفتند.
 نصب المان «خانواده» در بلوار

 سيف الدوله براى تكريم جايگاه خانواده
 به همت اداره سيما و منظر شهرى سازمان سيما، 

منظر و فضاى ســبز شهرى شــهردارى مالير و 
در راســتاى اجراى طرح اســتقبال از بهار، المان 

«خانواده» در بلوار سيف الدوله مالير نصب شد.
شهردار مالير گفت: مردم در شرايط امروز جامعه 
نيازمند روحيه و نشاط هســتند، بنابراين كاشت 
انواع گل هاى بهاره و فضاسازى شهرى در استقبال 

از بهار انجام شد.
حســين بابايى با اشــاره به تكريم جايگاه رفيع 
خانــواده، هدف از نصب اين المــان را نمايش 
و بهبــود رابطه خانــواده عنوان كــرد و گفت: 
المان هاى شــهرى به عنوان يكــى از اصلى ترين 
اجزاى شــهر مى توانند نقش بســزايى در ايجاد 
روابط عاطفى افراد با فضاهاى شــهرى و به تبع 
آن ارتقاى ســرزندگى و پويايى اين گونه فضاها 

ايفا كنند.
به گزارش روابط عمومى شهردارى مالير، وى در 
پايان افزود: ســاخت و نصب المان هاى نوروزى 
در سطح شهر عالوه بر آنكه به فضاى بصرى شهر 
در آســتانه ســال نو و ورود به فصل زيباى بهار، 
طراوت بيشــترى  داده است، تالشــى براى وارد 
كردن هنر در زندگى روزمره شهروندان و تزريق 

لطافت آن در معابر شهرى است.

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار 
همدان پيام: ســال گذشــته حفارى هاى 
متعــدد در شــهر در جريــان اجراى 
پروژه هــاى عمرانى-خدماتى توســط 
دســتگاه ها، شــرايط تردد در معابر و 
خيابان هاى شهر را با مشكل مواجه كرده 
بود. 1400سال نهضت آسفالت و ترميم 

خيابان ها و معابر شهرى نهاوند است.
شــهردار وعده داده اســت بخش قابل 
توجهى از برنامه و عمليات اجرايى در 
بخش خدمات شهرى در سال 1400 را 
به آسفالت ريزى اين محل ها اختصاص 
دهــد،  از ابتداى امســال هــم عمليات 
لكه گيرى آســفالت در بلوار هاى شاهد، 
شــهيد حاج ميرزا ســلگى، باند كندرو 
بلوار شهيد سليمانى (مقابل چهارباغ) و 
خيابان سلمان فارسى و ميادين امام(ره)، 
عليمراديان، مادر و كوچه حاج خدارحم 
توسط شهردارى نهاوند آغاز شده است.

محمد حسين پور گفت: تالش داريم كه 
تا پايان ارديبهشــت بخش قابل توجهى 
خيابان ها،  در  آسفالت ريزى  عمليات  از 

معابر، مياديــن و كوچه هاى شــهر را 
اجرايى كنيم.

در  شــهرى  مبلمان  نصــب   
چهارباغ

وى همچنيــن از نصــب مبلمان پاركى 
در پــروژه چهارباغ خبــر داد و گفت: 
خوشــبختانه با همت شــوراى شهر و 
شهردارى  كاركنان  شــبانه روزى  تالش 
توانستيم پروژه چهارباغ را اجرايى نماييم.

حســين پور با اشاره به پيشرفت فيزيكى 
90 درصدى پروژه خاطرنشان كرد: تعداد 
80 صندلى و 70 سطل زباله در چهارباغ 

نصب شد.
وى همچنيــن از خريد صد باكس زباله 
خبــر داد و افــزود: جانمايى باكس هاى 
خريدارى شــده صورت گرفته و درحال 

نصب هستند.
 رفع خطر از امالك شهر

شهردار نهاوند همچنين از ادامه تخريب 
و رفع خطر با تخريب امالك خطرزا در 
شهر خبر داد و گفت: به دستور دادستان 
شهرستان نهاوند، يك ملك خطرزا واقع 

شهر ما خانه ما
 با آموزش نظافت و 
حفاظت محيط شهرى

1400، سال نهضت آسفالت 
در شهر نهاوند

شهردار درگزين خبر داد

آغاز پروژه هاى عمرانى 
در سطح شهر

پاكبانان مالير 
واكسن زدند

 تميز بودن شهر اهميت زيادى دارد. هيچ فردى دوست ندارد 
در محيطى مملو از زباله و آشغال و نيز با بويى نامطبوع زندگى 

كند. همه ما روزانه در تالش هســتيم تا خود، خانه ها، لباس ها، وسايل و اتومبيل مان را 
تميز  كنيم. هيچ كسى ناپاكى را نمى پسندد و نمى تواند در يك خانه كثيف زندگى كند، 
پس چطور خواهد توانســت در يك شهر كثيف و نامرتب زندگى كند؟ اين وظيفه هر 
فردى است كه شهر را تميز نگه دارد، نه فقط براى خود، بلكه براى كسانى كه به ديدن 

شهر مى آيند و حتى براى نسل هاى آينده.
شهردار اسدآباد ضمن تأكيد بر اينكه شهردارى شهر را تميز مى كند و شهروندان آن را 
پاكيزه نگه مى دارند، گفت: در اين راســتا شهردارى اسدآباد اقدامات زيادى انجام داده 
اســت؛ نصب سطل هاى زباله در پارك ملت، تعمير سطل زباله هاى پارك بانوان نگين 

شهر، نظافت حوض ميدان امام(ره) و ... .
عليرضا فعله گرى ادامه داد: همچنين به همت واحد فضاى ســبز شــهردارى كاشت 

گل هاى زيباى بهاره در ميادين و بلوارهاى سطح شهر انجام شده است.
وى با اشاره به اينكه توجه به مبلمان و زيبايى شهرى از جمله امور مهمى است كه در 
شهردارى اسدآباد به صورت مداوم در دســتور كار قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: 
جانمايى نيمكت هاى بتنى در محوطه فضاى ســبز مسكن مهر هم توسط واحد فضاى 

سبز انجام شده است.
 فعله گرى ضمن تأكيد بر اينكه با رويكرد زيباسازى معابر با درختان، تاكنون 50 اصله 
درخت زبان گنجشــكى در محوطه فضاى سبز شهرك سيداحمد توسط واحد فضاى 

سبز نهال كاشته شد

در منطقه شيخ منصور كوچه شهيد زنگنه و بنا به درخواست 
شــهروندان مبنى بر وجود ديوار خطــرزا در محل ميدان 17 
شهريور، توسط شهردارى نهاوند براى ايجاد امنيت و سالمت 
شهروندان رفع خطر شد. حسين پور تأكيد كرد: مالكان داراى 
ملك خطرزا بايد نسبت به رفع خطر ملك خود اقدام نمايند 
در غير اين صورت شــهردارى نســبت به رفع خطر امالك 
اقدام و برابر تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهردارى ها هزينه 

انجام شده به اضافه 15 درصد، از مالك اخذ خواهد شد.
 بام نهاوند روشن شد

با اضافــه كردن 2 عدد برج نورى، 3 عدد پايه 9 مترى و 40 

عدد پايه 7 مترى ديگر در پروژه بام نهاوند در فاز يك توسط 
شهردارى نهاوند روشنايى اين مكان تكميل شد.

 آغاز عمليات ساماندهى بلوار خليج فارس
شهردار نهاوند از اجراى عمليات ساماندهى بلوار خليج فارس 
در حدفاصل ميدان گروه انقالبى ابوذر تا سيدالشهدا(ع) خبر 
داد و گفت: ساماندهى بلوار خليج فارس حركتى ماندگار در 

ورودى شهر نهاوند است، زيرا مسير عبور مسافران است.
حسين پور با اشاره به ســرعت قطار توسعه شهرى در شهر 
افزود: با توجه به اهميت زيبايى منظر شهرى در ورودى هاى 
شهر، گسترش عمليات عمرانى با هدف روان سازى ترافيك 

و جلوگيرى از وقوع هرگونــه تصادفات جاده اى، مديريت 
شــهرى را برآن داشت تا ساماندهى بلوار خليج فارس را در 
دستور كار قرار دهد. حسين پور خاطرنشان كرد: اجراى اين 
طرح ها با هدف تأمين زيرساخت ها، ارتقاى كيفى خدمات به 

شهروندان و توسعه پايدار صورت مى گيرد.
شــايان ذكر است شــهردارى نهاوند براى توسعه عمران و 
آبادانى شــهر با اجــراى طرح هاى عمرانــى و خدماتى در 
حوزه هاى مختلف در مســير خدمتگــزارى صادقانه، رفع 
دغدغه ها، مشــكالت و توسعه اقتصادى و فرهنگى حركت 

مى كند.
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شريعتمدارى:
وحدت اصولگرايان

 با ورود رئيسى به عرصه انتخابات
■ خمينى بايد مواضع خود را ارزيابى كند

 بيانات مقام معظم رهبرى در ســخنرانى نوروز درباره انتخابات 
ختم كالم است، اين سخنان عالوه بر اينكه به عنوان سخنان ولى فقيه 

بر همه ما حجت است، مستند و مستدل هم هست.
مديرمسئول روزنامه كيهان روزگذشــته در نشست مجازى مديران 
و اهالى رســانه با موضوع «الزامات تحقــق ايران قوى در انتخابات 
1400» درباره كانديداهاى جبهه انقالب، اظهار كرد: در جبهه انقالب 
چنديــن نفر اعالم آمادگى كردند كه افراد خوبى هســتند اما خوب 
بودن كافى نيســت، برخى از آنها رأى آورى ندارند و اين مسأله بايد 
مورد توجه قرار گيرد. اگر همه با هم در انتخابات حضور يابند، تنها 

رأى شكسته مى شود.
حســين شــريعتمدارى تصريح كرد: درباره رئيســى نيز 2 ديدگاه 
وجود دارد، هــر 2 ديدگاه را قبول دارند اما يك عده موافق حضور 
وى هســتند و برخى خير، ديدگاه موافق معتقدند آمدن ايشــا وى 
موجب اجماع مى شــود و بســيارى از افراد از عرصه كانديداتورى 

كنار مى روند.
وى ادامه داد: طرف مقابل معتقد است با اعالم كانديداتورى ايشان، 
دســتگاه قضا چه آينده اى پيدا خواهد كرد؟ زيرا رئيسى در دستگاه 
قضــا اميدآفرينى كــرده و ميلياردهاى دالر از اموال غارت شــده را 
بازگردانده و بدون مالحظه در راه مبارزه با فساد اقدام اساسى انجام 
داده است. مخالفان مى گويند كه اگر آقاى رئيسى در عرصه انتخابات 

حضور يابد، تبليغات سوء عليه وى زياد مى شود.
مديرمسئول روزنامه كيهان افزود: البته طرح تركيبى نيز مطرح است 
كه از ميــان نامزدها يك نفر به عنوان رئيس جمهورى بيايد و بقيه با 
توجه به تخصص خود در بخش هاى ديگر مستقر شوند اما چه كسى 
در ايــن جايگاه قرار بگيرد نيز مهم اســت. درصورت طرح تركيبى 

خواسته همه طرفداران جريان انقالب اعمال مى شود.
 برخى مى خواهند نوه امام(ره) را فدايى خود كنند

به گزارش فارس، شريعتمدارى با تأكيد بر اينكه حمله هاى صورت 
گرفته به سوى جبهه انقالب از ترس است، درباره كانديداتورى نوه 
معمار كبير انقالب نيز گفت: حضرت امام(ره) حق بسيارى بر گردن 
ما دارند و افرادى كه نوه ايشان را علم كرده اند، مى خواهند از جايگاه 

امام(ره) استفاده كنند.
وى با اشاره به اينكه اين اقدام نشان مى دهد كه دستشان خالى است، 
اظهار كرد: ايشان هم بايد مواضع را ارزيابى كنند و اشتباه نكنند زيرا 

جريان مقابل مى خواهد اين شخصيت را فدايى خود كند.
مديرمسئول روزنامه كيهان درباره سعيد محمد نيز اظهار كرد: وى در 
عرصه فعاليت خود بسيار موفق بود اما چه اندازه سابقه و شناخت از 

شرايط كشور دارد، بايد بررسى شود.
 اگر اختيارات رئيس جمهورى كم است

 چرا براى آن سر و دست مى شكنند؟
مديرمســئول روزنامه كيهان با طرح اين پرســش كه اگر رياســت 
جمهورى اختيــارات كمى دارد، چرا اين همه آدم براى آن ســر و 
دست مى شكنند و در سخنرانى هاى پيش از انتخابات چنان صحبت 
مى كننــد كه انگار تمام اختيارات در يد آنهاســت، ادامه داد: جالب 
آنكــه اغلب رئيس جمهورها  نيز در پايان كار خود اعالم مى كنند كه 

كارهايى مى خواستيم انجام بدهيم اما نشد!
وى با بيان اينكه در اينجا 2 پرسش مطرح است، اينكه چه كارهايى 
مى خواســتيد انجام دهيد و اينكه چه كسى نگذاشت؟ گفت: رئيس 
جمهورى بايد طرح و برنامه ارائه كند، اين پســت بســيار حساس 
اســت به ويژه در اين دوره كه شــرايط خاصــى در داخل و خارج 

كشور وجود دارد.
 اصالح طلبان هنوز به آمريكا دل بسته اند

شريعتمدارى با اشاره به اينكه خود آقايان مى دانند كه كجاها نشست 
دارند، خاطرنشــان كرد: امــروز به آمريكا دل بســته اند كه خود با 
بحران هاى اساســى از جمله كرونا، بدهى غيرقابل پرداخت، مسائل 

اقتصادى و مشكالت داخلى مواجه است.
مديرمســئول روزنامه كيهان با بيان اينكه فروپاشى آمريكا آغاز شده 
اســت، گفت: به قول «ســاركوزى» رئيس جمهورى پيشين فرانسه، 

«ترامپ عامل سقوط آمريكا نيست، بلكه نشانه آن است».
وى با اشــاره به اينكه ممكن است آمريكا در مذاكرات يك «شيرينى 
آدامسى» بدهد و چند تا تحريم كه ترامپ وضع كرده را لغو كند اما 
كافى نيســت، اظهار كرد: ما به دنبال لغو همه تحريم ها هستيم، سفير 

فرانسه هم اعالم كرده بود كه پيش از انتخابات برجام احيا شود.

شكايت نمايندگان از روحانى
 به قوه قضاييه ارسال شد

 گزارش كميسيون قضايى و حقوقى در مورد استنكاف از اجراى 
ماده (1) قانون مدنى از سوى رئيس جمهورى دولت هاى يازدهم و 

دوازدهم به قوه قضاييه ارسال شد.
ــته مجلــس  ــى روزگذش ــه جلســه علن ــر، در ادام ــزارش مه ــه گ ب
شــوراى اســالمى، قرائــت گــزارش كميســيون قضايــى و حقوقــى 
ــى از ســوى  ــون مدن ــاده (1) قان در مــورد اســتنكاف از اجــراى م
ــورى  ــس جمه ــى رئي ــن روحان ــلمين حس ــالم والمس حجت االس
 (234) مــاده  اجــراى  در  دوازدهــم  و  يازدهــم  دولت هــاى 
آئين نامــه داخلــى مجلــس شــوراى اســالمى در دســتوركار صحــن 
ــا رأى موافــق 190 ــرار گرفــت. ايــن گــزارش ب علنــى مجلــس ق

ــد. ــال ش ــه ارس ــه قوه قضايي ــس ب ــده مجل نماين
معاونت قوانين مجلس شوراى اسالمى ادعا مى كند كه رئيس جمهور 
دولت هــاى يازدهم و دوازدهم از زمان تصدى به پســت رياســت 
جمهورى اســالمى ايران از امضاى صدور دستور انتشار و ابالغ 13

فقره قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى استنكاف نموده است.

حق ايران براى پاسخ به آمران 
اقدام عليه نطنز محفوظ است

 اقدامى كه عليه مركز غنى ســازى نطنز انجام شــد، نشــان دهنده شكست 
مخالفان كشور براى جلوگيرى از توســعه صنعت هسته اى و مذاكرات موفق 
براى رفع تحريم ها اســت. به گزارش ايسنا، رئيس سازمان انرژى اتمى افزود: 
جمهورى اسالمى ايران ضمن محكوم كردن اين حركت مذبوحانه و تأكيد بر 
ضرورت برخورد جامعه بين المللى و آژانس بين المللى انرژى اتمى با تروريسم 
هســته اى، حق خود را براى اقدام عليه عامالن، آمران و مباشــران اين اقدام را 
محفوظ مى دارد. على اكبر صالحى گفت: همچنين براى ناكام گذاشــتن اهداف 
آمران اين حركت تروريســتى، جمهورى اســالمى ايران با جديت گسترش 
فناورى هسته اى از يكسو و گســترش براى رفع تحريم هاى ظالمانه از سوى 

ديگر را ادامه خواهد داد.

شفافيت اطالعات اقتصادى 
با اصالحيه قانون ماليات 

 رئيس مجلس شــوراى اســالمى تصويــب اصالحيه قانــون ماليات بر 
ارزش افزوده را موجب شفافيت اطالعات اقتصادى، دريافت عادالنه ماليات و 

جلوگيرى از فرار مالياتى عنوان كرد.
به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در جلسه علنى روزگذشته مجلس و پس از 
پايان رسيدگى مجلس به اليحه ماليات بر ارزش افزوده و رفع ايرادات شوراى 
نگهبان به مصوبه مجلس، در اين زمينه گفت: اتفاق مهم اين اســت كه در اين 
اصالحيه مميزمحورى حذف و سامانه محورى مبنا قرار گرفته است. همچنين 

رسيدگى به حل اختالفات شفاف و عادالنه مى شود. 
وى افزود:  ضمن اينكه در قانون توجه خاصى به بخش خصوصى و توليدكننده ها 

در حوزه پرداخت ماليات شده و استرداد ماليات نيز تعيين تكليف شده است.

نبايد اظهارنظر اقتصادى را با سياسى يكسان كرد
 در شرايط جنگ اقتصادى مى بايست همه با حساسيت و مراقبت در زمينه 
مســائل اقتصادى اظهارنظر كنند، فعاالن سياسى نبايد اظهارنظر اقتصادى را با 

اظهارنظر سياسى يكسان بپندارند.
رئيس جمهورى در جلســه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت، اظهار كرد: در 
چارچوب تأكيد و توصيه هاى مقام معظم رهبرى همه دستگاه ها بايد به وظايف 
خود در اين زمينه عمل كنند. هيچ دســتگاهى نبايــد در زمينه تكميل و پايان 
پروژه ها تعلل يا اهمال كند. به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى تصريح كرد: ايجاد فعاليت نهادها و ابزارهاى مالى در بازار ســرمايه و 
نقش آفرينى كامل و اثربخش آنها مقوله اى است كه با آگاهى و ارزيابى، تنظيم 
و اجــراى مؤثر و كامل قوانين و مقــررات اجرايى و نظارتى و همچنين ايجاد 

سازوكارهاى يك بازار كارآمد مى تواند مفيد باشد.

 تعداد داوطلبان شوراهاى اسالمى روستايى و عشايرى استان
 جمعفامنينتويسركاناسدآبادبهاردرگزينرزنكبودراهنگنهاوندماليرهمدانعنوان

166810316261131149932328فروردين
177684254126430442316369فروردين
18681534266241516634118506فروردين
19118180124114513143699644870فروردين
2066109131108254132231323571فروردين
78105117641044 211031661281747435فروردين
22فروردين

تالش ما تا دقايق پايانى براى تكميل جدول به نتيجه نرسيد شماره فردا جدول به طور كامل منتشر خواهد شد
جمع

 كنارگــذر غربــى همدان بــه طول 28
كيلومتر از تهران به سمت كرمانشاه به منظور 
كاهش تردد و ترافيك خوروهاى سنگين، در 
ســال 89 كلنگ زنى شد. با اين حال و پس از 
گذشت ده ســال همچنان اين پروژه ناتمام 
مانده اســت. در سال هاى گذشته در چندين 
مقطع زمانى، بهره بردارى از اين پروژه اعالم 

شده اما تاكنون اين امر محقق نشده است. 
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى در گفت وگو با همدان پيام 
درباره كنارگذر غربى همــدان با بيان اينكه 
اين كنارگذر مى تواند از بار ترافيكى همدان 
بكاهد، گفت: 18 كيلومتر با 3 اليه آســفالت 
كامل و همچنين زيرســازى اين جاده آماده 
شده، اما با استدالل برخى از مسئوالن مبنى بر 
اينكه اگر خودرو ها به جاى اينكه براى رسيدن 
به كرمانشاه و كردستان از همدان عبور نكنند 
و از كنارگــذر غربى بروند، ديگر نمى توانيم 
به آنها آب  جوش بفروشيم(درآمد حاصل از 
خريد خودرو هاى مذكور از مغازه هاى ســر 

مسير عبور از همدان). 
حجت االســالم احمدحسين فالحى در ادامه 
افزود: بايد براى اشتغال فكر ديگرى كرد، با 
برهم زدن چهره  شهر، ايجاد ترافيك و ناامنى 

نمى توان اشتغال ايجاد كرد. 
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 

در مجلــس در ادامه تصريح كرد: درصورت 
راه انــدازى اين مســير، بــراى عبورومرور 
خودروها ديگر نيازى به عبور از چراغ قرمز 
و پل ها نخواهد بود و اين مسأله بار ترافيكى 

در همدان را كاهش مى دهد. 
وى افزود: اگر اين پروژه پيش تر بهره بردارى 
مى شد ديگر نيازى به ســاخت پل ميدان بار 
نبود. ماشــين هاى ســنگينى كه از تهران به 

مقصد كردســتان و كرمانشــاه حركت و از 
همــدان عبور مى كنند، درحــال نابود كردن 
خودروها  اين  هستند.  استان  زيرساخت هاى 
ترافيــك، آلودگى صوتى و ناامنى در شــهر 

ايجاد مى كنند. 
فالحــى در ادامه افزود: اين درحالى اســت 
كه در حاشــيه جاده اين كنارگذرها مى توان 
چنديــن مجتمــع خدماتــى ايجــاد كرد تا 

اشــتغالزايى هم كرده باشــيم.  نماينده مردم 
همــدان و فامنيــن در پايان با بيــان اينكه 
درحال حاضر خودروها براى عبور از شــهر 
كرمانشــاه از ابتداى مســير تا پايان آن وارد 
شهر نمى شوند و از كنارگذر  استفاده مى كنند، 
تصريح كرد: از كنارگــذر غربى همدان تنها 
10-8 كيلومتــر بيشــتر باقى نمانــده تا اين 

كنارگذر تكميل شود.

تنها 8 كيلومتر 
تا پايان پروژه كنارگذر غربى 

■ با ايجاد ترافيك و آلودگى صوتى نمى توان اشتغالزايى كرد
■ برخى نمى گذارند كنارگذر غربى همدان پايان يابد

 روند ثبت نام از داوطلبان شركت در انتخابات ششمين 
دوره شوراهاى اســالمى روستا و تيره هاى عشايرى كه از 

16 فروردين آغاز شده بود روز گذشته به پايان رسيد.
به گفته ابوالقاســم الماسى دبير ســتاد انتخابات استان در 
مجموع ؟؟؟؟ نفــر از داوطلبان به عنــوان نامزد انتخابات 
ششــمين دوره شــوراهاى اسالمى روســتا در اين استان 

نام نويسى كردند كه ؟؟؟؟ نفر آنها زن هستند.
انتخابات شــوراهاى روستاها در 918 روستاى استان و در 
2 تيره عشــايرى استان برگزار مى شــود كه 106 روستاى 

اســتان داراى شوراى روســتاى 5 نفره و 
812 روســتا داراى شوراى روستاى 3 نفره 

هستند.
انتخابات ششــمين دوره شوراهاى اسالمى 
در 32 شــهر استان همدان نيز براى انتخاب 
174 عضو شــورا برگزار مى شود، به نحوى 
كه مردم در شــهر همدان براى انتخاب 11 
عضو شــورا، در 4 شهر استان هركدام براى 
انتخاب 7 عضو و در 27 شــهر ديگر استان 

نيز براى انتخاب 5 عضو شــوراى شهر پاى صندوق رأى 
مى روند.

درنهايت تعداد 2 هزار و 966 نفر به عنوان عضو شوراى 
اســالمى روستا انتخاب مى شوند كه با احتساب 174 نفر 
عضو شــوراى اســالمى شــهر تعداد 3 هزار و 140 نفر 
به عنوان عضو شــوراى اسالمى شــهر و روستا در استان 

انتخاب مى شوند.
گفتنى اســت داوطلبان شوراهاى شهر نيز از 20 اسفندماه 

ســال گذشــته به مدت يك هفته ثبت نام خود را انجام 
دادند و آمار نهايى ثبت نام كنندگان در انتخابات شوراهاى 
شــهر استان هزار و 136 نفر اعالم شد كه مراحل بررسى 

صالحيت آنها درحال انجام است.
در اســتان همزمان بــا انتخابات رياســت جمهورى و 
شــوراها، انتخابات ميان دوره اى مجلس در حوزه انتخابيه 
«بهــار و كبودراهنگ» نيز برگزار مى شــود كــه با پايان 
ثبت نام در روز 14 فروردين ماه امســال 69 نفر براى اين 

انتخابات ثبت نام كردند.
استان همدان با ده شهرستان، 7 حوزه اصلى و 19 حوزه 
فرعى (شــامل 3 شهرستان و 16 بخشــدارى) داراى 9 

كرسى در مجلس شوراى اسالمى است.
جمهــورى،  رياســت  دوره  ســيزدهمين  انتخابــات 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى و ششمين دوره 
شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا، بيست وهشتم خرداد 

امسال برگزار مى شود.

 پايان ثبت نام 
داوطلبان شوراهاى 
روستايى و عشايرى 

خبـر

خبـر

جدول زمان بندى برگزارى انتخابات 
رياست جمهورى اعالم شد

ــت  ــات رياس ــزارى انتخاب ــدى برگ ــدول زمان بن ــاس ج  براس
جمهــورى، اســامى نهايــى داوطلبــان انتخابــات در روزهــاى 5 و 6
ــاز مى شــود. خــرداد اعــالم و تبليغــات هــم از روز 7 خــرداد آغ

انتخابــات  زمان بنــدى  جــدول  كشــور،  وزارت  گــزارش  بــه 
رياســت جمهــورى 1400 بــه شــرح زيــر اســت:

ــه  ــور ب ــر كش ــط وزي ــات توس ــاز انتخاب ــتور آغ ــدور دس 1. ص
1400/2/21 فرمانــداران 

ــخ  ــا از تاري ــط فرماندارى ه ــى توس ــاى اجراي ــكيل هيأت ه 2. تش
ــا 1400/2/23 1400/2/21 ت

3. ثبت نام داوطلبان 2/21 تا 2/25
4. رســيدگى بــه صالحيــت داوطلبــان توســط شــوراى نگهبــان از 

2/26 تــا 2/30
5. تمديــد مهلــت رســيدگى بــه صــالح داوطلبــان توســط شــوراى 

نگهبــان 2/31 تــا 3/4
6. انتشار اسامى داوطلبان توسط وزارت كشور 3/5 تا 3/6

7. تبليغات انتخابات 3/7 تا 3/26
8. ممنوعيت تبليغات 3/27، اخذ رأى 3/28

9. انجام مرحله دوم (درصورت نياز) در تاريخ 4/4

عرف:
ثبت نام داوطلبان رياست جمهورى 

حضورى است
■  رعايت حداكثرى پروتكل ها در وزارت كشور

 رئيس ســتاد انتخابات كشــور با اشــاره به ثبت نــام حضورى 
شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهورى، تأكيد كرد: براساس 
قانــون تالش مى كنيم در وزارت كشــور تمهيدات الزم را از حيث 

پروتكل هاى بهداشتى رعايت كنيم.
به گزارش ايســنا، جمال عرف در گفت وگويى با اشــاره به آخرين 
مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات شــهر و روســتا، گفت: روز آخر 
معموال جمعيت بيشترى اســتقبال خواهند كرد و كسانى كه نسبت 
به محيط پيرامون خود احســاس مسئوليت مى كنند، كمك نمايند تا 

اقدامات در شوراها به نحو احسن انجام شود.
وى بــا بيان اينكه ثبت نــام براى روســتاها درحال حاضر و پيش تر 
شــهرها ثبت نام كــرده بودند، افزود: بيش از 50 هــزار نفر اقدام به 
ثبت نام كردند و اســامى به هيأت هاى نظارت ارسال مى شود تا آنها 

نيز بررسى كنند.
عرف با اشــاره به بيشتر شــدن ثبت نام كنندگان زن نسبت به مردان، 
گفت: اميدواريم خانم ها با استقبال بيشتر در اين عرصه نقش آفرينى 

كنند.
معاون وزير كشــور با اشــاره به آغاز ثبت نام در پايان سال گذشته، 
گفت: نتايج هنوز اعالم نشــده ولى هيئات نظارت وظايف خود را 

انجام مى دهند.
عرف همچنين درباره ثبت نام كنندگان انتخابات رياســت جمهورى 
اظهار كرد: 21 ارديبهشــت ثبت نام آغاز مى شــود و براساس قانون 
تالش مى كنيم در وزارت كشور تمهيدات الزم از حيث پروتكل هاى 

بهداشتى را رعايت كنيم.
ــام  ــه ثبت ن ــا اشــاره ب ــاه راديويــى ب وى در ايــن گفت وگــوى كوت
حضــورى شــركت كنندگان در انتخابــات رياســت جمهــورى، 
تأكيــد كــرد: از لحــاظ رعايــت پروتكل هــا تــالش خواهيــم كــرد 

مشــكلى پيــش نيايــد.

 بازرس كل امور صمت سازمان بازرسى 
قيمت گذارى  دربــاره  گفــت:  كشــور  كل 
خودرو، مصوباتى كه در سال گذشته وجود 
داشته، همچنان تسرى دارد و هرگونه كاهش 
يا افزايش قيمت، براســاس نرخ تورم بخشى 
كه از بانك مركزى دريافت مى شــود مورد 

تصميم گيرى قرار خواهد گرفت.
به نقل از سازمان بازرسى كل كشور، اشكان 
ميرمحمدى بازرس كل امور صمت سازمان 
بازرســى كل كشــور در پاســخ به پرسشى 
مبنى بر اينكه ســازمان بازرســى كل كشور 
درباره ســخنان اخير رئيس شــوراى رقابت 
چه موضعــى دارد؟ گفت: به محض اينكه از 
طريق رســانه ها و جرايد اين موضوع منتشر 
شــد امروز از آقاى شيوا دعوت كرديم تا در 
ســازمان حضور پيدا كنند و اين موضوع از 

ايشان مطالبه و پيگيرى شد.

بــازرس كل امــور صمــت ســازمان بازرســى 
ــيوا  ــاى ش ــارات آق ــت: اظه ــور گف كل كش
ــه در  ــواردى ك ــه م ــود ك ــن ب ــى از اي حاك
ــن  ــه اي ــده ب ــانه ها منعكــس ش ــى رس برخ
شــكل نبــوده و ايشــان چنيــن اظهارنظــرى 
را بــه ايــن نحــو نداشــته اند و ازآنجايى كــه 
تنظيــم  مســئوليت  رقابــت،  شــوراى 
ــازار را  ــودرو در ب ــت خ ــتورالعمل قيم دس
ــه در رســانه ها  ــده دار اســت، اقدامــى ك عه
از قــول ايشــان انجــام شــد انعــكاس خوبــى 
در ســطح بــازار و افــكار عمومــى نداشــت.

قيمت گذارى  دربــاره  افــزود:  ميرمحمدى 
خودرو، مصوباتى كه در سال گذشته وجود 
داشته، همچنان تسرى دارد و هرگونه كاهش 
يا افزايش قيمت، براســاس نرخ تورم بخشى 
كه از بانك مركزى دريافت مى شــود مورد 

تصميم گيرى قرار خواهد گرفت.

وى گفــت: هر 2 گروه خودروســاز درباره 
قيمــت قطعــات اصلى خــودرو اعالم نظر 
مى كنند و ســپس از جانــب بانك مركزى 
موضــوع مــورد تحقيــق قــرار مى گيرد و 
براساس نرخ تورم بخشــى كه بانك مركزى 
اعالم مى كند ضريب الزم افزايشى يا كاهشى 
متناسب در شــيوه نامه تنظيم قيمت، منتج به 
تعيين قيمت خودرو خواهد شد و مشخص 
مى شود در دوره زمانى مدنظر هر خودرويى 

بايد افزايش يا كاهش قيمت داشته باشد.
وى گفت: گاه مى بينيم يكسرى از خودروها 
كًال هيچ گونــه تغييرى را ندارند و چه بســا 
كاهشى هم باشــند و در مواردى با بررسى 
قطعــات اصلــى برخى خودروهــاى ديگر 
چه بســا موضوع منتــج به افزايــش قيمت 
براساس نرخ تورم بخشى بانك مركزى شود.

بازرسى  ســازمان  صمت  امور  كل  بازرس 

كل كشــور افزود: در ســال گذشته در 2
بازه 3 ماهه نخســت و 3 ماهه دوم ســال 
ايــن موضوع مورد اقدام واقع شــد، اما با 
توجه به شــرايط خاصى كــه درباره نحوه 
قيمت گذارى خودرو در 6 ماهه دوم ســال 
گذشته مطرح شــد، اين موضوع به ابتداى 
امسال موكول شــد كه درنهايت در دستور 
كار قــرار خواهــد گرفت و متناســب با 
خواهد  صورت  بعــدى  الزم  اقدامات  آن، 

گرفت.
چهارشنبه گذشــته رضا شيوا رئيس شوراى 
رقابت اظهاراتى درباره مكانيسم تعيين قيمت 
خودرو داشت كه بخشــى از اظهارات وى 
اين گونه منتشر شــده بود كه «اگر خريداران 
مى بيننــد خودرويــى با قيمت اعالم شــده 
نمــى ارزد آن را خريدارى نكنند و خودروى 

ديگرى را بخرند».

بازرس كل امور صمت سازمان بازرسى كل كشور:
قيمت خودرو براساس نرخ تورم بخشى قطعات اصلى تعيين مى شود

سنا
س: اي

عك
/



C M

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

دوشنبه  23 فروردين ماه 1400  شماره 4008

5

يادداشت

خبـر

جامعهجامعه
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نيش و نـوش

خبـر

مهلت ثبت نام بيمه عمر و حادثه بازنشستگان كشورى 
تمديد شد

 مديركل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى كشورى از تمديد مهلت ثبت نام 
اينترنتى بيمه عمر و حادثه صبا تا 27 فروردين ماه جارى خبر داد. به گزارش ايرنا، محمود 
مرتضايى افزود: پيش از اين مهلت ثبت نام براى استفاده از طرح بيمه عمر و حادثه صبا 25 
اسفندماه تعيين شده بود تا از ابتداى فروردين ماه امسال اين طرح براى متقاضيان اجرا شود، 
اما با توجه به شــرايط و كمبود زمان ثبت نام و درخواست برخى كانون هاى بازنشستگى، 
مهلت ثبت نام تا 27 فروردين ماه تمديد شــده است. وى گفت: متقاضيان براى استفاده از 
طرح و ثبت نام مى توانند به درگاه خدمات الكترونيك صندوق بازنشســتگى كشورى به 
نشانى sabasrm.ir مراجعه و در بخش خدمات بيمه اى (بيمه عمر و حادثه) ثبت نام كنند.

زمان اعالم نتايج نهايى آزمون استخدامى 
آموزش وپرورش اعالم شد

 ســخنگوى سازمان سنجش آموزش وپرورش از اعالم نتايج نهايى هشتمين آزمون 
استخدامى آموزش وپرورش تا پايان هفته جارى خبر داد.

فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با ايسنا، درباره زمان اعالم نتايج نهايى هشتمين آزمون 
اســتخدامى دستگاه هاى اجرايى كشــور، اظهار كرد: نتايج نهايى استخدامى مربوط به 
وزارت آموزش وپرورش تا پايان هفته در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعالم 
خواهد شد. وى در ادامه تصريح كرد: نتايج نهايى آزمون ساير دستگاه هاى اجرايى نيز 
پس از اعالم نتايج مصاحبه به ســازمان ســنجش آموزش كشور و تأييد دوباره آن به 

توالى اعالم مى شود.

فعاليت 3000 آشپزخانه براى توزيع افطارى
 و بسته هاى معيشتى بين نيازمندان

 رئيس ســتاد اطعام مهدوى ضمن تشريح جزئيات مرحله سوم پويش ايران همدل 
از فعاليت 3 هزار آشــپزخانه در ســومين مرحله از پويش ايران همدل با عنوان اطعام 

مهدوى و افطارى ساده خبر داد.
مجيد باجالن در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به تشــكيل ستاد سومين مرحله پويش 
ايران همدل، يادآور شــد: اين پويش با محوريت پايگاه اطالع رسانى مؤسسه پژوهشى 
و فرهنگى اســالمى khamenei.ir انجام مى شود و از تمامى نهادهايى مانند بنياد 
مســتضعفان و ستاد اجرايى، بسيج مستضعفين، ارتش و ســپاه پاسداران و... كه سال 

گذشته در كنار ما بودند درخواست داريم كه در اين پويش هم به ما كمك كنند.

مجازات با جرايم محتكران تناسب ندارد
 در چند ســال اخير تورم افسارگسيخته، گرانى و احتكار، عوامل 
آزاردهنده و پاشــنه آشيل اقتصاد ايران بوده است، تا جايى كه حتى 
در چنــد نوبت زمينه اغتشــاش و آشــوب هاى خيابانى و همچنين 

راه اندازى كمپين ها و تجمعات مختلف را فراهم آورده است.
نكته اى كه توجه متخصصان امر را به خود جلب مى نمايد دقيقا رفتار 
انفعالى مسئوالن و مديران اجرايى است و از آن مهمتر نداشتن ابزار 

متناسب براى كنترل و مقابله با اين امور است.
در چندين مورد حاد و بســيارى موارد مشــابه مشــاهده كرديم كه 
مجازات درنظر گرفته شــده توســط قانونگذار، حتــى جنبه ارعابى 
كافى را هم نداشــته، چه رسد به اينكه بازدارنده و تنبيه كننده باشد. 
تاجايى كه گاه شــركت ها و مجموعه هاى منتفــع از تورم و گرانى 
كــه گاهى خود عامــل اوليه گرانى در كاالى توليــدى خود بودند، 
گرانى و احتكار را با وصف اشــراف به ميــزان و نوع مجازات آن 
كامال حسابگر و راغب مرتكب مى شدند و به صراحت هم به تمكين 
نكــردن از قانون درباره كاهش قيمــت كاالى توليدى خود اذعان و 

اقرار واضح داشتند.
همه اين اخبار و اتفاقات تنها مسأله اى را كه به ذهن متبادر مى نمايد، 
تناسب نداشــتن مجازات با فعل ارتكابى محتكران و گران فروشان 

است.
پيشــنهادى هم كه براى اين مشــكل به نظر مى رسد، اصالح قوانين 
مرتبط و تدوين و تصويب قوانين با مجازات متناسب و سختگيرانه 
در كنترل بازار و معيشــت مردم است. الزم است كه مجلس شوراى 
اسالمى و سيستم قانونگذارى دوباره درباره اين موضوع بررسى هاى 
الزم و مشــاوره هاى كارشناسى با متخصصان را به عمل آورده و در 

اين جهت گام بردارد.
* على اكبر خاكزاد - قاضى دادگسترى و مدرس دانشگاه

دنياى اقتصاد: رالى تورم 53 قلم خوراكى 
  حاال شانس بياريم مرغ نزنه جلو با اون همه صف!!

آرمان ملى: دردسرهاى تازه برجامى
 مثل اينكه موانع برجامى هر لحظه داره به روز ميشه!!

قدس: فضاى مجازى بدون برج مراقبت 
 نكنه قراره فضاى مجازى هم گيت بندى كنند!!

كليد: ماليات به جاى توقف خودروهاى دودزا
 ريه مردم كه چندساله شانسى كار مى كنه، پول مهمه!!
همدلى: واكسيناسيون ُكند، نامناسب و بدون اولويت بندى

 عيب نداره تو همه زمينه ها الك پشتى پيشرفت مى كنيم!!
ابرار: به مذاكرات وين خوشبين هستم 

 حواستون باشه خوشبينى بيش از حد دردسرساز نشه!!
پيشرو: بازارى كه با وعده درمانى آرام نگرفت 

 آب درمانيش كنيد حداقل روحش آرام شه!!
بهار: سال گاو هم حريف خرس هاى بازار سرمايه نشد 

 از اين بيدا نيست كه با هر بادى بلرزه!!
كائنات: سال بدون تحريم براى بهبود معيشت مردم

 سالى كه نكوست از بهارش پيداست!
جمهورى اسالمى: توزيع مرغ، طبقاتى شده است 

 فقط اين مونده بود كه درجه بنديش كنن!!
اسكناس: چالش اقتصاد داللى

 اگر غير از اين باشه بايد تعجب كرد!!
اخبار صنعت: افزايش قيمت خودرو قطعى شد 

ــى  ــچ حرف ــه جــاى هي ــن ك ــه ريخت ــى رو يدفع ــى پاك  آب
ــه!! ــى نمون باق

ثروت: استقبال اندك از وام كرونايى
 انقد كه مبلغش زياده!

اعتماد: توليد ساالنه يك ميليون مسكن 
 پس همونه انقدر مسكن ارزونه!!

تجارت: خواب مصنوعى اقتصاد
  خواب براى همه الزم است البته روزى 8 ساعت!!

نتايج اوليه آزمون دكترى 1400 هفته آينده 
اعالم مى شود

 سخنگوى سازمان سنجش آموزش 
كشور اعالم كرد كه نتايج اوليه آزمون 
دكتــرى 1400 تا اواســط هفته آينده 

اعالم خواهد شد.
فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با مهر 
افزود: نتايج اوليه آزمون ورودى دوره 
دكترى «Ph.D» نيمه متمركز ســال 
1400 كه روز 15 اسفند 1399 برگزار 

شد، به صورت كارنامه در هفته پايانى فروردين ماه 1400 يعنى اواسط 
هفته آينده منتشر مى شود.

آزمون دكترى تخصصى (Ph.D) نيمه متمركز سال 1400 دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزشــى عالى جمعه 15 اسفندماه 1399 با بيش از 90
درصد داوطلبان ثبت نام كننده در 242 كد رشته، 210 حوزه امتحانى و 

110 شهرستان برگزار شد.
ــه و  ــور كارنام ــوزش كش ــنجش آم ــازمان س ــالم س ــاس اع براس
 (Ph.D) نتايــج اوليــه آزمــون ورودى مقطــع دكتــرى نيمه متمركــز
ــود  ــر مى ش ــن 1400 منتش ــى فروردي ــه پايان ــال 1400 در هفت س
ــد  ــت ماه مى توانن ــت ارديبهش ــه نخس ــاز در هفت ــان مج و داوطلب

ــد. ــدام كنن ــه انتخــاب رشــته اق نســبت ب

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومى يك مرحله اى به 
پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

ه ا له ك ه ناق ند ا ف ا ان ا ا ل ذ ژ د دا نظ د دا ه تا ا از ش ا كل ادا

آگهي فراخوان مناقصه (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تاريخ 1400/01/23 تا ساعت 19 تاريخ 1400/01/26
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصه 1-1400 : تا ساعت 19 تاريخ 1400/02/05

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصه 1-1400: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/02/06
    www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان
www.setadiran.ir نحوه ارسال  پاكات الف، ب و ج به صورت الكترونيكى: بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايي پاكات: سي متري سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
نوبت اول:  1400/01/22 

نوبت دوم:  1400/01/23         
(م الف 40)

شماره 
مناقصه 

مبلغ تضمين شركت در فرايند مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصه
ارجاع كار (ريال) 

صالحيت الزم

واگذارى ماشين نويسى 1400-1
و خدمات نظافت 
ساختمان ادارى

صالحيت مرتبط از 8,824,626,956442,000,000
وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابى كيفى نسبت به انتخاب مشاوران 
ذيصالح به شرح جدول زير اقدام نمايد. از مشاوران محترم دعوت مى گردد در صورت تمايل نسبت به دريافت اسناد و شركت در فرايند 

ارزيابى از طريق مراجعه به سامانه ستاد اقدام نمايند.

فراخوان ارزيابى كيفى مشاوران (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تاريخ 1400/01/23 تا ساعت 19 تاريخ 1400/01/31
آخرين مهلت تحويل پاكات ارزيابى: تا ساعت 19 تاريخ 1400/02/15

تاريخ بازگشايى پاكات ارزيابى: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/02/16
    www.setadiran.ir نحوه ارسال اسناد: بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايي پاكات: سي متري سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان
نوبت اول:  1400/01/22 

نوبت دوم:  1400/01/23         
(م الف 41)

صالحيت الزمروش عقد قراردادموضوع شماره فراخوان 

حداقل رتبه 3 راهسازىروش تعرفهنظارت بر پروژه هاى راهسازى1400-2

طرح جامع ناحيه جنوبى استان 1400-3
همدان

QCBSحداقل رتبه 2 شهرسازى

طرح مرمت و احياى بافتهاى 1400-4
تاريخى

QCBS حداقل پايه 3 حفظ و احياى
بافتهاى تاريخى فرهنگى

نيلوفر بهرمندنژاد»
 همــه ما مى دانيم كــه هنگام درد 
دندان بايد به يك دندانپزشك مراجعه 
كنيم اما مشــكالت مربوط به خدمات 
دندان پزشكى و سالمت بهداشت دهان 
و دندان بر هيچ كس پوشــيده نيست. 
در  دندانپزشــكى  خدمات  هزينه هاى 
ايران اگرچه نســبت به ساير كشورها 
كمتر است اما وضعيت اقتصادى مردم 
و تحت پوشش بيمه نبودن اين خدمات، 
تحميل  مردم  بر  را  سنگينى  هزينه هاى 

مى كند.
 بــه هرحال از آنجايى كه بهداشــت 
دهــان و درمان يكــى از اجزاى مهم 
سالمت محسوب مى شود، توجه مردم 
به پيشگيرى بايد بيشتر از درمان باشد 
مى رسد  به نظر  پيشگيرى  حوزه  در  اما 
آنچنان كه بايد و شــايد به اين مسأله 

توجه نمى شود.
در گذشته دندانپزشكان منتظر مى ماندند 
تا مردم بيمار شــوند امــا امروزه با 
همان  از  انجام شــده  برنامه ريزى هاى 
ابتداى زندگــى از ابتال به بيمارى هاى 

دهان و دندان جلوگيرى مى  شود.
در همين زمينه تصميم گرفتيم به مناسبت 
روز دندانپزشــك با وفاءا... صحرايى 
استان  باتجربه  پزشكان  دندان  از  يكى 

گفت وگويى داشته باشيم:
 در ابتدا لطفا به معرفى اجمالى خود 

و شغل دندانپزشكى بپردازيد؟
 بيش از 30 ســال اســت كه وارد اين حرفه 
شــده ام. دندانپزشكى يكى از رشته هاى گروه 
پزشكى است كه حوزه عمل آن دهان و دندان 
است. وظيفه دندانپزشــك در وهله نخست 
آموزش راه هاى مبارزه عليه بيمارى هاى دهان 
و دندان و درنهايت درمان يا بازيابى سالمت 

دهان و دندان است.
 توجــه مردم به ســالمت دهان و 
دندان نسبت به ساير مسائل بهداشت 

و سالمت را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
 نخستين قدم براي سالمت دندان ها، پيشگيري 
از بروز بيماري و درمــان آن در مراحل اوليه 
اســت، بهداشت دهان و دندان يكى از اجزاى 
مهم ســالمت محسوب شده و تأثير زيادى بر 
كيفيت زندگى افراد دارد. در اين راستا سازمان 
جهانى بهداشت مكرراً بار ناشى از مشكالت 
و بيمارى هاى دهان و دندان در تمام كشورها 
را هشــدار داده، همچنيــن بــر تغيير جهت 
سيستم هاى ارائه دهنده خدمات بهداشت دهان 
و دندان با هدف تمركز بيشــتر بر برنامه هاى 
پيشــگيرانه در اين زمينه تأكيد دارد، از اين رو 
رفتارهاى خود مراقبتى در زمينه بهداشت دهان 
و دندان، يك عامل پيشــگيرى كننده مؤثر در 

حفظ سالمت دهان و دندان است؛ البته در مورد 
افراد داراى تحصيالت در حرفه هاى پزشكى و 
دندانپزشــكى، باورها و نگرش هاى بهداشتى 
عالوه بر اينكه بــر رفتارهاى خود مراقبتى آنان 
در زمينه بهداشــت دهان و دندان مؤثر است، 
بر ايجاد انگيزه الزم در بيماران و مراجعان در 
به كارگيرى چنين رفتارهاى پيشگيرانه نيز تأثير 

بسزايى دارد.
 از روزهاى كارى خودتان و چگونه 
ايام  در  كارى  ســاعات  شدن  سپرى 

كرونا توضيح دهيد؟
به طور حتــم يكى از شــغل هايى كه پس از 
شــيوع كرونا تحت تأثير اين ويروس گرفت، 
حرفه دندانپزشــكى است؛ زيرا دندانپزشكان 
به دليل نوع و ماهيت كار خود نيازمند تماس 
بسيار نزديك با صورت بيماران به ويژه دهان 
و بينى هســتند. مراجعيــن را كاهش داديم 
و مرتــب از بــدو ورود هر بيمــار، مطب را 
ضدعفونى مى كنيم. استفاده از ماسك و شيلد 
هم الزامى بوده و هســت. وقتــى اين اجبار 
برداشته شــد مردم به دليل تبليغات غيرعلمى 
تمايلى به دندانپزشــكى نشان نمى دادند، زيرا 
در اوايل شيوع كرونا اين طور تبليغ مى شد كه 
يكى از راه هاى انتقــال كرونا انجام خدمات 
دندانپزشكى است، درحالى كه به اين موضوع 
اشاره نمى كردند كه حضور در آسانسور و هر 
محيط بسته اى بدون رعايت نكات بهداشتى 
امــكان انتقال بيمارى را بــاال مى برد و لزوما 

دندانپزشكى عامل بيمارى نيست.
خدمــات  نــرخ  شــما  به نظــر   
دندانپزشــكى چقدر بايد باشد كه هم 
پزشك درآمد مطلوب داشته باشد و هم 

بيمار از عهده هزينهها برآيد؟
يكى از مشــكالت اقتصــادى و مالى مردم 

مربوط به خدمات دندانپزشــكى است؛ زيرا 
خدمات دندانپزشكى به صورت جدى تحت 
حمايــت دولــت و بيمه ها نيســت. اگرچه 
خدمات دندانپزشــكى در ايران در مقايسه با 
ساير كشــورها چندان گران نيست اما به دليل 
اقتصــاد ضعيــف خانوارهــا درحال حاضر 
به شــدت از مراجعان كاسته شــده و حجم 
بيمــاران غيربيمه اى و آزاد به داليل اقتصادى 

بسيار كاهش يافته است. 
دولت نيز بايد سرمايه گذارى بزرگى در زمينه 
بهداشت، پيشــگيرى و انواع خدماتى كه از 
پوســيدگى دندان جلوگيــرى مى كند، انجام 
دهــد. از طرف ديگر بايــد مجموعه هايى را 
تقويت كنند كــه بيمه هاى دندانپزشــكى با 
حمايت دولت يا حداقــل نهادهاى مختلف 
بتوانند افراد بيشــترى را تحت پوشــش قرار 

دهند.
كــه  چالشــى  مهم تريــن   
آن  با  دندانپزشــكى  فارغ التحصيالن 

مواجه هستند را چه مى دانيد؟
دندانپزشــكان هم مانند بقيه اقشــار جامعه 
بايد ســهم خود را از هزينه هاى جارى اداره 
كشــور در قالب ماليات بپردازند. ولى ماليات 
همان طور كه از اســمش پيداســت بر درآمد 
تعريف مى شــود! نتيجه اينكه دندان پزشكان 
جوانى كه تازه آغاز به كار كرده اند و بيشــتر 
زير بار قســط، قرض و درحال هزينه كردن 
هستند، قاعدتاً به درآمد نرسيده اند كه مالياتى 
بپردازند؛ اما قوانين مالياتى اين موارد را خيلى 
كمتر درنظر مى گيرند كه به زيان دندانپزشكان 

جوان است.
اما كســانى كه به اين رشته عالقه مند هستند 
بايد به طــور مداوم خــود را بــه روز كنند. 
هزينه هاى درمان را بــراى افرادى كه به نان 

شبشان محتاج هستند، پايين آورند. نتيجه اين 
افزايش رقابت شــديد در بازار دندانپزشكى 
فعلى و نبود دسترســى درصــدى از مردم به 
خواهد  دندانپزشــكى  خدمات  كوچك ترين 

بود.
سخت ترين لحظه براى يك دندانپزشك وقتى 
اســت كه چاره اى جز كشيدن دندان ندارد و 
مجبور است اين موضوع را به هر نحوى شده 

به بيمار بگويد.
 در پايان به بيماران دهان و دندان 

در دوران كرونا چه توصيه اى داريد؟
مردم در اين دوران بهداشــت دهان و دندان 
را جــدى بگيرنــد. از آنجايى كــه ويروس 
كرونا در ته حلق كلونيزه مى شــود، رعايت 
بهداشت دهان به صورت روزمره و استفاده از 
دهان شويه  هايى كه به  ويژه اكسيدكننده هستند، 
مطالعات نشــان داده كه مى تواند هم به ميزان 
زيادى براى ارائه دهندگان خدمات ســالمت 
و هم براى مردم بســيار مؤثر باشد؛ بنابراين 
رعايت كامل بهداشت دهان و دندان و استفاده 
از دهان  شويه به صورت غرغره كردن به مدت 
15 تــا 20 ثانيه كه مى  توانــد به ميزان زيادى 
بار ويــروس را در داخل حلــق كم كرده و 
انتقال بيمارى را به حداقل برســاند، توصيه 

اكيد ماست.
پرهيز از خوردن شــيرينى ها بــه مقدار زياد، 
مسواك زدن و اســتفاده  منظم از نخ دندان از 
مهم ترين كارهايى اســت كه براى جلوگيرى 
از پوسيدگى دندان بايد انجام دهيم. اما ساير 
عادات زندگى و برخى غذاها و نوشــيدنى ها 
نيز نقش مهمى در جلوگيرى از پوســيدگى 
دندان ها دارند و تأثيــر برخى از اين مواد در 
مقابله با پوســيدگى دندان بسيار شگفت آور 

است.

مردم مجوز تردد بين شهرى را
 از فرماندارى ها بگيرند

 جانشــين معاون عمليات ترافيك راهور نيروى انتظامى با اعالم 
اينكه براســاس مصوبه كميته امنيتى اجتماعى و انتظامى ســتاد ملى 
مقابلــه با كرونا هرگونه اخذ مجوز براى تردد بين شــهرى به عهده 

فرماندارى ها بوده و پليس راهور مجرى اين مصوبه است.
رســول ابراهيمى در گفت وگو با ايرنا افزود: پليس راهور هيچ گونه 
مجوزى مبنى بر تردد بين شهرى صادر نمى كند و تنها متولى صدور 
اين مجوز فرماندارى ها هســتند. مدت زمان اين مجوز قابل تمديد 

نيست و درصورت لزوم بايد درخواست جديد صادر شود.
وى ادامه داد: براساس اين مجوز تردد بين شهرى در شهرهاى قرمز و 
نارنجى در فرم يكپارچه اى توسط فرماندارى ها تكميل و براى اجرا 

به پليس راهور استان و شهرستان ها ارسال مى شود.
ابراهيمــى بــا بيــان اينكــه اكنــون 257 شــهر در وضعيــت قرمــز و 
129 شــهر در وضعيــت نارنجــى قــرار دارنــد، گفــت: ايــن مجــوز 
ــى  ــتى و قضاي ــت ادارى، بهداش ــه داراى فعالي ــرادى ك ــراى اف ب
هســتند، صــادر مى شــود و براســاس ايــن ابالغيــه صــدور مجــوز 
ــوى  ــادره از س ــوز ص ــه داراى مج ــاى ادارى ك ــراى مأموريت ه ب
ــوده و  ســازمان ها، ادارت و وزارتخانه هــا هســتند، مــالك عمــل ب

ــا نيســت. ــه مجــوز فرماندارى ه ــازى ب ني
وى تأكيد كرد: ورود خودروهاى با پالك غيربومى به شهرهاى گروه 
قرمــز و نارنجى ممنــوع و خروج خودروها با پــالك بومى از اين 

شهرها نيز ممنوع است.
به گفته وى، همه شــهرها مشمول محدوديت تردد شبانه از ساعت 
22 تا 3 بامداد شده و متخلفان 200 هزارتومان جريمه خواهند شد.

يك دندانپزشك:

پيشگيرى مهمترين اقدام 
براى سالمت دندان ها است
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آگهي حصر وراثت
آقــاى محمــود رجبــى داراى شــماره شناســنامه 5029495991 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 112/0000003ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده 
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان نرگــس رجبــى بــه شــماره شناســنامه5029455760 در تاريــخ 1399/12/17 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه: ــه منحصــر اســت ب ــوت آن متوفي حين الف
 1-رجبعلــى رجبــى فرزنــد ولــى الــه بــه شــماره شناســنامه 41 متولــد 1337 صــادره از فامنيــن پســر متوفيــه، 2- محمــود رجبــى فرزنــد ولــى الــه بــه شــماره شناســنامه 
10714 متولــد 1356 صــادره از فامنيــن پســر متوفيــه، 3- ربابــه رجبــى فرزنــد ولــى الــه بــه شــماره شناســنامه 5879 متولــد 1343 صــادره از فامنيــن دختــر متوفيــه ، 
4-نرگــس رجبــى فرزنــد ولــى الــه بــه شــماره شناســنامه 4737 متولــد 1332 صــادره از فامنيــن دختــر متوفيــه، 5- علــى محمــد رجبــى فرزنــد فدايعلــى بــه شــماره 
ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب شناســنامه 622 متولــد 1349 صــادره از فامنيــن همســر متوفيــه. اينــك ب

كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 12)

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

جريمه مالياتى براى متخلفان سود بانكى
 از آنجا كه همواره بانك ها از ســودهاى بانكى تمكين نمى كنند، در 
ايــن زمينه وزير امور اقتصادى و دارايى جريمه مالياتى براى بانك هاى 

متخلف درنظر گرفته است. 
به گزارش ايســنا، همواره بانك ها به تخلف در سود متهم مى شوند به 
اين صورت كه آنها معموال مصوبات شــوراى پول و اعتبار درباره سود 
سپرده ها و تســهيالت را دور مى زنند و ســودهاى باالتر از نرخ هاى 

مصوب دريافت مى كنند. 
در ســال هاى گذشته سعى شده است تا با اين تخلف بانك ها برخورد 

شود اما متأسفانه تاكنون كارساز نبوده است.
در اين راســتا، وزير امور اقتصادى و دارايى به 12 مديرعامل بانك 
زيرمجموعــه خود اعالم كرده اســت: با توجه بــه لزوم حمايت از 
توليد در راســتاى تحقق شعار سال و پيرو تأكيدات گذشته، بانك ها 
موظف به رعايت دقيق نرخ هاى ســود سپرده و تسهيالت مصوب 
شــوراى پول و اعتبار هستند. دژپســند به بانك ها اخطار داده است 
كــه نرخ هاى باالتر از نرخ هاى مصوب شــوراى پول و اعتبار جزو 
هزينه هاى قابل قبول مالياتى محســوب نمى شــوند و سازمان امور 
مالياتى را مطابق گزارش ســازمان حسابرسى موظف به انجام اقدام 

موردنظر دانسته است.
اين درحالى است كه وزير اقتصاد در جديدترين اظهارات خود درباره 
احتمال تغيير در نرخ سود بانكى بيان كرده كه تغيير اين متغيير اقتصادى 
با توجه به شرايط طبيعى است اما اين امر بايد مورد بررسى بيشترى قرار 

گرفته و به تدريج انجام شود.
حال، معاون امور بانكى وزير اقتصاد اعالم كرده است كه سود مصوب 
براى سپرده هاى يكســاله 16 درصد و 2 ساله 18 درصد است، ضمن 

اينكه سقف سود تسهيالت 18 درصد تعيين شده است.
طبق گفته عباس معمارنژاد، به ميزانى كه بانك ها ســود بيشــتر از نرخ 
مصوب پرداخت كنند عالوه بر اينكه به صاحب سپرده، سود پرداخت 

كرده اند مشمول پرداخت ماليات هم مى شوند.

كرونا سبك خريد مردم را تغيير داد
 يك فعال حوزه كار معتقد اســت اگر چــه كرونا محدوديت ها و 
مشكالتى براى اقتصاد و بازار كار ايجاد كرد اما در مقابل فرصت هايى 
هم به وجود آورد و موجب شــد تا شكل كسب وكارها و سبك خريد 

مردم تغيير كند.
هادى ابوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در سال هاى گذشته به دليل 
نوع نگاه به مقوله كار و ضعف فرهنگ كار تغيير در وضعيت مشــاغل 
را شــاهد بوديم، اظهار كرد: تحت تأثير اين نوع فرهنگ، بيشتر مشاغل 

به سرعت تغيير كردند و برخى ديگر نيز درحال از بين رفتن هستند.
وى ادامه داد: امروز در حوزه مشــاغل خدماتــى مى بينيم كه كارهاى 
تعميراتى و تأسيســاتى از حالت سنتى خارج شده و در بستر اينترنت 
ارائه مى شــود. اين فعال حوزه كار شيوع كرونا را دركنار مقوله فرهنگ 
كار، در تغيير وضعيت كسب وكارها مؤثر خواند و گفت: بحران كرونا 
اگرچه محدوديت هايى براى اقتصاد و بازار كار ايجاد كرد ولى در مقابل 
فرصت هايى هم به وجود آورد و سبب شد تا شكل كسب وكارها و سبك 
خريد مردم تغيير كند و جهش ويژه اى را در حوزه فناورى اطالعات و 

ارتباطات شاهد باشيم.
به گفته ابوى، فروش آنالين و گسترش كسب وكارهاى اينترنتى از جمله 
فرصت هايى است كه در سايه شيوع كرونا به دست آمد و سبب شد تا 
با اتصال مراكز خدماتــى و ادارى به يكديگر از طريق فضاى مجازى، 
بخش اعظمى از خدمات به شكل اينترنتى ارائه و از مراجعات حضورى 
جلوگيرى شود. به اعتقاد اين فعال حوزه كار، رويكرد بسيارى از مشاغل 
با شــيوع ويروس كرونا از حالت سنتى خارج شد و به سمت فضاى 
مجازى و اينترنتى شدن پيش رفت كه با توجه به آنكه در آينده نزديك 
شاهد ايجاد مشاغل جديد خواهيم بود، رويكرد حاضر موجب خواهد 
شــد تا مشاغل جديد و نوپا جاى خود را به مشاغل سنتى بدهند و در 

بستر اينترنت و فضاى مجازى شكل بگيرند.

معاون صمت استان اعالم كرد
شناسايى 160 واحد توليدى فعال با كمتر از 

30 درصد ظرفيت در همدان
 معاون صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به 
شناسايى حدود 160 واحد توليدى با ظرفيت كمتر از 30 درصد در استان، 
گفــت: حدود 160 واحد توليدى با كمتر از 30 درصد ظرفيت در اســتان 

شناسايى شده كه در سال 1400 به ظرفيت اقتصادى خواهند رسيد.
حميد بهزادى شــريف در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه در سال 

1400 برنامه ريزى شــده واحدهاى توليدى راكد و نيمه راكد شناسايى 
شــوند، اظهار كرد: در سال گذشــته 56 واحد توليدى راكد و نيمه راكد 

استان همدان احيا شد.
وى با بيان اينكه سياســت ســازمان صمت احياى واحدهاى غيرفعال 
در استان بوده است، خاطرنشــان كرد: در سال 98، 120 واحد صنعتى 
غيرفعال در استان همدان وجود داشت كه مشكالت اين واحدها بررسى 
شده و با 3 روش احيا مى شوند، به طورى كه در 11 ماهه سال گذشته 45 

واحد غيرفعال استان به چرخه توليد بازگشتند.
بهزادى شــريف با اشــاره به فعاليت دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع 

توليد در سازمان صمت، افزود: واحدهاى توليدى مشكل دار مى توانند با 
مراجعه به دبيرخانه دائمى ســتاد تسهيل استان مشكالت خود را مطرح 
كرده تا پس از بررسى در كميته كارشناسى، در ستاد تسهيل استان بررسى 

شود.
اين مقام مسئول در بخش ديگرى درباره راه اندازى واحدهاى توليدى در 
سال جهش توليد، تصريح كرد: در سالجارى 102 پروانه بهره بردارى با 2 
هزا و 176 نفر اشــتغالزايى صادر شده، درحالى كه تعهد سازمان در سال 
99 صدور 85 پروانه با هزار و 163 نفر اشتغالزايى بوده كه عملكرد 130 

درصدى در صدور پروانه بهره بردارى داشته است. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

آگهى دعوت از بستانكاران (نوبت سوم)
شركت سهامى خاص شن و ماسه 

همه كسى غرب در حال تصفيه 
به شماره ثبت 7665 و شناسه ملى 10820069133

مدير تصفيه - معصومه رحيمى نادر 

شركت  بستانكاران  كليه  از  تجارت  قانون   225 ماده  اجراى  در 
مذكور كه انحالل آن در مجمع عمومى فوق العاده شركت به تاريخ 
1399/01/16 به تصويب رسيده است و آگهى انحالل آن در روزنامه 
رسمى به شماره 22082 مورخ 1399/10/15 به چاپ رسيده است، 
دعوت به عمل مى آيد تا ظرف مدت حد اكثر 6 ماه از تاريخ انتشار 
آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود، به محل تصفيه 
ايلگلى  خيابان   ، هنرستان  خيابان  همدان  آدرس  در  واقع  شركت 
ساختمان 222 واحد 5 با كد پستى 6516763601  مراجعه نمايند 
بديهى است شركت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى كه خارج از 

مهلت فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتى نخواهد داشت . 
تاريخ هاى چاپ 1399/11/23 و 1399/12/23 و 1400/01/23     

 طبق اعالم وزارت راه وشهرسازى همه سرپرستان 
واحدهاى مسكونى و مستأجران ملزم هستند اطالعات 

ملك خود را در سامانه معرفى شده ثبت كنند. 
بر اين اســاس آنهــا امالك تحت تملــك و محل 
اقامــت خــود را از 19 فروردين تا 9 ارديبهشــت 
طبق زمانبندى اعالم شــده و براســاس شماره آخر 
كد ملى در ســامانه امالك و اسكان كشور به نشانى

http://amlak.mrud.ir ثبت مى كنند.
 اين الزام در راستاى اجراى ماده 54 قانون ماليات هاى 
مســتقيم مصوب پنچم آذرماه 99 مجلس شــوراى 

اسالمى به وجود آمده است. 
مديركل امور مالياتى اســتان همدان در پاسخ به اين 
پرســش همدان پيام، كه اگر كســى دربــاره امالك 
خوداظهارى نكند چه برخورد قانونى با وى صورت 
مى گيرد؟ گفــت: هنوز هيچ گونه شــيوه نامه اى  به 
ســازمان مالياتى ابالغ نشده اســت. محمد دلشادى 
همچنين درباره خانه هايــى كه تحت مالكيت وراث 
است هم همين پاســخ را داد و گفت: فعال كار ثبت 
را سازمان ثبت اسناد انجام مى دهد و هنوز هيچ گونه 
ابالغيه اى براى اجراى آن به امور مالياتى ارسال نشده 

است.
آن طور كه مشــخص است، وزارت راه وشهرسازى 
در تالش است تا سامانه اطالعاتى مربوط به امالك 
را تكميــل كند تا درصورت نياز به آنها دسترســى 
بيابد. البته 2 ســال اســت كه صحبت از دريافت 
ماليات از خانه هاى خالى بود تا از اين طريق مالكان 
آنهــا را مجبور به فروش يا اجــاره كنند تا بتوانند 
بخشــى از كمبود مسكن را جبران كنند. تاكنون نيز 
كارشناســان متعددى از معايب و مزاياى اين طرح 
و مقدار تأثيرگذارى آن بر هدف اعالم شــده سخن 
گفته انــد. اما در هرصورت طبــق مصوبه مجلس، 
در آذرماه ســالجارى به قانون تبديل شــد و اكنون 
وزارت راه وشهرســازى با تعيين زمان مشــخص 
براى مالكان، آنها را الزام به ثبت خانه هاى خود در 

سامانه موردنظر كرده است. 
آن طور كه عنوان شــده، پس از راســتى آزمايى اگر 
مشــخص شــود كه مالكى اقدام به ثبــت نكرده 
اســت، در آينده ارائه خدمات دولتى شامل يارانه، 
گواهينامــه، انشــعابات، افتتاح حســاب بانكى و 
بسيارى ديگر از خدمات مشروط به ثبت اطالعات 
سكونتى در ســامانه امالك و اسكان و دريافت كد 

يكتا خواهد بود. 
سايت  در  راه وشهرســازى  وزير  معاون  به تازگى 
اين وزارتخانه هشدار داده است كه اگر براساس 
خوداظهــارى اطالعات به طور ناقص ثبت شــود 
در اين صورت واحد به عنــوان واحد خالى تلقى 
مى شود و اطالعات آن به ســازمان مالياتى ارائه 

شد. خواهد 
محمــود زاده درباره خانه هايى كه به شــكل قولنامه 
خريد وفروش شده اند و يا خانه هايى كه هنوز پايان كار 
ندارند، گفت: مالك سند مالكيت رسمى نيست و تمام 
امالك در سيســتم وجود دارند و بايد همه اطالعات 

خود را چه در شهر و روستا در سامانه اظهار كنند.
وى افزود: ما براى راستى آزمايى اطالعات را از سامانه 

19 دريافت مى كنيم، اگر اطالعات ثبت نشده باشد يا 
به طور ناقص ثبت شــده باشد، خانوار از خدماتى كه 

دولت ارائه مى دهد محروم مى شود.
معاون وزير اظهار كرد: اگر كسى ده خانه پُر هم داشته 

باشد ماليات اين طرح برايش لحاظ نمى شود.
وى درباره خانه هايى كه هنوز انحصار ورثه نشده اند، 
بيان كرد: ما براى شرايط ويژه هم برنامه ريزى كرده ايم 

كه به زودى تعيين تكليف مى شوند.
آن طور كه مشخص است در اين طرح 2 هدف عمده 
شامل شناسايى آدرس و بعد شناسايى خانه هاى خالى 

براى شهر هاى باالى صد هزار نفر دنبال مى شود.
وزارت راه وشهرســازى بــراى خوداظهــارى افراد 
در ســامانه ملــى امالك و اســكان، برنامه ســامانه

https://amlak.mrud.ir/amlak.apk را در 
دســترس عموم قرارداد. افراد مى توانند براى استفاده، 
برنامه را دانلود كرده و در تلفن همراه خود نصب كنند.

همچنين دارندگان سيستم عامل ios مى توانند از طريق 
مرورگر سافارى خود به سايت امالك و اسكان به نشانى
https://amlak.mrud.ir/authenticate
Addto Homescreen مراجعه و از طريق گزينه
نســخه وب اپليكيشن سامانه را بر روى گوشى خود 
نصب كنند. مهلــت قانونى تعيين شــده براى انجام 

خوداظهارى از زمان آغاز، 2 ماه است.
در ماده 54 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم آمده است: 
واحدهاى مسكونى واقع در شهرهاى با جمعيت بيش 
از يكصد هزار نفر كه به اســتناد سامانه ملى امالك و 
اسكان كشــور (موضوع تبصره7 ماده 169 مكرر اين 
قانون) به عنوان «واحد خالى» شناســايى مى شوند، از 
سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره 

به شرح زير خواهند شد.
سال دوم، معادل يك دوم ماليات متعلقه؛ سال سوم، 
معادل ماليات متعلقه و ســال چهارم به بعد، معادل 
1/5 برابر ماليات متعلقه خواهد بود. به موجب بند 
12 مــاده واحده قانون اصالح قانــون ماليات هاى 
مســتقيم مصوب 31 تيرماه ســال 1394، ماده 54

مكرر به قانون الحاق شد.
در مرحلــه نخســت، زمان بندى مراجعه به ســامانه 
ملى امالك و اسكان براســاس آخرين رقم كد ملى 
سرپرســت خانوار است؛ اما از دهم ارديبهشت تا 19

خرداد تمامى كدهاى ملى قابليت ثبت نام دارد. از روز 
19 فروردين تا 9 ارديبهشت افرادى كه آخرين رقم كد 
ملى آنها به ترتيب 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، يك و صفر 
است به ترتيب هركدام 2 روز فرصت نام نويسى دارند 
سپس همان طور كه گفته شد از روز دهم ارديبهشت 
تا 19 خردادماه تمامى افراد مى توانند اطالعات ملكى 

خود را ثبت كنند.
با درج ايــن اطالعات هيچ نوع مالياتى به خانه اول و 
دوم شــما در شهرى ديگر و همچنين خانه هاى واقع 
در شهرهاى كوچك و روستاها تعلق نمى گيرد اما بايد 
ثبت نام كنيد. درضمــن در آينده ارائه خدمات دولتى 
شامل يارانه، گواهينامه، انشعابات، افتتاح حساب بانكى 
و بسيارى ديگر از خدمات مشروط به ثبت اطالعات 
سكونتى در سامانه امالك و اسكان و دريافت كد يكتا 

خواهد بود.

ماليات بر
خانه هاى خالى 
ازحرف تا عمل 

■ مديركل امور ماليات: شيوه نامه اى ابالغ نشده است

 براى چگونگى درج اطالعات در سامانه امالك 
و اسكان ممكن است پرسش هاى متداولى در ذهن 
هموطنان ايجاد شود كه در اين گزارش سعى شده به 

آنها پاسخ داده شود:
■ براى خوداظهارى اطالعات مالكيت و سكونت به 

چه سامانه اى مراجعه كنم؟
پاسخ: ســامانه ملى امالك و اسكان كشــور با آدرس 
خوداظهارى  دريافــت  جهــت   amlak.mrud.ir
وزارت  توســط  ســكونت  و  مالكيــت  اطالعــات 

راه وشهرسازى طراحى شده و داراى اعتبار است.
■ دفعه اول اســت كه وارد ســامانه مى شوم. پيغام 
مى دهد كد ملى با شماره همراه سازگار نيست. چه 

كار بايد بكنم؟
پاســخ: براى ورود به ســامانه الزم است با يك شماره 
همراه كه مالكيت آن براى كدملى شما ثبت شده باشد 

وارد سامانه شويد.
■ براى ثبت واگذارى ملك خود در سامانه چه كارى 

بايد انجام دهم؟
پاسخ: لطفا در كنار اطالعات ملك خود در ليست امالك 
تحت مالكيت، گزينه ثبــت واگذارى ملك را انتخاب 

نماييد.
■ خانه به نام من اســت، اما مستأجر در آن سكونت 

دارد. چگونه اين مورد را ثبت كنم؟
پاســخ: در قسمت افزودن ملك پس از ورود اطالعات 
ملك، در قســمت اطالعات سكونت، گزينه «شخص 
ديگرى ســاكن اســت» را انتخاب كــرده و اطالعات 

مستأجر خود را در آن وارد نماييد.
■ در سامانه نشان مى دهد خانه من خاليست، اما خالى 

نيست. چكار كنم؟
پاسخ: لطفا وضعيت اقامت ملك خود را با انتخاب گزينه 

ثبت يا تغيير ساكن مشخص نماييد.
■ ملك را فروخته ام يا ســاكن ديگرى در ملك من 
سكونت دارد، اما كد رهگيرى ندارم. براى ثبت آن 

چه كنم؟
پاســخ: وارد نمودن كد رهگيــرى براى ثبت فروش يا 

سكونت ملك الزامى نيست.
■ در ثبت ملكم اطالعات نادرستى وارد و ثبت نهايى 

هم كرده ام. براى ويرايش آن چه كنم؟
پاسخ: امكان ويرايش اطالعات پس از ثبت نهايى وجود 
ندارد. الزم اســت در وارد نمودن اطالعات خود دقت 

الزم را به عمل آوريد.
■ منظور از اقامتگاه اصلى و فرعى چيست؟

پاسخ: اقامتگاه اصلى اقامتگاهى است كه در آن زندگى 
مى كنيد و اقامتگاه فرعى اقامتگاه دوم خانواده شماست.

■ نخستين بار است كه مى خواهم وارد سامانه بشوم (يا 
رمز عبور خود را فراموش كرده ام). در صفحه سماوا 
مى خواهم كــد ملى خود را وارد نمايم، اما كد ملى 

وارد نمى شود. در اين باره چه بايد كرد؟
پاسخ: لطفا اطمينان حاصل كنيد از مرورگرهاى به روز 
Mozilla Firefox يــا   Google Chrome

استفاده مى كنيد.
■  چگونه مشخصات ملكم را در سامانه اضافه كنم؟

پاسخ: لطفا در قسمت امالك تحت مالكيت روى گزينه 
افزودن ملك كليك كرده و مشخصات آن را ثبت نماييد.

■ وضعيت سكونت ملكم تغيير كرده است. براى ثبت 
آن چه كار كنم؟

پاسخ: لطفا در قســمت امالك تحت مالكيت در كنار 
رديــف ملك خــود روى گزينه ثبت يا تغيير ســاكن 
كليك كرده و وضعيت جديد ســكونت ملك خود را 

ثبت نماييد.
■  اقامتگاه خود را در سامانه نمى بينم. چه كار كنم؟

پاسخ: لطفا در قســمت اقامتگاه ها روى گزينه افزودن 
اقامتگاه كليك كرده و مشخصات آن را ثبت نماييد.

■ مى خواهــم اقامتگاه خــود را تغيير دهم. چگونه 
اقامتگاه پيشين خود را حذف كنم؟

پاسخ: لطفا در قسمت اقامتگاه ها در كنار رديف اقامتگاه 
قبلى خود روى گزينه پايان سكونت كليك كرده و تاريخ 
پايان ســكونت در آن را درج كنيد ســپس مشخصات 

اقامتگاه جديد خود را ثبت نماييد.
■ آيا واحد مسكونى بايســتى 120 روز به صورت 
متوالى خالى باشــد يا اينكه خالى بودن به صورت 

غيرمتوالى نيز مشمول ماليات خواهد بود؟
پاسخ: درصورتى كه ملك به مدت 120 روز غيرمتوالى 
در طول سال مالياتى خالى باشد، باز هم مشمول ماليات 

بر خانه خالى خواهد شد.
■ درباره افرادى كه بيش از 5 واحد مسكونى خالى 
دارند، آيا بايســتى تمامى امالك در يك شهر واقع 

باشند؟
پاسخ: مهم نيست كه واحدهاى مسكونى در يك شهر 
باشد يا در شهرهاى مختلف، به هر حال درصورتى كه 
مالك بيش از 5 واحد مســكونى خالى باشد، مشمول 

ماليات 2 برابرى مى شود.
■ اگر ملكى در طول سال، 120 روز خالى بماند، اما 
مالك آن را فروخته باشد، به طورى كه بخشى از 120
روز زمان خالى ماندن، در اختيار مالك اول و مابقى 
در اختيار مالك دوم باشد، در اين صورت آيا مشمول 
ماليات مى گردد؟ اگر بله چه كسى بايستى ماليات را 

پرداخت كند؟
پاســخ: اگر 120 روز از زمان خالى بودن در اختيار يك 

مالك باشد، مشمول ماليات مى گردد.
■ چنانچه ملكى به دليل فرسودگى قابليت اجاره دادن 
نداشته باشد، آيا مشمول ماليات خانه خالى مى گردد؟

پاسخ: فرسودگى، مالك عدم شموليت در ماليات نيست 
و به هر حال ملك مشمول ماليات خانه خالى مى گردد.

■ پس از اينكه، مالك اخطار مربوط به مشمول ماليات 
خانه خالى بودن را دريافت كرد، چه كارى بايد انجام 

دهد؟
پاسخ: به سامانه جهت خوداظهارى مراجعه كند.

■ دو واحد مســكونى كه داراى سند مجزا هستند و 
تجميع شده و توسط يك خانوار استفاده مى شوند، آيا 
بايستى به صورت مجزا در سامانه ثبت شوند و خانه 

خالى تلقى مى گردند؟
پاسخ: بله بايستى به صورت مجزا ثبت شوند و اگر يكى 
از امالك اقامتگاه دوم تلقى نشــود، مشمول ماليات بر 

خانه خالى مى گردد.
■ حكم ملكى كه خريدارى شــده اما هنوز به مالك 
جديد تحويل نشــده و در فاصله زمان بين خريد تا 

تحويل نهايى خالى بوده، چيست؟

پاسخ: اگر به ميزان 120 روز خالى باشد و در اختيار يك 
مالك باشد، مشمول ماليات خانه خالى مى گردد.

■ براى معافيت واحدهاى وقفى كه مشمول ماليات 
نيستند، چه مداركى موردنياز است؟

پاسخ: مالك استعالم از ســازمان اوقاف و امور خيريه 
است.

■ آيا واحدهاى مسكونى در شهرهاى زير يكصد هزار 
نفر جمعيت مشمول ماليات خانه خالى مى گردند؟

پاسخ: خير، مشــمول ماليات نمى شــوند اما چنانچه 
اطالعات آنها در ســامانه اظهار نشود، مشمول جريمه 

خواهند شد.
■ در چه صورت واحدهاى مسكونى مشمول جريمه 
مربوط به ثبت نشدن ملك مى شوند و اين جريمه در 
شهرهاى كمتر و بيشتر از يكصد هزار نفر جمعيت به 

چه صورت خواهد بود؟
پاســخ: واحدهاى مسكونى واقع در كليه شهرهاى زير 
يكصدهزار نفر جمعيت و روستاهاى كشور كه هريك 
از مالك يا بهره بردار آنها در سامانه ملى امالك و اسكان 
كشور ثبت نشده باشد در حكم خانه  خالى تلقى شده 
و مشمول جريمه اى معادل 20درصد ماليات سال اول 
موضوع مــاده 54 مكرر قانون ماليات هاى مســتقيم و 
واحدهاى مسكونى واقع در شهرهاى باالى يكصدهزار 
نفــر جمعيت كه هريك از مالك يــا بهره بردار آنها در 
ســامانه ملى امالك و اسكان كشــور ثبت نشده باشد، 
در حكــم خانه خالى موضوع ماده 54 مكرر اين قانون 

محسوب مى شوند.
■ درصورتى كه بهره بردار اطالعات ملك را در سامانه 

درج نكند، تكليف مالك چيست؟
پاسخ: مى تواند با درج كد رهگيرى اجاره نامه و يا شناسه 
ســند و رمز تصديق اجاره نامه رسمى خود از شمول 

ماليات خارج شود.
■ اگر محل ســكونت فرد تغيير كرد، چه كارى بايد 

انجام دهد؟
پاســخ: ظرف مدت حداكثر يك ماه بايستى اطالعات 

محل سكونت جديد را در سامانه ثبت نمايد.
■ مهلت خوداظهارى براى اشخاص حقيقى و حقوقى 

چه مدت است؟
پاسخ: اشخاص حقيقى و حقوقى از زمان اعالم رسمى 
خوداظهارى حداكثر 2 ماه براى درج اطالعات فرصت 

دارند.
■ مالك اقامتگاه اصلى يكى از اعضاى خانوار (مثال 
همســر يا يكى از فرزندان سرپرست خانوار) است. 

نحوه ثبت ملك چگونه است؟
پاسخ: در اين حالت سرپرســت خانوار الزم است در 
قسمت مالكيت ملك آن عضو خانوار را به عنوان مالك 
معرفى كند. اين عضو خانوار نيز الزم است به صورت 
جداگانه وارد سامانه شده و ملك خود را ثبت كند. دقت 
شــود در هنگام ثبت ملك الزم اســت وى در قسمت 
اطالعات سكونت گزينه «خودم ساكن هستم» را انتخاب 

كند.
■ خانه اى خريدم، اما هنوز سند به نامم نشده. چگونه 

ملكم را ثبت كنم؟
پاسخ: در اين موارد الزم است در قسمت نوع سند گزينه 

«عادى» را انتخاب نماييد.

پرسش هاى احتمالى درباره ثبت اطالعات امالك
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انتخابات هيأت تنيس روى ميز 
به تعويق افتاد

 پس از اعالم خبر برگزارى انتخابات هيأت تنيس بررسى موضوع 
از ســوى همدان پيام مبنى بر جابجايى زمان انتخابات به علت شرايط 
حاد كرونايى، مجمع انتخابات هيأت تنيس روى ميز كه قرار بود امروز 
در همدان براى انتخاب رئيس جديد هيأت برگزار شود لغو و به زمان 

ديگرى موكول شد.
معاون ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان همدان با اعالم اين خبر 
به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرايط كرونايى استان و براى صيانت 
از ســالمتى اهالى ورزش، مجمع انتخابات تنيس روى ميز استان را با 
هماهنگى فدراسيون و ستاد مقابله با كرونا لغو و به زمان ديگرى موكول 
كرديم. محرم روزبه افزود: برگزارى مجمع پيش بينى شــده بود اما با 
هجوم موج چهارم كرونا به اســتان و وضعيت قرمز همدان و به دنبال 
نكته ســنجى روزنامه همدان پيام پس از بررسى شرايط و هماهنگى با 
فدراســيون تنيس روى ميز كشور و استعالم از ستاد مبارزه با كروناى 
استان، تصميم گرفتيم براى حفظ سالمتى اعضاى مجمع و ساير عوامل 

اين انتخابات را لغو و ان شاءا... در زمان مناسب ترى برگزار كنيم.
وى ادامه داد: همواره و در هر شــرايطى ســالمتى جامعه ارجح است 
و ما نيز در اين راســتا تصميم به لغو انتخابات هيأت تنيس روى ميز 

استان گرفتيم.

درخشش بانوان دونده همدان 
در جام بين المللى 

 بانوان دونده همدانى در مســابقات دووميدانى جام بين المللى امام 
رضا(ع) با كسب 3 مدال رنگارنگ خوش درخشيدند.

دبير هيأت دووميدانى اســتان با اعالم اين مطلب اظهار كرد: نخستين 
دوره مســابقات بين المللى دووميدانى جام امام رضا(ع) و گراميداشت 
على باغبان باشى در بخش زنان با حضور بيش از 170 ورزشكار زن از 

استان هاى مختلف كشور به ميزبانى مشهد مقدس برگزار شد.
مســعود بنوان افزود: در اين رقابت ها و در مــاده ده هزار متر فاطمه 
چنارى از همدان به مدال نقره دست يافت. همچنين در ماده ده كيلومتر 
پياده روى زينب احدى از همدان مدال طال كسب كرد و فاطمه شعبانلو 
ديگر دونده همدانى به نشــان نقره رسيد و در پايان اين مسابقات تيم 

همدان با يك نشان طال و 2 نقره عنوان پنجم را به دست آورد.
وى اضافه كرد: از آنجا كه مســابقات جام امام رضــا(ع) مورد تأييد 
فدراسيون جهانى است، ورزشــكاران در اين پيكارها شانس خود را 
براى كسب ســهميه المپيك امتحان كردند. همدان يكى از قطب هاى 

اصلى دووميدانى كشور است.

كشتى جوانان استان در انتخابى تيم ملى
 تيم كشتى آزاد جوانان استان همدان در مسابقات انتخابى تيم ملى 

در تهران با ديگر كشتى گيران كشور سرشاخ شدند.
 مســابقات كشتى آزاد انتخابى تيم ملى از روز گذشته با رقابت تعداد 
334 كشــتى گير از همه استان هاى كشور آغاز شد و شركت كنندها در 
9 وزن با هم رقابت مى كنند. اســتان همدان در اين مســابقات با 15 
كشــتى گير حضور دارد و با سود بردن از چند چهره شاخص اميدوار 
است تا ناكامى نوجوانان را با كســب مدال هاى رنگارنگ در جوانان 
جبــران كند. داريوش ولى زاده در 61 كيلوگــرم، على قپانورى در 65 
كيلوگرم،حسين رسولى و محمدمهدى  اصغرى در79 كيلوگرم و مهدى 

حاجيلويان در 97 كيلوگرم از اميدهاى استان در اين رقابت ها هستند.
هيأت كشــتى اســتان تركيب تيم همدان را در اين رقابت ها به شرح 

ذيل اعالم كرد.
57 كيلوگرم............................................................  اميرحسين عبدى راد
61 كيلوگرم.................................................................  داريوش ولى زاده
65 كيلوگرم...........  على قپانورى، ايمان محمدحسينى و بهزاد احمدى
70 كيلوگرم.......................................................................  امين رحمانى
74 كيلوگرم...........................................  على رضايى و مهدى  يادگارى
79 كيلوگرم................................ حسين رسولى و محمدمهدى  اصغرى
92 كيلوگرم................................................................  مهدى حاجيلويان 
97 كيلوگرم......................................  سياوش گمار و حميدرضا شاهيده
125 كيلوگرم......................  محمدمهدى زنگنه و محمدحسين  حسينى
مربيان..........  رضا سامعى، جالل لطيفى، اميد يوسفى، محمدقياسوند و 

على محمد مالمير
سرپرست............................................................................  تورج ظفرى
.................................................................................  بيژن روزبهانى  داور

قايقران همدانى در انتخابى المپيك روئينگ
 تركيب روئينگ 2 نفره زنان ايران براى حضور در انتخابى المپيك 
مشخص شد و كيميا زارعى از اســتان همدان در اين تركيب 2 نفره 

حضور دارد.
مســابقات قايقرانى روئينــگ انتخابى المپيك 5 تــا 7 مى (15 تا 17

ارديبهشــت) به ميزبانى ژاپن برگزار مى شود. پيش از اين اعالم شده 
بود كه بهمن نصيرى و نازنيــن ماليى در روئينگ تك نفره مردان و 
زنان به رقابــت مى پردازند. اكنون نيز تركيــب روئينگ 2 نفره زنان 

مشــخص شــد و كيميا زارعى و زينب نوروزى نمايندگان ايران در 
قايق 2 نفره هستند.

ســرمربى روئينگ بانوان ايران درباره تعييــن تركيب روئينگ 2 نفره 
زنان گفت: ما تســت هاى متعددى گرفتيم و درنهايت ركورد زمانى و 

هماهنگى زينب نوروزى و كيميا زارعى بهتر بود. 
ــه ايــن پرســش كــه ركــورد قايــق 2 ســولماز عباســى در پاســخ ب

ــرد:  ــد ك ــن ســهميه را دارد، تأكي ــدر شــانس گرفت ــران چق ــره اي نف
ســال گذشــته مســابقه اى برگــزار نشــد بنابرايــن اطالعــى از 
ــم مســجل اســت كــه  ــا براي ــم ام ــه حريفــان نداري ركورد هــاى بقي

ــان  ــون ميزب ــد چ ــركت مى كن ــادى ش ــى زي ــا آمادگ ــا ب ــن قطع ژاپ
ــوده و  ــه كشــورها هــم اردوهايشــان پابرجــا ب المپيــك اســت. بقي

ــا جــدى هســتند. ــان م ــام رقيب تم
وى افزود: ركورد قايق 2 نفره هم نســبت به قهرمانى آسيا بهبود پيدا 
كرده است اما تجربه ثابت كرده در انتخابى المپيك ركوردها بهتر هم 
خواهــد بود. زارعى و نوروزى 3 هفته طاليى را پيش رو دارند كه به 

آمادگى بهترى برسند. 
اميدواريم كه كيميا زارعى با كسب سهميه المپيك بتواند تنها نماينده 

استان همدان در المپيك توكيو باشد.
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پيشخـوان

3 جودوكار استان
 به تيم ملى دعوت شدند

 ســه جودوكار شهرستان بهار به تيم 
ملى نوجوانان و جوانان كشــور دعوت 

شدند.
ابوالفضــل امينــى در وزن 55 كيلوگرم 
وحســين جعفرى در وزن 90 كيلوگرم 
2 تن از جودوكار نوجوانان شهرســتان 
بهار هســتند كه از ســوى سرمربى تيم 
ملى نوجوانان به اردوى تيم ملى جودو 

جمهورى اسالمى ايران دعوت شدند.
همچنين براســاس نظر ســرمربى تيم 
ملى جوانــان حميدرضا باباخانى ديگر 
جودوكار بهارى در وزن 81 كيلوگرم به 
اردو تيم ملى جوانان كشور دعوت شد.

اين اردو اوايل ارديبهشــت ماه در سالن 
افراسيابى تهران برگزار مى شود.

فعاليت صعودهاى 
ورزشى در همدان 

ممنوع است
 هرگونه فعاليــت در اجراى برنامه ها، 
دوره هاى آموزشى و تمرينى سنگنوردى 
و كوهنوردى در استان همدان ممنوع شد.

رئيس هيــأت كوهنوردى و صعودهاى 
ورزشى همدان گفت: با توجه به شيوع 
دوباره بيمارى كرونا و ابالغ استاندارى 
و اداره كل ورزش و جوانــان اســتان 
زيرمجموعه  فعاليت هاى  تمامى  همدان 

اين هيأت تعطيل است.
عليرضا گوهــرى اظهار كــرد: بر اين 
اســاس تمامى دوره هاى تمرينى سالن 
سنگنوردى زنده ياد فرهاد ميرزاجانى را 
تعطيل كرده ايم ضمن اينكه باشگاه هاى 
كوهنوردى حق اجراى برنامه و جلسه 
را ندارنــد همچنين تمامــى دوره هاى 
آموزشى رســمى و غيررسمى در سالن 

و طبيعت تعطيل است.
وى تأكيد كرد: با توجه به حساســيت 
اين دوره و ابالغ نظارت هيأت اســتان 
بر حســن انجام كار و اطالعيه ســتاد 
ملى كرونا و اداره كل ورزش و جوانان 
همــدان، بــا متخلفان برخــورد قاطع 

خواهيم داشت.

محسن وفايى 
به سردار بوكان پيوست

پيشــين  مهاجم  وفايى  محســن   
شــهردارى و پاس همــدان در نيم 
فصــل دوم بــه تيم ســردار بوكان 
خوب  بازيكــن  وفايــى  پيوســت. 
تيم هاى  در  بــازى  ســابقه  همدانى 
شــاهين بوشــهر، ايرانجوان بوشهر، 
شــهردارى  ســيرجان،  آرمان گهــر 
پــاس  و  شــهردارى  بندرعبــاس، 
دارد  خود  كارنامــه  در  را  همــدان 
و نيــم فصل نخســت را نيز در تيم 

كرد. بازى  يزد  شهيدقندى 
وفايــى پس از جدايى از شــهيد قندى 
راهى بوكان شــد تا نيم فصل دوم را در 

سردار بوكان بازى كند.

انتصابات جديد در 
هيأت اسكواش استان

 رئيس هيأت اســكواش اســتان در 
جلســه اى عوامل اجرايى و كميته هاى 
تخصصى هيــأت را با هــدف اجراى 
برنامه هاى پيش بينى شــده در سالجارى 

معرفى كرد.
جداگانه  احكامى  طى  ربانى مهر  اسدا... 
الهــام مظفــرى را در ماليــر، مجتبى 
دى آبــادى را در مريانج، پيمان صالحى 
را در بهار به عنوان سرپرســت هيأت و 
آناهيتا شكرى را مسئول كميته آموزش 
معصومى را مســئول كميتــه بين الملل 
و كاويان فرد را مســئول كميته پزشكى 
هيأت اسكواش اســتان همدان معرفى 

كرد.

رئال مادريد فاتح ال كالسيكو شد
 تيم فوتبال رئال مادريد با برترى 2 بر يك مقابل بارســلونا و فتح 
ال كالســيكو اميدهايش براى قهرمانى در فصل جارى الليگاى اسپانيا 

افزايش پيدا كرد.
اين ديدار حســاس از هفته ســى ام ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا به 
ميزبانى رئال و در ورزشگاه «آلفردو دى استفانو» برگزار شد و با برترى 

دو بر يك شاگردان «زين الدين زيدان» به پايان رسيد.
اين ال كالسيكو كه نتيجه آن نقش مهمى در تعيين قهرمان فصل جارى 
الليگا داشــت، درحالى آغاز شد كه رئال، «سرخيو راموس» و «رافائل 

واران» 2 مدافع اصلى خود را در اختيار نداشت.
هرچند بارسلونا آغاز بهترى داشت و در دقايق نخست به طور كامل بر 
روند بازى مســلط بود، اما رئال در ضدحمالت خود تيم ميهمان را با 
مشكالت زيادى مواجه كرد و 2 بار با سود بردن از اين حربه توسط

كريم بنزما و تونى كروس به گل رسيدند.
اين ديدار كه زير بارش شــديد باران انجام شــد با بازى زيباى بارسا 
در نيمه دوم دنبال شــد و ياران مسى براى تغيير نتيجه تالش زيادى 
داشتند كه بخت با آنها يار نبود و تيرك دروازه و داور مانع از كاميابى 

شاگردان كومان شدند.
حمــالت همه جانبــه بارســلونا در دقيقه 60 جواب داد و «اســكار 

مينگوئزا»تنها توانست يكى از گل هاى خورده را جبران كند.
با اين نتيجه، رئال 66 امتيازى شــد و به صدر رسيد و بارسلونا با 65

امتياز به رتبه سوم نزول كرد. هم اكنون، اتلتيكو با 66 امتياز و يك بازى 
كمتر در رتبه دوم است.

پيروزى چلسى و ليورپول
 و شكست منچستر در ليگ جزيره

 پيــروزى خارج از خانه چلســى و برد دقايــق پايانى ليورپول و 
شكست منچسترسيتى در هفته سى ويكم ليگ برتر باشگاه هاى انگليس 

رقم خورد.
تيم چلسى با برترى خارج از خانه مقابل كريستال پاالس به رتبه چهارم 

جدول رده بندى ليگ جزيره صعود كرد.
تيم فوتبال ليورپول با گل دقيقه 1+90 «الكساندر آرنولد» استون ويال 
را با نتيجه 2 بر يك شكست داد و 3 امتياز ارزشمند اين ديدار حساس 

را كسب كرد.
منچسترسيتى نيز با قبول شكست 2 بر يك برابر ليدزيونايتد چهارمين 

باخت اين فصل خود در ليگ برتر انگلستان را تجربه كرد.
ليدزيونايتد درحالى موفق شــد صدرنشــين ليگ برتــر را متحمل 
چهارمين شكســت اين فصل خود كند كه از دقيقه 45 با اخراج ليام 

كوپر ده نفره شده بود. 
با اين نتيجه سيتى 74 امتيازى در صدر جدول باقى ماند، چلسى نيز با 
اين پيروزى به امتياز 54 رسيد و رتبه چهارم را از ليورپول پس گرفت. 

توقف بايرن مونيخ 
و فرصت  طلبى اليپزيگ

 رقابت هاى هفته بيست وهشــتم بوندسليگاى آلمان با انجام چند 
بازى دنبال شــد و اليپزيگ تيم دوم جدول رده بندى برابر وردربرمن 
به پيروزى رســيد و به لطف تساوى بايرن مونيخ برابر يونيون برلين، 
فاصله امتيازى خود با صدرنشين اين جدول را به 5 امتياز كاهش داد.

بايــرن مونيخ مونيخ و اليپزيگ تيم هــاى اول و دوم جدول رده بندى 
بوندســليگا كه در اين فصل رقابت نزديكى بــا يكديگر دارند، برابر 

يونيون برلين و وردربرمن به ميدان رفتند.
شاگردان «هانسى فيليك» كه درورزشگاه «آليانس آره نا» ميزبان يونيون 

برلين بودند با اين تيم به تساوى يك بريك رسيدند.
ايــن درحالى بود كــه اليپزيگ در ديدار همزمان بــا نتيجه 4 بر يك 
وردربرمن را مغلوب كرد. اليپزيگ با كسب هر 3 امتياز اين ديدار 60
امتيازى شــد و فاصله خود با بايرن را به 5 امتياز كاهش داد و بايرن 

مونيخ با 65 امتيازى همچنان در صدر باقى ماند.
در ساير ديدارها فرانكفورت 4-3 وولفسبورگ را شكست داد، هرتابرلين 
برابر مونشن گالدباخ 2 بر 2 مســاوى كرد و بورسيادورتموند در ديدار 

خارج از خانه مقابل اشتوتگارت به برترى 3 بر 2 دست يافت.

كوالك فوالد در رياض
 تيم فوتبال فوالد خوزســتان موفق شد با برترى قاطع برابر العين 
امارات جواز حضور در مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا 2021 را 

به دست آورد.
در آخرين ديدار مرحله پلى آف ليگ قهرمانان آسيا، تيم فوتبال فوالد 
خوزستان از ايران در ورزشگاه «پرنس فيصل بن فهد» شهر رياض به 
مصاف العين امارات رفت كه اين ديدار در نهايت با برترى 4 بر صفر 

شاگردان جواد نكونام پايان يافت. 
اين مســابقه نخستين تجربه بين المللى جواد نكونام به عنوان سرمربى 

محسوب مى شد. 
شــاگردان جواد نكونام بازى را هجومى آغاز كردند و فوالد در نيمه 
نخســت، چند بار صاحب موقعيت گلزنى شد كه يكى از آنها به بار 
نشست و صالح حردانى روى پاس فرشاد احمدزاده گل اول نماينده 

ايران را به ثمر رساند.
در نيمه دوم فوالد خوزســتان آتش بــازى راه انداخت و 3 بار ديگر 
توســط لوسيانو پريرا 2 گل وپاتوســى به گل رسيد تا شب تلخى را 
براى العين رقم بزنند و درنهايت اين مســابقه بــا برترى پرگل 4 بر 
صفر شاگردان نكونام همراه شد. فوالد با پيروزى در اين ديدار، راهى 
گروه چهارم رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا شد. شاگردان نكونام در 
گروه چهارم اين رقابت ها با تيم هاى النصر عربســتان، الســد قطر و 
الوحدات اردن ديدار مى كنند. مسابقات اين گروه به ميزبانى عربستان 

برگزار مى شود.

 تيم فوتبال پاس همدان در آغاز نيم فصل 
دوم رقابت هاى ليگ دسته دوم امروز در تهران 

به ديدار عقاب اين شهر مى رود.
هفته چهاردهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز با انجام 
7 بــازى از گروه دوم در شــهرهاى مختلف 
دنبال مى شــود كه در يكى از اين ديدارها تيم 
فوتبال پاس در تهران به شكار عقاب مى رود.

تيم فوتبــال پاس كه چند بازيكن اصلى خود 
را در نيم فصل از دســت داد و به دليل بســته 
بودن پنجره نقل و انتقاالتى نمى تواند بازيكن 
جديــدى جذب كنــد با تكيه بــر جوانان و 
داشته هاى بومى خود امروز به مصاف عقاب 

بلندپرواز مى رود.
پــاس با 15 امتيــاز در رده نهــم و عقاب با 
16 امتياز در رده هفتم ديدارى حســاس و 6 
امتيــازى را مقابل هم برگــزار مى كنند و تيم 
پيــروز جايگاه خود را در جدول مســتحكم 

مى كند.
پاس كه اميد چندانى براى رســيدن به صف 
مدعيــان ندارد در نيم فصــل دوم و در تمام 
بازى ها محكوم به پيروزى است تا درصورت 
لغزش تيم هاى باالى جدول اميدهاى كمرنگ 
خود را براى حضــور در جمع مدعيان زنده 
نگه دارد اما دغدغه بيشتر پاس در نيم فصل بقا 
در نيمه باالى جدول اســت تا كابوس سقوط 
را از خــود دور كند و ديدار با عقاب بهترين 
فرصت براى شــاگردان على قربانى است تا 
نيم فصل دوم را با پيروزى آغاز كنند و نسبت 

به ادامه ليگ اميدوار باشند.
على قربانى كه تيم آشفته و قلع و قمع شده اى 
را تحويــل گرفته اســت با كمبــود بازيكن 
روبه روست و اگر نتواند بازيكنان جديدى را 
جذب كند در ادامه راه كار سختى را پيش رو 

خواهد داشت.
قربانى كه مدعى است تعصب خاصى نسبت 
به پاس دارد، اميدوار است با حمايت متوليان 
ورزش اســتان و همدلى بازيكنان نتايج قابل 
قبولى را كســب كند و پشــتوانه خوبى براى 
فصل بعد داشــته باشــد تا تيمــى مدعى را 
تشكيل دهد. رضا كاشفى كاپيتان پاس نقش 
پررنگى اين روزها در تركيب تيم دارد و بايد 
با تالش بيشتر عصاى دست قربانى در داخل 
زمين باشــد. بازيكنان پاس فــارغ از هرگونه 
مسائل بايســتى در بازى هاى نيم فصل دوم با 
انگيزه و تعصب خاصى قدم به ميدان بگذارند 
و كمبودهــاى خود را با دوندگى و در اختيار 

تيم بودن جبران كنند.
تاكتيك قربانى در بــازى امروز حفظ توپ، 
سود بردن از فضاهاى خالى حريف و استفاده 
بردن از ضدحمالت اســت تا بتواند عقاب را 
در آشيانه خود شكار كند و با كسب 3 امتياز 

با دست پُر به همدان برگردد.
فاصله 11 امتيازى پاس با صدر جدول هرچند 
سخت و زياد است اما دست نيافتنى نيست و 
در نيم فصــل دوم اتفاقات زيادى رقم خواهد 
خورد و اگر سبزپوشــان همدان بتوانند نتايج 
قابل قبولى كســب كنند ايــن فاصله امتيازى 

قابل جبران است. ديدار تيم هاى عقاب تهران 
و پاس همدان را امــروز محمد معافى، امين 
اســكندرى و كيارش كيومرثى در ورزشگاه 

عطر سيب باقرشهر قضاوت مى كنند. 
اما در ديگر ديدارهــاى امروز گروه دوم تيم 
مس شهر بابك صدرنشين رقابت ها راهى بم 
مى شود تا با شهردارى اين شهر كه در انتهاى 
جدول حال و روز چندان مناسبى ندارد، ديدار 

كند.
مس بــراى حفظ جايگاه خود و شــهردارى 
بم براى فرار از انتهــاى جدول در اين بازى 
محكوم به پيروزى هســتند. تيم نفت اميديه 
تيم دوم جدول جدال ســخت و حساسى را 
با تيم شگفتى ســاز ليگ شــاهين بندرعامرى 
دارد. 2 تيم مدعى صعود هستند و تيم پيروز 
در ايــن ديدار مى تواند اميدهاى خود را براى 
صعود افزايــش دهد. تيم نيروى زمينى راهى 
ماه شهر مى شود تا با شهردارى اين شهر ديدار 
كند. اترك بجنورد ميهمان شــمس آذر قزوين 
اســت در اين ديدار حجت قپانــورى داور 
همدانى ســوت مى زند و محمــد حيدارى، 
فــرزاد ولى ابرقويى و محمــد مولوى وى را 
در امر قضاوت يارى مى كنند و 2 تيم ســردار 
بوكان و شــهداى بابلسر در بوكان به مصاف 
هم مى روند و ســرانجام تيــم ميالد تهران از 
شهيد قندى يزد پذيرايى مى كند. درحال حاضر 
مس شهربابك با 26 و نفت اميديه با 25 امتياز 
در صدر جدول از بخت هاى نخســت صعود 

به شمار مى روند.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شهردارى همدان 
با پيروزى پرگل در خانه با اقتدار 
يكه تاز جدول گروه نخست شد.

هفتــه چهاردهــم رقابت هــاى 
فوتبال ليگ دســته دوم قهرمانى 
باشگاه هاى كشور روز گذشته در 
گروه نخست با انجام 6 بازى در 
شهرهاى مختلف دنبال شد و تيم 
توقف  روز  در  همدان  شهردارى 
مدعيان به پيروزى شيرينى دست 
يافت تا با اقتدار صدر جدول را 

در اختيار بگيرد.
تيم فوتبال شــهردارى در مريانج 

ميزبــان شــهردارى بندرعباس بــود و در 
يــك بازى برتر و خوب موفق شــد ميهمان 

بندرنشين خود را با شكست بدرقه كند.
شــاگردان رضا طاليى منــش در اين بازى 
فوتبــال قابل قبولى ارائه دادند و توانســتند 
به خواســته خود برسند. بازيكنان شهردارى 
در دقايق نخســت بازى سردرگم و بى هدف 
بودند و خيلى زود حســين كاظمى كاپيتان 
تيم ســوتى بزرگى داد و موقعيت خوبى را 
تقديم شــاگردان حسن اشــجارى كرد اما 
بخت با شــهردارى چى ها يار بود و بازيكنان 
شهردارى بندرعباس قدر اين توپ بادآورده 
را ندانســتند و همدانى ها با خوش شانســى 

دروازه خود را بسته نگه داشتند.
بازيكنان شهردارى خيلى زود به خود آمدند 
و نبض بازى را در دســت گرفتند، اين تيم 
پس از آنكه با ارســال توپ هاى بى هدف به 
مقصود نرسيد به بازى روى زمين روى آورد 
و بــا پاس هاى كوتاه تالش كــرد تا خود را 
به دروازه حريف نزديك كند. سرمربى پاس 
در دقيقــه 25 بازى به دنبال آســيب ديدگى 
اميرحســين پورقاسمى يك تعويض اجبارى 
انجام داد و اميرحســين ســورى را به زمين 

فرستاد.
ايــن تعويــض اجبــارى براى شــهردارى 
خوش يمن شــد و ســورى تعويض طاليى 
تيم شهردارى شــد و در دقيقه 26 بازى اين 
بازيكن با پاس طاليــى و دقيق خود مهدى 
خلــج را صاحب توپ كرد تــا اين بازيكن 
كهنه كار با ضربه اى دقيق شــادى آور اردوى 

شهردارى شود.
پس از ايــن گل، شــاگردان طاليى منش بر 
حمالت خــود ادامه دادنــد و در دقيقه 37
بازى به گل دوم هم رســيدند. ارســال بلند 
اميرمحمد نســايى بازيكن جديد شهردارى 

روى سر آرمين طاليى منش جفت وجور شد 
و اين بازيكن بلندباال با ضربه سر دومين گل 
را براى شهردارى به ثمر رساند تا شهردارى 
همدان نيمه نخســت را با برترى 2 بر صفر 

به پايان ببرد.
با آغاز نيمه دوم تيم شــهردارى بندرعباس 
براى جبران گل هاى خورده به بازى هجومى 
روى آوردنــد اما دفاع خــوب همدانى ها و 
دستپاچگى شاگردان اشجارى مانع از كاميابى 
آنها شد و اين تيم شهردارى همدان بود كه به 

گل سوم هم دست يافت.
باز هم اميرحســين سورى گلسازى گرد و با 
پاس زيباى خــود ميثم زمانى را در موقعيت 
گل قرار داد و مهاجم فرصت طلب شهردارى 
نيز با ضربه اى دقيق گل ســوم را به نام خود 

ثبت كرد.
در ادامه بــازى نســايى در محوطه جريمه 
مرتكب خطاى َهند شد و بندرنشينان موفق 

شــدند يكى از گل هــا را پاســخ دهند. در 
وقت هاى باقيمانده گلى در دروازه ها نروييد 
و شهردارى همدان به پيروزى شيرينى دست 

يافت.
در ديگــر ديدارهــا 2 تيــم مدعــى صعود 
ويســتاتوربين تهران و علــم وادب تبريز به 
تســاوى بدون گل دســت يافتند، اميدگناوه 
ديگر مدعى جدول نيز با همين نتيجه مقابل 
ملى حفارى اهواز متوقف شد، محتشم تبريز 
با 4 گل ايرانجوان بوشــهر را در هم كوبيد، 
آواالن كاميــاران و نفت وگاز گچســاران نيز 
بدون گل مساوى كردند و تيم فوالدنوين نيز 

2 بر يك اسپاد تهران را شكست داد.
در جدول شــهردارى همدان بــا 29 امتياز 
صدرنشــين اســت و علم وادب تبريز با 25
امتياز دوم است و شهردارى موفق شد فاصله 
خود را با مدعيان افزايش دهد و يك گام به 

صعود نزديك تر شود.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي 

ــمي ــند رس فاقد س
برابر رأي شماره 139960326009000738 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي شهرســتان حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين اميرى فرزند يداله به شماره شناسنامه 6053 
صادره از فامنين در يك باب خانه به مســاحت 198,25 مترمربع واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنين پالك 104 اصلى خريداري از مالك 
رسمي آقاى يداله اميرى 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 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 10)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

شكار عقاب در دستور كار پاس 

پيروزى ُپرگل شهردارى در خانه

شهردارى همدان با اقتدار 
يكه تاز جدول شد

شهردارى همدان 3-  شهردارى بندرعباس يك

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته چهاردهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1029+14851166شهردارى همدان 1
1125+14671187علم وادب تبريز 2
623+146531610ويستا تورين تهران 3

421+145631511اميد پرسپوليس گناوه4
220+145541412اسپاد تهران 5
118+14464109ملى حفارى اهواز 6
117+134541110سپيد رود رشت7
17-144551212اواالن كامياران8
217-145541113مس نوين كرمان 9
616-144461319فوالد نوين اهواز10
15-1336411165ايرانجوان بوشهر11
413-143451014فرش محتشم تبريز12
612-143381218شهردارى بندر عباس 13
1211-14329618نفت وگاز گچساران 14
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گـزارش 

گردشگـرى

خشكه رودهاى كشور احيا مى شود
 معاونت علمى از طرحى براى جلوگيرى از فرسايش خاك مبنى بر 
احياى خشكه رودهاى كشور حمايت كرد. به گزارش معاونت علمى 
و فناورى، كاهش فرسايش خاك، مهار سيل، حفظ و بهره ورى منابع 
آبى و افزايش توليدات كشــاورزى مهم ترين داليــل فناوران براى 

احياى خشكه رودهاى كشور است.
معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى با همكارى ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى در قالب 2 پايلوت در اســتان مركزى 
با مشاركت شــركت هاى دانش بنيان و بازيگران زيست بوم فناورى 
و نــوآورى در حوزه آب و خشكســالى تالش مى كند تا برنامه هاى 
اصالحى و احيايى خشــكه رودهاى كشــور را طراحى و اجرا كند. 

طرحى كه مزاياى زيادى براى كشور دارد.

پرواز هلى كوپتر مريخى به تعويق افتاد
 به دليل اختالل در تســت تيغه هاى هلى كوپتر «نبوغ» روى مريخ، 

نخستين پرواز آن به تعويق افتاده است.
به گزارش بيزينس اينســايدر، ناسا پرواز نخستين هلى كوپتر مريخى 
(نبوغ) را به تأخير انداخته زيرا طى يك تســت مهم تيغه هاى پروانه 

اين پهپاد به طور ناگهانى متوقف شد.
اين آخرين تســت مهم «نبوغ» بود كه تضميــن مى كرد هلى كوپتر 
مريخى براى نخستين پرواز خود آماده است. طبق برنامه ريزى ها قرار 
بود اين تست در اوايل صبح دوشنبه (يكشنبه به وقت آمريكا) انجام 
شــود. اما اكنون ناســا اين رويداد را به تعويق انداخته و قرار است 
روز چهارشــنبه آن را انجام دهد. البته پيش از آن تست مذكور بايد 

دوباره انجام شود.

نخستين پيوند ريه از اهداكنندگان زنده 
به بيمار كرونايى انجام شد

 براى نخستين بار در جهان عمل پيوند ريه از اهداكنندگان زنده به 
يــك بيمار مبتال به كوويد-19 در ژاپن و روى يك زن انجام شــد.به 
گزارش سى.ان.ان، طبق گزارشى جديد يك زن ژاپنى كه ريه هاى وى 
به دليل ابتال به كوويد-19 آسيب ديده بود، براى نخستين بار در جهان از 
اهداكنندگان زنده پيوند ريه دريافت كرد.طبق بيانيه بيمارستان دانشگاه 
كيوتو يك تيم 30 نفره از پزشــكان به مدت 11 ساعت روى اين زن 
عمل جراحى انجام دادند تا بافت ريه اهداشده از همسر و پسرش را به 
بدن او پيوند بزنند. كوويد-19 به خسارت شديدى در ريه هاى برخى 
از بيماران منجر مى شــود و بسيارى از افراد در سراسر جهان به عنوان 

بخشى از فرايند بهبود از اين بيمارى پيوند ريه دريافت كرده اند.

ساخت محصوالتى براى انتقال سياالت 
توسط محققان كشور

 يك شــركت دانش بنيان با به كارگيرى از توان متخصصان جوان، 
محصوالت مختلفى را در حوزه نفت، گاز و پتروشــيمى توليد كرده 

است.
به گــزارش معاونت علمى و فنــاورى، مديرعامل يك شــركت 
دانش بنيان گفت: درحال حاضر شــاهد پيشــرفت هاى بسيار خوبى 
در حوزه نفت، گاز و پتروشــيمى هســتيم و قطعات و تجهيزات 
قابل توجهى بومى سازى شده است. اما هنوز هم جاى كار بسيارى 
وجود دارد. به همين دليل ما يك شــركت دانش بنيان تشكيل داديم 
و تالش كرديم تا به نوبه خود در مســير خودكفايى كشور سهمى 

ايفا كنيم.

تبديل ضايعات تخمير جو 
به سوخت زيستى

 به نظر مى رســد كه مى توان از ضايعــات تخمير جو كه از فرايند 
توليد نوشيدنى باقى مى ماند، براى توليد سوخت زيستى استفاده كرد. 
به گزارش ايســنا، روند توليد ماءالشــعير منجر به باقى ماندن مقدار 
زيادى ضايعات دانه هاى جو مى شود كه يك پروتئين و پودر غنى از 

فيبر است و به طور معمول در خوراك دام يا مزارع استفاده مى شود.
اكنون دانشمندان دانشگاه ايالتى پلى تكنيك ويرجينيا راهى يافته اند كه 
با استخراج پروتئين و فيبر موجود در اين دانه هاى باقيمانده، مى توانند 
انواع جديدى از منابع پروتئينى، سوخت هاى زيستى و... توليد كنند.

«يانهونگ هه»از محققان اين مطالعه گفت: دانه هاى مصرف شده جو در 
مقايسه با ساير ضايعات كشاورزى درصد بسيار بااليى از پروتئين دارند.

امهال تسهيالت كرونا نمايشى است؟
 معاون گردشگرى كشور از تمديد امهال بازپرداخت تسهيالت كرونا 
تا پايان شهريورماه سال 1400 خبر داده است؛ درحالى كه بنا بر اظهارات 
بسيارى از فعاالن گردشگرى و هنرمندان صنايع دستى، بانك ها نسبت به 
امهال بازپرداخت وام كرونا تاكنون سليقه اى عمل كرده و به مصوبات ستاد 

ملى كرونا و هيأت دولت متعهد نبوده اند.
به گزارش ايســنا، سررســيد بازپرداخت وام كرونا كمتر از ده روز ديگر 
فرامى رسد. ولى تيمورى اينك خبر داده كه بازپرداخت تسهيالت بانكِى 
حوزه گردشــگرى كه در قالب بسته هاى حمايتى دوگانه در سال گذشته 
پرداخت شده بود، تا پايان شهريورماه امسال تمديد شده است.وى گفته كه 

امهال ماليات و حق بيمه كارفرمايى نيز درحال پيگيرى است.
با وجود اين، فعاالن گردشگرى مى گويند: امهال بازپرداخت اين تسهيالت 
تاكنون از ســوى بانك ها به درستى اجرا نشده است و بيشتر آنها مشمول 

جريمه ديركرد و بدهكارتر شده اند.
نخستين بسته حمايتى صنعت گردشگرى براى جبران خسارت ويروس 
كرونا در 11 فروردين ماه ســال 1399 تصويب شد. اين بسته شامل امهال 
3 ماهــه ماليات، اعم از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده، تعويق 
3 ماهه بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكى، امهال پرداخت 23 درصد حق 
بيمه كارفرمايى پرسنل شاغل در واحدهاى گردشگرى، تعويق پرداخت 
قبوض حامل هــاى انرژى (آب، برق، گاز) به مــدت 3 ماه و پس از آن 
به صورت اقساطى، امكان استفاده از اوراق سرمايه در گردش طرح «گام» 
(گواهى اعتبار مولد با هدف تأمين نقدينگى بنگاه هاى مالى بدون افزايش 
تورم و امكان استفاده از تسهيالت بانكى (از 6 تا 16 ميليون تومان) با نرخ 

12 درصد بود.
بنا به گفته فعاالن گردشــگرى، بندهاى حمايتى اين بسته در زمان خود 
درســت اجرا نشدند. حتى بسيارى موفق به دريافت تسهيالت بانكى نيز 
نشدند. بيشتر بانك ها در اوايل اجراى اين مصوبه از وجود چنين دستورى 
اظهار بى اطالعى مى كردند. برخالف اين مصوبه، برق برخى از اقامتگاه ها 
به دليل بدهكارى نيز قطع و ماليات ها مشــمول جريمه شد. تشكل هاى 
گردشگرى موضوع امهال نشدن هزينه هاى آب و برق، بيمه حق كارفرمايى 
و ماليات را بارها به وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
نمايندگان مجلس و رئيس جمهور اطالع دادند، ولى جز در برخى شهرها 

و در مواردى، مشكل حل نشد.
پانزدهم مهرماه 99، سخنگوى دولت خبر داد كه هيأت دولت و ستاد ملى 
مقابله با كرونا با پرداخت تسهيالت جديد به بخش گردشگرى با توجه 
به آسيب گسترده آن موافقت كرده است. به گفته على ربيعى، بازپرداخت 
تسهيالت بانكى كه پيش تر دريافت شده بود تا پايان سال 1399 امهال شد. 
پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى سال 99 و هزينه آب، برق و گاز سال 
99 و هزينه هاى مالياتى سررسيد سال 99 تا پايان سال نيز امهال شد. رقم 
وام هم از حداقل 16 ميليون تومان تا 900 ميليون تومان وام بانكى با نرخ 

سود 12 درصد با دوره تنفس 6 ماه تعيين شد.
دو روز بعد، به دنبال ادامه كارشــكنى بانك ها و برخى اداره هاى مالياتى و 
آب و برق و ... معاون گردشگرى با توجه به مصوبه جديد تأكيد كرد: هيچ 
دستگاه دولتى يا عمومى تا پايان سال نبايد براى گرفتن طلب يا هزينه اى 

به سمت فعاالن گردشگرى بيايد.
اما اظهارات فعاالن گردشــگرى خالف نفوذ آن تأكيد را نشــان مى داد و 
مشكل قطعى برق، جريمه ديركرد ماليات و بيمه حق كارفرمايى همچنان 
به قوت خود پابرجا بــود. در آبان ماه 99، به دنبال بدقولى و برخوردهاى 
سليقه اى بانك ها در پرداخت تسهيالت حمايتى كرونا و ساير دستگاه ها 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى در نامه اى، مصوبه ستاد 
كرونا را به همه استانداران ابالغ كرد و معاون گردشگرى وى نيز گفت كه 

اجراى آن در همه استان ها آغاز شده است.
با وجود اين، بســيارى از فعاالن گردشگرى و هنرمندان صنايع دستى از 
دريافت اين تســهيالت بى بهره بودند و با انكار بانك ها نسبت به وجود 
چنين دســتورالعمل يا بخشنامه اى مواجه شدند. گروهى هم كه موفق به 
دريافت تسهيالت شدند، گفتند كه يك ماه پس از دريافت وام، بازپرداخت 
تســهيالت را آغاز كرده اند؛ زيرا به استناد اخطار بانك ها، مشمول جريمه 

ديركرد در پرداخت اقساط شده و براى ضامن ها مشكالتى پيش مى آمد.
در آذرمــاه 99 با وجود 2 بار ابالغ و يادآورى مصوبه بســته دوم حمايت 
از صنعت گردشــگرى، جلسه اى در كميته اقتصادى ستاد ملى كرونا براى 
تفهيم و رفع ابهام بانك ها، ســازمان هاى امور مالياتى و تأمين اجتماعى و 
وزارت نيرو برگزار شــد و دوباره بخشــنامه اى از سوى معاون اقتصادى 
رئيس جمهور و رئيس بانك مركزى ابالغ شــد، اما بيشــتر بانك ها و آن 
سازمان ها پس از گذشت يك سال، كماكان بر روند پيشين باقى مانده اند و 
وجود چنين بخشنامه هايى را به ويژه براى امهال بازپرداخت تسهيالت بانكى 
انكار مى كنند و تأسيسات گردشگرى، هنرمندان و مراكز توليد صنايع دستى 
همچنان با مشكالتى چون تهديد براى قطعى برق، جريمه تسهيالت بانكى، 
ماليات و بيمه حق كارفرمايى مواجه اند و با اينكه دســتورات از سوى ستاد 
ملى كرونا «الزم االجرا» تلقى شده، اما هنوز برخوردهاى سليقه اى را شاهدند. 
به نظر مى رسد حتى مصوبه ها و بخشنامه هاى باالدستى در برخى دستگاه ها 

از جمله بانك ها تاكنون كارساز نبوده است.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

 غبارآلود - وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

دوشنبه  23 فروردين ماه 1400  29 شعبان 1442  12 آوريل 2021  شماره 4008

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:22  
خورشيد         06:48                   طلوع 
اذان ظهر                      13:17
غروب خورشيد              19:46

اذان مغرب                   20:04 
نيمه شب شرعي           00:33

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
شب تاريك و سنگستان و مو مست                     قدح از دست مو افتاد و نشكست
نگهدارنده  اش نيكو نگهداشت                               و گرنه صد قدح نفتاده بشكست
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■ حديث:
امام على(ع):

فريب ِ[ دنيا] خورده اى كه از دنيا به باالترين خواست خويش رسيده ، همانند كسى نيست 
كه از آخرت به كمترين بهره خويش دست يافته است .        

نهج البالغة : الحكمة 370

همراه با شما همراه با شما 
با اقتدارى پايداربا اقتدارى پايدار

(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)
081 -38253510-09038003573

واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها

مريم مقدم »
 فصل نهايى كاوش معبد الئوديسه در چند 
روز آينده آغاز مى شود. سابقه حفارى و به زبان 
آمدن اليه هاى تاريخى الئوديسه به سال 1384

برمى گردد. 
هفده ســال پيش نخســتين مرحله كاوش در 
منطقه دوخواهــران انجام شــد و در چندين 
گمانه زنى آثارى كه مربوط به دوره هاى مختلف 
تاريخى بود، به دســت آمــد. با توجه به اينكه 
در دوره سلوكى براى همسران پادشاه سلوكى 
عنوان خواهر به كار برده مى شــد لذا بايد باور 
داشته باشــيم امامزاده دوخواهران همان معبد 

الئوديسه است.
نه تنها مردم نهاوند بلكه دوســتداران تاريخ در 
استان همدان و ايران اشتياق زيادى براى ادامه 
كار حفارى تا كشــف معبد الئوديســه دارند 
كه تاكنون 5 فصل حفــارى و كاوش در آنجا 

صورت گرفته است.
در سال هاى اخير با كشف پايه ستون و سرستون 
هنگام كاوش در اطراف امامزاده، باستان شناسان 
بيشــتر به هدف نزديك شدند. آثار كشف شده 
در محل موردنظر حاكى از حضور اشكانيان در 
اين منطقه بود، بنابر مستندات رسانه اى در يكى 
از حفارى هاى صورت گرفته در منطقه معمارى 
دوره اشكانى رخ نمايان كرد. يافتن 11 سكه در 
يك قلك نشان داد اشكانيان پس از سلوكيان در 

نهاوند حضورى چشمگير داشته اند .
كشف معبد با توجه به آثار به دست آمده بسيار 
جدى مطرح شــد و انجام كار حفارى ها توجه 
بســيارى از اروپايى هــا و يونانى ها را به خود 
جلب كرد. حاال كاوش معبــد به فصل نهايى 

رسيده است.

 حسينيه دوخواهران 
مقصد كاوش هاى اخير

رئيــس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى شهرســتان نهاونــد در اين 
زمينه گفت: كاوش معبد الئوديســه 2 بخش 
دارد و قرار اســت در حســينيه دوخواهران 
فعاليــت كنيم و با توجــه به اينكه يك ضلع 
ديوار آن ترك برداشته، ديوار بايد تخريب، 
مقاوم ســازى و رفع خطر شــده سپس كار 

كاوش آغاز شود.
محســن جانجان اظهار كرد: پيمانكار اقدامات 
ضرورى ديوار مشخص  شــده و درحال عقد 
قرارداد است و به محض دريافت مجوز كاوش، 
در روزهــاى آينــده عمليات آغاز مى شــود، 
به عبارت ديگر عمًال فرايند كاوش الئوديسه در 

2 يا 3 روز ديگر آغاز مى شود.
سرپرست تيم كاوش الئوديسه با اشاره به اينكه 
مانند فصل گذشته خود سرپرستى تيم كاوش 
را برعهده خواهم داشت، خاطرنشان كرد: اعتبار 
فصل نهايى كاوش معبد الئوديسه 200ميليون 

تومان است.
جانجان در ادامه مطرح كرد: شهرستان نهاوند 
264 اثر تاريخى دارد كه در 3-2 سال اخير يك 
يا 2 بار مرمت، استحكام بخشى و مقاوم سازى 
شده اند و خوشبختانه درحال حاضر از وضعيت 

خوبى برخوردار هستند.
200ميليون اعتبار براى كاوش

رئيــس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى شهرســتان نهاوند بيــان كرد: 
خوشــبختانه بنايى كه نياز اضطرارى به مرمت 
داشته باشــد، در شهرستان نهاوند وجود ندارد 
اما فازهاى ديگرى از مرمت بناها هست كه هر 

 مســتند «سيدجواد 
حجازى» مرد انقالبى و 
مبارز همدانى ساخته و 

تدوين نهايى شد.
 كارگردان مستند «سيد 
جواد» گفت: مستند 30

«ســيد  پرتره  دقيقه اى 
جــواد» به شــخصيت 
و  انقالبــى  برجســته 

مردمى «سيدجواد حجازى» و خدمات ارزنده 
وى مى  پردازد كه ســاخت آن بيش از 3 ســال 

زمان برده است.
به گزارش فارس، على آقامحمدى با بيان اينكه 
مستند «ســيد جواد» به 3 مقطع زمانى انقالب، 
جنگ تحميلى و دوران ســازندگى اين مبارز 
انقالبى پرداخته است، افزود: مبارزات انقالبى و 
تبعيد سيدجواد به خراسان و آشنايى وى با مقام 
معظم رهبرى، پشتيبانى از رزمندگان جبهه هاى 
حــق عليه باطل، تقديم 2 شــهيد ســرافراز و 
خدمات اجتماعى متعدد اين شخصيت برجسته 
در دوران سازندگى، موضوعات پرداخته شده 

در اين مستند است.
كارگردان مســتند «ســيد جواد» با اشاره به 

اينكه سيدجواد حجازى پدر 2 شهيد است، 
اقدام  مهديه،  دارااليتام  ساخت  كرد:  تصريح 
اقتصادى  معضالت  و  مشــكالت  حل  براى 
MRI در غرب  استان، ســاخت نخســتين 
كشــور با هدف كاهش مشكالت بيماران و 
فعاليت  هاى  پايتخت،  به  آنها  نكردن  مراجعه 
كشــاورزى و دامدارى براى رونق اقتصادى 
اســتان و ســاير فعاليت هاى خيرخواهانه از 
جمله فعاليت هاى سيدجواد حجازى در اين 

است. مستند 
وى يادآور شــد: اين مســتند با نظر خانواده 
ســيدجواد حجازى مراحل تدوين پايانى خود 
را طى كرده است و پس از رايزنى  از شبكه هاى 

كشورى پخش خواهد شد.

رئيس ميراث فرهنگى نهاوند:

كاوش «الئوديسه» 
به فصل نهايى رسيد

زمان اعتبار باشد، انجام مى دهيم.
قرار بود كاوش در اســفندماه ســالجارى انجام شود، اما 
مجوزهاى الزم از پژوهشكده باستان شناسى ايران دريافت 

نشد و زمان كاوش جابه جا شد.
اسفند سال گذشــته پيشــنهاد اوليه فصل نهايى كاوش 
به مركز ارســال شــد، پيش بينى مســئوالن پروژه براى 

فصل يادشــده از كاوش 200ميليون تومــان اعتبار بود، 
فصل نهايى كاوش اين منطقه با هدف به دســت آوردن 
سرنخ هايى از معبد الئوديسه، تعيين تكليف و رفع مشكل 

ساخت وساز اهالى منطقه دوخواهران انجام شد.
در فصل هاى گذشته كاوش معبد الئوديسه آثارى از دوران 
سلوكى و اشكانى مانند سفال، پايه ستون، سرستون، ساقه 

ستون، مجســمه هاى كوچك خدايان يونانى و سكه هاى 
نقره كشف شده است.

با توجه به كاوش هاى انجام شــده ايــن اطمينان حاصل 
شــد كه نهاوند اســتقرار دوره پيش از تاريخ داشته اين 
درحاليست كه تاكنون گمان مى شد پايه و بنيان اين شهر 
مربوط به دوران سلوكى است كه پس از كاوش مشخص 
شد شهر سلوكى بر روى بقايا و استقرارى از دوران پيش 

از تاريخ قرار دارد.
 فصل پنجم كاوش معبد الئوديســه در راستاى اهداف 
مشــخصى انجام شــد، اين اهداف كشف سرنخ هايى از 
معبد و آزاد كردن محدوده هاى بدون آثار بود كه معضل 
50 ساله مردم منطقه است و ممنوعيت ساخت وساز دارد.

در فصل پنجم كاوش 5 محدوده تعريف شــد؛ محدوده 
نخست عرصه پيشنهادى بوده كه خط قرمز ماست و طبق 
روال گذشــته همچنان ساخت وساز در آن ممنوع است، 
عالوه بر اين 4 محدوده A.B.C.D هم مشخص شد كه 
محدوده هاى A و B در اين فصل كاوش شــد و تعيين 
تكليف خواهند شــد كه آيا مى توانند در عرصه بمانند يا 
بايد خارج شــوند. اين بار عرصــه اصلى ما براى كاوش 

حسينيه دوخواهران است.

مستند «سيد جواد» ساخته شد

نگاهى به زندگى مبارزى انقالبى


	01
	04
	Page 02
	Page 03
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

