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پايان سهام عدالت استانى
 1- قــرار بود انتخابــات هيأت مديره 
سهام  استانى  ســرمايه گذارى  شركت هاى 
عدالت در بيستم اسفندماه برگزار شود اما 
تنهــا چند روز مانده به اين انتخابات اعالم 

شد كه اين انتخابات برگزار نخواهد شد...
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لزوم مطالعه 
شركت شهرك ها 
براى رفع ترافيك

توسعه 4 هزار 
هكتارى جنگل ها 
و احياى 
مراتع استان

كاتا كاران همدان 
بر سكوى سوم 
جوجيتسو ايران

 FATF سرنوشت
به فروردين 
موكول شد
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 روزى كه دل ها به هم نزديك مى شوند  
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ون  ه را ا  و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكار گرامى
سركار خانم 

سوگنـد حاجى شفيعـى
مصيبت وارده را به شما تسليت عرض نموده و از 

و  غفران  مرحومه  آن  براى  منان  خداوند  درگاه 
طول  و  سالمتى  بازماندگان  براى  و  الهى  رحمت 

عمر با عزت خواهانيم.

همدان پیام کنار شامست!

کرونـا 
هنوز متام نشده است

وضعيت شهرها تا 25 اسفند 
مبناى محدوديت ها تا 15 فروردين 

سفرهاى نوروزى 
شنبه تعيين تكليف 

مى شود

 مديركل پزشــكى قانونى همــدان 325
خودزنى در اســتان خبر داد كــه 234 مورد 
خودزنى از ســوى مردان و 91 مورد توسط 
زنان با ادعاى نزاع و درگيرى با هدف دريافت 
ديه و خسارت در ده ماهه سالجارى صورت 
گرفته است و در مراكز پزشكى قانونى استان 

كشف و به مراجع قضايى اعالم شد.
آرتين كمالــى در گفت وگو بــا ايرنا گفت: 
پزشكى قانونى عالوه بر تصادف ساختگى با 
پديده هايى همچون خودزنى با ادعاى نزاع و 
درگيرى به منظور دريافت ديه نيز مواجه است، 

در حالى كه اين موارد از ســوى كارشناسان با 
تجربه پزشكى قانونى قابل تشخيص است.

وى اضافــه كرد: افرادى به قصد كالهبردارى 
و دريافــت خســارت، با كمك شــخص يا 
اشــخاص ديگر صدماتى متعدد و شديد كه 
حتى شامل شكستگى هاى استخوانى مى شود 
در خود ايجاد مى كننــد كه برخى مواقع اين 
اقدام سبب نقص عضوهاى ماندگار در افراد 

نيز مى شود.
مديركل پزشكى قانونى همدان اظهار داشت: 
اين افــراد با ادعــاى بروز اين آســيب ها و 

عوارض در سانحه تصادف يا نزاع و درگيرى 
در صــدد دريافت ديه و جبران خســارت به 
پزشــكى قانونى مراجعه مى كنند، درحالى كه 
بســيارى از ايــن صدمات ســاختگى قابل 

تشخيص است.
كمالــى بــا تأكيد بــر اينكه كارشناســان 
پزشــكى قانونى قادر به تشخيص خودزنى 
از ديگرزنى هســتند، بيان كرد: افرادى كه 
اقدام به خودزنى مى كنند در بيشــتر موارد 
نه تنها از آســيب رســاندن به خود سودى 
نمى برنــد بلكــه بــا مشــكالت قانونى و 

مى شوند. روبه رو  نيز  قضايى 
وى در تعريــف خودزنــى و انواع آن گفت: 
منظور از خودزنى اين اســت كه فرد خودش 
يا با كمك ديگران آگاهانه به بدن خود صدمه 
بزند سپس با مراجعه به پزشكى قانونى وانمود 
مى كند كــه صدمه ديده همچنين خواســتار 
دريافت گواهى به قصد افزايش صدمات خود 

متعاقب يك حادثه ادعايى هستند.
مديــركل پزشــكى قانونى همــدان از ديگر 
اهداف اين افراد سودجو را دستيابى به مدارك 
و مســتنداتى براى دفاع از خود و شكايت از 

طرف مقابل دعوا و در نهايت دريافت ديه و 
خسارت برشمرد.

كمالى ادامه داد: آســيب هايى از اين دســت 
ممكن اســت محصول خودزنى يعنى ايجاد 
آســيب بدون هيچ گونه درگيــرى و حادثه 
يــا تلفيقى از نزاع و خودزنــى يعنى افزايش 

صدمات متعاقب منازعه و درگيرى باشد.
وى از كاهش 22 درصدى خودزنى خبرداد و 
افزود: از 325 خودزنى شناســايى شده در ده 
ماهه امسال 121 مورد غيرمنازعه و 204 مورد 

منازعه و غيرمنازعه با هم بوده است.

همدان امروز و 
فردا بارانى است

 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى 
استان همدان از بارش باران در امروز و فردا 

در سطح استان خبر داد.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: از ظهر امروز تا ظهر جمعه يك سامانه 
بارشى در استان فعال مى شود و بارش هايى 
به صورت باران در نقاط مختلف  را عمدتاً 
به ويژه در مناطق شــمالى اســتان خواهيم 

داشت.
زاهدى بــا بيان اينكه امروز و جمعه وزش 
باد را خواهيم داشت، تصريح كرد: سرعت 
وزش بــاد خيلى زيــاد نيســت و امروز 
درنهايت به 45 كيلومتر بر ساعت و جمعه 

به 55 كيلومتر بر ساعت خواهد رسيد.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان 
همدان درباره وضعيت دما در استان، مطرح 
كرد: در 2 روز آينده، دماى كمينه در استان 
افزايش پيدا مى كنــد. وى با بيان اينكه در 
24 ســاعت گذشته دماى هوا در همدان از 
منفى 4 تا 12 درجه سلســيوس در نوسان 
بوده است، گفت: اسدآباد با منفى 5 درجه 
سلسيوس به عنوان ســردترين و اسدآباد با 
13 درجه سلسيوس به عنوان گرم ترين نقاط 

استان گزارش شده اند.

سياست هاى راهبردى نمايشگاه 
در سال 1400 تشريح شد

 در نشســت مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى همدان با اســتاندار، 
سياست هاى راهبردى نمايشگاه در سال 1400 تشريح شد.

سيدســعيد شاهرخى اســتاندار همدان در اين جلسه با اشاره به نقش و اهميت حوزه 
نمايشــگاهى در رونق اقتصادى بيان كرد: از نمايشــگاه براى توسعه بيشتر در تمامى 
عرصه ها حمايت مى كنيم و آمادگى داريم تا در ســاخت نمايشگاه جديد نيز همراهى 

كنيم.
مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى همدان بيان كرد: با تدوين يك برنامه 
مناســب و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى نمايشگاه در ايام كرونا را برگزار كرديم و 

توانستيم تا حدى به رونق اقتصادى استان كمك كنيم.
حميد گلى پور افزود: برآنيم تا در سال آينده مكان فعلى نمايشگاه را تغيير داده تا گامى 

مهم براى ورود به عرصه بين المللى برداريم.
وى در پايان اظهار اميدوارى كرد تا نمايشگاه با حمايت استاندار و مجموعه اقتصادى 

استان به اهداف خود در عرصه ملى و بين المللى برسد.

كرونا جان 2 نفر ديگر 
را در استان گرفت

 ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت 
كه با فوت 2 نفر ديگر از مبتاليان قطعى كوويد-19
در 24 ساعت گذشته، مجموع متوفيان كرونا در اين 
استان از ابتداى شــيوع تاكنون به يك هزار و 527

نفر رسيد.
به گزارش وبدا، محمــد طاهرى افزود: همچنين با 
شناسايى 17 بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در 24
ساعت گذشته، مجموع موارد مثبت بسترى از ابتداى 
همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در استان به ده هزار 

و 508 نفر رسيد.
وى اظهار داشــت: تعــداد مراجعان ســرپايى به 
اورژانس بيمارســتان هاى اســتان همدان با عالئم 
تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 206
مورد بود كه از اين تعــداد 34 نفر در بخش عادى 

بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
اضافه كرد: همچنين درحال حاضر 11 بيمار مبتال به 
كوويد-19 در بخش آى.ســى.يو مراكز درمانى اين 
استان بسترى هســتند و وضعيت جسمى 39 بيمار 

وخيم گزارش شده است.
طاهرى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى در 
شهرستان هاى استان همدان نيز گفت: شمار بيماران 
كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا 
تاكنون) در بيمارستان هاى اسدآباد 380، بهار 617، 
تويســركان 670، رزن 457، درگزين 197، فامنين 

184 و كبودراهنگ 668 نفر است.
وى افــزود: همچنين يك هزار و 920 نفر در مالير، 
يك هــزار و 157 نفر در نهاونــد و 3 هزار و 981
نفر نيز در شهرســتان همدان به اين ويروس مبتال و 

بسترى شده اند.

325 مورد خودزنى همـدانى ها براى گرفتن ديـه!

 رئيس شــوراى اســالمى شــهر همدان از 
تصويب اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال بودجه 
از ســوى پارلمان شــهرى به تيم  فوتبال پاس 

همدان در صحن شورا خبر داد.
به گزارش فارس، سيدمســعود عســگريان در 
هشتادوهشتمين جلسه صحن شورا اظهار كرد: با 
موافقت و رأى اكثريت اعضاى شوراى شهر، در 
راستاى حفظ موقعيت باشگاه فرهنگى ورزشى 
پاس و اعتالى ورزش استان اختصاص مبلغ 20

ميليارد ريال، از محــل اصالحيه رديف بودجه 
سال 99 شــهردارى به اين باشــگاه، در صحن 

شورا مصوب شد.
وى گفت: شوراى پنجم با اين اعتقاد كه تيم هاى 
ورزشــى حرفه اى نظير تيم هاى  فوتبال، واليبال، 

كشتى و ... زمينه ساز ايجاد فضاى نشاط عمومى 
هســتند از ابتداى آغاز به فعاليت خود، كمك به 
اين گونه تيم هــا را در چارچوب هاى قانونى در 

دستور كار خود قرار داده است.
رئيس شــوراى اســالمى شــهر همــدان بر 
ضرورت حركت در مســير ايجــاد انگيزه و 
توانمندسازى جوانان با همدلى و همراهى هم 
براى مشاركت بيشتر در فعاليت هاى اجتماعى 
و فرهنگى تأكيد كرد و يادآور شد: براى ايجاد 
نشاط عمومى عالوه بر توسعه ورزش همگانى 
بايد در زمينــه ورزش قهرمانى و حرفه اى نيز 
ســرمايه گذارى كرد زيرا كم ترين دستاورد آن 
ارتقاى ســرمايه اجتماعــى در جامعه خواهد 

بود.

وى بــا بيان اينكــه بايد زيرســاخت هاى الزم 
در حوزه ورزش از ســوى متوليــان امر فراهم 
شود، اظهار داشــت: در اين راستا شوراى شهر 
و شــهردارى در حد توان خود وارد شــده و با 
وجود شــرايط سخت مالى در اجراى مسئوليت 
اجتماعــى خود، در كنار ورزش اين كالنشــهر 

خواهد بود.
عسگريان با اشــاره به اينكه تيم هاى حرفه اى و 
قهرمانى به عنوان سفيران معرف همدان در سطح 
كشور و حتى بين الملل هستند، اضافه كرد: انتظار 
مى رود تيــم فوتبال پاس به عنوان معرف همدان 
حضور موفقى در رقابتها داشته و باعث ايجاد 
انگيزه، شور و نشاط بيشتر ورزشى در اين استان 

باشد.

اختصاص 20 ميليارد ريال براى حمايت از پاس

اجراى نسخه الكترونيك بدون 
زيرساخت شدنى نيست

اينتـرنت 
داروخانه ها را 
نسخه پيچ كرد
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رئيس اتحاديه: 

عطش خريد مرغ 
در همدان فروكش كرد

فرمانده نيروى انتظامى استان خبر داد

اجـراى 1370 طرح پاكسازى 
نقاط آلوده در استان
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

در برخى از داروخانه هاى 
هزينه  توجيه  با  شــهر 
بر  مــازاد  مبلغى  فنى، 
هزينه نسخه از بيماران 
دريافت مى شود كه هنوز 
چرايى دريافت آن جاى 
براى  بسيارى  پرسش 

مراجعه كنندگان دارد

پايان سهام عدالت استانى
 1- قرار بود انتخابات هيأت مديره شــركت هاى ســرمايه گذارى 
استانى سهام عدالت در بيستم اسفندماه برگزار شود اما تنها چند روز 
مانده به اين انتخابات اعالم شد كه اين انتخابات برگزار نخواهد شد.

برگزار نشدن اين انتخابات نيز در ادامه ناكامى دولت در آزادسازى صد 
درصدى سهام عدالت براى مردم، قابل ارزيابى است.

2-در اين زمينه، مســئولى اعالم كرده است؛ با توجه به طوالنى شدن 
فراينــد احراز صالحيت كانديداهاى عضويــت در هيأت مديره اين 
شــركت ها در مراجع ذى صالح، مقرر شد تا با تصميم شوراى عالى 
بورس، برگزارى اين انتخابات به تعويق بيفتد. بر همين اساس، مقرر 
شــد كماكان امر مربوط به شركت هاى سرمايه گذارى استانى و ديگر 
امور مرتبط تا پايان شهريورماه 1400 بر عهده سازمان خصوصى سازى 
باشد تا زمينه هاى الزم براى حضور حداكثرى كانديداها براى عضويت 

در هيأت مديره و سهامداران براى حضور در انتخابات فراهم گردد.
3- ايــن اقدام در واقع موكول كــردن كارى از كارهاى اين دولت بر 

دولت نامشخص بعدى است .
دولت بعدى كــه در مردادماه كار را تحويل خواهــد گرفت، كار را 
آغاز نكرده بايد براى انتخابات هيأت مديره شركت هاى سهام عدالت 
برنامه ريزى كند كه البته به نظر نمى رسد اين اولويت تعريف شده براى 

خود را اجرا كند.
4- ايــن اقدام دولت در برگزار نكردن انتخابات هيأت مديره ســهام 
عدالت اســتانى به نوعى مى تواند، پايان راه اندازى هيأت مديره سهام 

عدالت در استان ها باشد.
در واقــع دولت بعد مى تواند، روند تعريف شــده در اين 7 ماه براى 
فعاليت سهام عدالت استانى را تأييد و بر ادامه اين روش تأكيد كند و 

روش تعريف شده را اجرا نكرده و آن را تغيير دهد.
5- هدف از اجراى طرح ســهام عدالت عالوه بر توزيع عادالنه ثروت 
در جامعه و مقابله با افزايــش فاصله طبقاتى، مردمى كردن اقتصاد و 

وارد كردن مردم به بازار سهام و ارتقاى فرهنگ سهامدارى بود.
اما اكنون روشن است كه اين اهداف محقق نشده و باز هم اين حركت 

با تقاضاى فرصت براى زمينه سازى مواجه شده است.
6- قرار بود شركت هاى استانى با تشكيل هيأت مديره هاى انتخاباتى، 
در رقابت با ســاير استان ها در راستاى تسريع توسعه اقتصادى استان 

گام بردارند.
اما روشن نبودن سازوكار تشكيل اين هيأت ها، نهاد ناظر بر انتخابات، 
سجامى نشدن نيمى از رأى دهندگان و درنتيجه نداشتن امكان رأى در 
انتخابات و ريزش بورس و ايجاد بدبينى به آن در كنار تحرك مجلس 
براى پيشــگيرى از برگزارى انتخابات به بهانه نگرانى از دولتى شدن 

شركت ها از داليلى شد تا اين اتفاق رخ ندهد.
7- به هرحال اكنون نگرانى مجلس و فرار ســازمان بورس از چالش 
و حاشــيه بيشتر و استقبال دولت، دليلى شــده تا اجرا و شكل گيرى 
انتخابات هيأت مديره شركت هاى ســهام عدالت استانى هديه اى به 

دولت بعدى باشد.
دولتى كه مشخص نيســت چه نگاهى به اين اتفاق داشته باشد و آيا 
تكاليف ديكته شده دولت پيشين را اجرا خواهد كرد يا روش ديگرى 

در پيش خواهد گرفت؟

استاندارى همدان در ترويج اقامه نماز برتر كشورى شد
 استاندارى همدان در ارزيابى عملكرد سال 1398 در حوزه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در بين استاندارى هاى سراسر كشور 

موفق به كسب رتبه اول شد.
به گزارش ايرنا، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور با صدور پيامى از سيد سعيد شاهرخى استاندار همدان، به منظور موفقيت 

استاندارى همدان در زمينه توسعه فرهنگ اقامه نماز در كشور، قدردانى كرد. 
جواد ناصريان همچنين با ابالغ پيام هاى جداگانه از سيد محمدرضا ميرصفدرى معاون استاندار و رئيس شوراى فرهنگى و مهدى اخوان 

مديركل امنيتى و دبير شوراى فرهنگى استاندارى همدان قدردانى كرد.
در پيام معاون توســعه مديريت و منابع وزارت كشــور خطاب به استاندار همدان آمده اســت: «بى ترديد اين موفقيت مرهون تدابير و 
مساعدت هاى جنابعالى و اهتمام مجدانه و تالش هاى خالصانه اعضاى شوراى فرهنگى استاندارى به ويژه رئيس و دبير است لذا فرصت 

را مغتنم شمرده مراتب قدردانى خود را اعالم مى كنم.»

مسير رودخانه قره چاى به سمت «آق گل» باز شد
 معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان از باز شدن مسير نهر قاسم آباد منشعب از رودخانه قره چاى به سمت تاالب 

آق گل مالير، خبر داد.
مهدى صفى خانى با اعالم اين خبر، توضيح داد: با هماهنگى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان همــدان با فرماندارى خنداب، 

بخشدارى مركزى خنداب و اهالى روستاى قاسم آباد، مسير جريان آب از نهر قاسم آباد به سمت تاالب آق گل باز شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان، وى با بيان اينكه هم اكنون آب در تاالب آق گل در جريان است، 

افزود: اميدواريم با بارش هاى خوب شاهد آبگيرى بيش از پيش تاالب آق گل باشيم.
صفى خانى با بيان اينكه تاالب شــكار ممنوع آق گل با مســاحتى افزون بر 830 هكتار در حد فاصل اســتان هاى مركزى و همدان در 
فاصله يك كيلومترى جنوب شرقى اسالمشهر آق گل قرار گرفته است، يادآور شد: اين تاالب ميزبان و زيستگاه 46 گونه پرنده از جمله 

فالمينگو، پرستوى دريايى، اردك بلوطى، زرده پر، بوتيمار، حواصيل و ... است.

اجراى نسخه الكترونيك بدون زيرساخت شدنى نيست

اينترنت داروخانه ها را نسخه پيچ كرد

دشمن به دنبال استحاله انقالب اسالمى است
  مسئول حوزه نمايندگى ولى فقيه در سپاه انصارالحسين(ع) همدان 

از ليبراليزه كردن انقالب توسط دشمن در اين 42 سال خبر داد.
به گزارش مهر، حجت االســالم حســين على در دوره تشــكيالتى 
دانشــجويان بســيجى، اظهار كرد: عرفى شــدن منزلــت مبتنى بر 
لذت گرايى و مادى گرايى اســت و عرفى شدن پوشش ها از كارهاى 

ليبرال است.
وى ادامه داد: دشــمن به شــدت به دنبال فضاســازى و شرطى سازى 
مردم هستند كه مى گويند اگر معيشــت مى خواهيد بايد مذاكره كنيد 

و رقيب هراسى مى كنند.
على با اشــاره به پيامدهاى ليبراليزه كردن، گفت: تدارك فتنه از قبيل 
فتنه هاى گوناگون در طول انقالب روش هايى است كه به كار گرفتند 

ولى نتيجه نگرفتند.
وى ادامه داد: تهديد امنيت ملى از ديگر پيامدهاى ليبرال است و از هر 

بسترى كه منجر به اين اتفاق شود، استفاده مى كنند.
وى با بيان اينكه انحراف در مســير حركــت انقالب از ديگر اهداف 
دشمنان اســت، گفت: اين انقالب براى زمينه ســازى ظهور است و 
حضرت آقا در چله دوم انقالب، منشور بيانيه گام دوم را ابالغ كردند.

وى افزود: بايد هم دولت اســالمى، هم جامعه اسالمى و هم تمدن 
اســالمى فراهم شــود و تحقق اين اهداف به دســت دولت جوان 

حزب الهى است.

تجمعات خريد اقالم شب عيد 
خطر گسترش كرونا را تشديد مى كند

 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان معتقد است تجمع 
مردم در مراكز خريد و شــلوغى بازار در روزهاى پايانى سال خطر 

گسترش و گردش ويروس كرونا را تشديد مى كند.
منوچهر كرمى در گفت وگو با تسنيم ، با تأكيد بر اينكه فروشگاه ها و 
مراكز خريد بايد تجمع مردم را مديريت كرده و از شلوغى واحدها 
جلوگيرى كنند، اظهار كرد: كســبه بايد از راهكارهاى نوآورانه براى 

كنترل جمعيت و نوبت دهى به مشتريان استفاده كنند.
وى با هشدار نسبت به خطر انتشار و گسترش كرونا ويروس به ويژه 
ويروس جهش يافته انگليسى در استان، تصريح كرد: هرگونه تجمع 
مى تواند زمينه بروز موج چهارم كرونا را در آســتانه شب عيد ايجاد 

كند.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه اگر 
پيك چهارم كرونا در اســتان ايجاد شــود بدون شك شرايط سختى 
براى شــب عيد مردم پيش مى آيد، گفت: بازاريان براى پيشــگيرى 
از هرگونه تعطيلى و پلمب مراكز عرضه و فروشــگاه ها نســبت به 

مديريت تجمعات اقدام كنند.
كرمى خواستار اصالح سياســت هاى توزيع اقالم ضرورى در همه 
دستگاه ها شد و تأكيد كرد: توزيع هرگونه بن اقالم ضرورى و موارد 
مشابه بايد به گونه اى باشد كه سبب شلوغى و ازدحام جمعيت نشود.
وى از شناســايى نخســتين مورد مشــكوك كروناى انگليســى در 
همــدان خبر داد و اظهار كرد: با توجه به انتشــار و گردش ويروس 
كروناى انگليسى در بيشتر نقاط كشور رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
به صورت جدى و به عنوان مسئوليت اجتماعى بايد مورد توجه قرار 

گيرد.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه يك 
نمونه از بيماران مشكوك به كرونا به تهران ارسال شده است، گفت: 
تداوم استفاده از ماســك، حفظ فاصله اجتماعى، اجتناب از حضور 
در تجمعات و پرهيز از برگزارى ميهمانى ها و هرگونه مراســم عزا 

و عروسى و اجتناب از مسافرت در شرايط كنونى ضرورى است.
كرمى، مســافرت را مهم ترين عامل انتشار گسترده كروناى انگليسى 
دانست و افزود: براى جلوگيرى از گردش كروناى انگليسى مهمان 

نپذيريد و مهمانى نرويد. 
وى با بيان اينكه راهكارهاى پيشــگيرى از كرونا ى انگليسى مشابه 
كروناى جارى است، از مردم درخواست كرد كه سبك زندگى مقابله 

با كرونا را دنبال كنند.

1- طرح راه اندازى دفتر يونســكو در همدان، در فضاى انتخاباتى و 
اجتماعى اســتان، تحرك ايجاد كرده اســت. گويا نمايندگان موافقان 
و مخالفان راه اندازى دفتر يونســكو در همــدان به دنبال مناظره با هم 
هســتند. گفتنى است با توجه به نقش شوراى شهر در تحقق يا تحقق 
نيافتن اين طرح، اين مباحث مقدارى فضاى انتخابات شوراى شهر را 

داغ كرده است.
2- باز هم قرار شده حقوق كاركنان و مديران دولتى شفاف شود. گويا 
اين اقدام با تصميم مجلس انجام خواهد شد. گفتنى است نمايندگان 
مجلس مقرر كرده اند كه تخصيص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق 
كاركنان و مديران دســتگاه هاى اجرايى تنها با درج اطالعات درآمدى 
در ســامانه حقوق و دســتمزد صورت گرفتــه و در غير اين صورت 

پرداختى ها غيرقانونى خواهد بود.
3- رايزنى انتخاباتى داوطلبان انتخابات رياست جمهورى شدت يافته 
اســت. گويا آذرى جهرمى با سيدحسن خمينى، احمد مسجدجامعى، 
على الريجانى و حســين دهقان ديدار انتخاباتى داشته  است. گفتنى 
اســت اين ديدارها براى جلب حمايــت اصالح طلبان و اصولگرايان 

ميانه رو بوده است.
4- نخستين نظرسنجى رسمى انتخابات 1400 با عنوان بيم ها و اميدها 

منتشر شده است.
 گويا ايسپا اين نظرســنجى را در سطح ملى انجام داده است. گفتنى 
اســت در پيمايش ملى ايسپا در بهمن ماه 1399 از شهروندان خواسته 
شده است بگويند به نظر آنها دولت آينده از ميان گزينه هاى «آزادى»، 
«بهبود روابط با كشــورهاى خارجى»، «عدالــت»، «حمايت از توليد 
داخلى» و «امنيت در برابر تهاجم خارجى» بهتر اســت كداميك را در 
اولويت كارى خود قرار دهــد. هر يك از اين گزينه ها بازنماى يكى 
از شــيوه هاى محتمل اداره كشور اســت كه دولت آينده مى تواند در 
پيش گيرد. 31/2 درصد شهروندان در پاسخ به پرسش مذكور عدالت 
را برگزيده انــد، حمايت از توليد داخلــى و همچنين بهبود روابط با 
كشــورهاى خارجى انتخاب 20 درصد پاسخگويان بوده است، 10/7
درصد پاسخگويان گزينه امنيت در برابر تهاجم خارجى و 3/5 درصد 

گزينه آزادى را انتخاب كرده اند.
5-در جامعه درباره تشــديد محدوديت ها از نيمه دوم اسفند تا پايان 
نيمه اول فروردين ماه سال آينده صحبت مى شود. گويا شيوع كروناى 
انگليســى دليل طرح اين مباحث است. گفتنى است شنبه قرار است 

درباره سفرهاى نوروزى در ستاد ملى تصميم گيرى شود.

 به نظر مى آيد كه بــا ورود تكنولوژى در 
جاى جــاى زندگى ما، بخش ســالمت نيز به 
سمت اســتفاده از تكنولوژى براى بهتر شدن 
شــرايط بيماران رفته اســت و اين را همه ما 
با اجراى طرح نصفه ونيمه نســخه الكترونيك 

بى قيد و شرط بايد بپذيريم.
موضوع اجراى نســخه الكترونيكى توســط 
پزشــكان و دريافــت دارو از داروخانه هــا 
به صــورت سيســتمى و بدون ارائه نســخه 
كاغذى، چندى اســت كه درحال اجراست اما 
هنوز در بين پزشــكان همه گير نشده است و 
برخى اجراى آن را مغاير با زيرســاخت هاى 

موجود مى دانند.
با اين حال فرايند الكترونيكى شــدن خدمات 
درمانى در ســازمان تأمين اجتماعى، براساس 
اعالم مسئوالن اين سازمان از ابتداى اسفندماه 
جارى عرضــه دفترچه هاى كاغــذى درمانى 
اين ســازمان قطع شــده و ديگر هيچ دفترچه 
بيمه تأميــن اجتماعى به صورت كاغذى توليد 

نخواهد شد.
مســئوالن تأمين اجتماعى نيــز در واكنش به 
ناهماهنگى هــا در اجراى اين طــرح در بين 
پزشكان اعالم كرده اند كه صدور دفترچه هاى 
جديد متوقف شده است زيرا نياز بود تفاوتى 

براى مزيت نسخه الكترونيك قائل شويم.
در همين راســتا سرپرســت مديريت درمان 
ســازمان تأمين اجتماعى استان همدان، گفت: 
نخســتين كاركرد اين اســت كه بخشــى از 
تعهدات را همان روز انجام مى دهيم و مابقى را 
تا پايان هرماه و ظرف ده روز واريز مى كنيم اما 
اگر نسخه نويسى كاغذى باشد چون بايد اوراق 
جمع شوند و صورتحســاب كنند، معموال 2

ماه زمــان مى برد تا خود مراكــز اوراق را در 
سيستم شــان تجميع كنند، بنابراين پرداخت با 

تأخير همراه مى شود. 
سميرا نورى به خبرنگار ما از پرداخت به روز 
فرانشيزها خبر داد و افزود: اكنون مدعى هستيم 
كــه تعهدات را به روز مى پردازيم اما مشــكل 
فرايند كاغذى زمانبر بودن تجميع آن اســت. 
پس از اين اولويت  ما، پرداخت تعهد خدمت 

در بستر الكترونيك است.
 بيش از 97 درصد پزشكان همدانى 
تركيبــى از نسخه نويســى كاغذى و 

الكترونيك دارند
وى با بيان اينكه بيش از 97 درصد پزشــكان 
استان همدان تركيبى از نسخه نويسى كاغذى و 
الكترونيك را انجام مى دهند، افزود: بيش از 80

درصد از داروخانه هاى اســتان همدان تركيبى 
از نسخه نويسى الكترونيك را انجام مى دهند.

سرپرســت مديريــت درمان ســازمان تأمين 
اجتماعى استان همدان با اشاره به اينكه امسال 
نســبت به اجراى نسخه نويســى الكترونيكى 
ملزم تر شــده ايم، يادآور شد: نسخه نويسى در 
موبايل نيز در دستور كار قرار دارد و به زودى 

اجرايى مى شود.
نورى يكى از مزاياى نسخه نويسى الكترونيك 
را ايجاد پرونده سالمت الكترونيك دانست و 
ادامه داد: پرونده سالمت الكترونيك در بستر 

نسخه نويسى الكترونيك ايجاد خواهد شد.

سرپرســت مديريــت درمان ســازمان تأمين 
اجتماعى اســتان همدان در ادامه خاطرنشان 
كــرد: در پاراكلينيك هــا و داروخانه هايى كه 
نســخه پيچى الكترونيك انجــام مى دهند، 30

درصــد هزينه ها به صــورت روزانه پرداخت 
مى شود كه اين ميزان روبه افزايش است.

نورى با اشــاره به اينكه پزشكان و درمانگاه ها 
براى اجراى طرح نسخه نويســى الكترونيكى 
پزشكان  افزود:  مى كنند،  دريافت  تســهيالت 
مى تواننــد از تســهيالت 40 ميليون تومانى و 
درمانگاه ها از تســهيالت صد ميليون تومانى 

ســخت افزار  خريد  براى 
دريافت كنند.

درمان  مديريت  سرپرست 
اجتماعى  تأمين  ســازمان 
اســتان همدان در ادامه با 
تأكيد بر اينكه هنوز دفترچه 
درمانى حذف نشده است، 
مطرح كــرد: درحال حاضر 
دفترچه حذف نشده است و 
فقط دفترچه جديدى چاپ 

نخواهد شد.
وى بــا بيــان اينكــه 30
خدمــات  از  خدمــت 
اجتماعى  تأمين  ســازمان 

غيرحضورى شده اســت، خاطرنشان كرد: با 
غيرحضورى شدن 30 خدمت تأمين اجتماعى 
از 70 ميليون مراجعه به ســازمان كاسته شده 

است.
 داروخانه ها مدعيان اصلى 

با اين حــال داروخانه ها معتقدنــد كه هزينه  
نسخه  پيچى الكترونيكى بيش از نسخه كاغذى 
اســت، بنابر ادعاى آنان با اجــراى اين طرح 
بايد هزينه هاى بيشــترى را بابــت اينترنت و 
چاپ نســخه از طريق پرينتــر براى برخى از 

بيمه شدگان متحمل شوند.
برخى از آنــان به خبرنگار مــا گفته اند كه با 
وجود تحميل اين هزينه هــا، تأمين اجتماعى 
برنامه پشــتيبانى براى حمايت از داروخانه ها 
نــدارد و تنها با اجراى ناقص طرحى كه بيش 
از 2 سال است درگير آن است، سعى دارد بار 

مالى را از روى دوش دولت برداشته و بخش 
خصوصى كه پزشــكان و داروخانه هاى شهر 

هستند را زير بار اين هزينه ببرد.
آنان مى گويند: برخى از داروخانه ها طلب هاى 
هنگفتــى از ســازمان هاى بيمه گــر دارند كه 
متأسفانه از سال مالى هم گذشته و بيش از يك 
سال است كه پرداخت نشده است، با اين حال 
آنان مدعى هستند طلب ها را به روز كرده اند و 
براى اينكه نسخه نويسى الكترونيكى را مقبول 
كنند، سعى دارند با عناوينى از جمله پرداخت 
فرانشيزهاى لحظه اى اين طرح را مورد پذيرش 

قرار دهند.
به عقيده آنان موضوع مهمى 
كه در اين ميان وجود دارد و 
متأسفانه از سوى سازمان هاى 
گرفتــه  جــدى  بيمه گــر 
نمى شــود، بحث فرايندهاى 
مرتبط بــا الكترونيكى كردن 
اطالعــات درج شــده روى 
نسخه ها و همچنين اطالعات 

صاحب نسخه هاست.
ثبت آنالين نسخه هاى عادى 
در سامانه بيمه مستلزم وارد 
كردن مشــخصات فردى از 
خانوادگى،  نــام  و  نام  قبيل 
شــماره ملى، تاريخ ويزيت، استحقاق سنجى 
درمان، ثبت كد پيگيرى و همچنين وارد كردن 
اسامى و شــكل داروها و دستور مصرف هر 
دارو به صورت آنالين در ســامانه اســت كه 
همه اينها مستلزم ايجاد امكانات سخت افزارى، 
نرم افزارى و به ويژه نيروى انسانى براى انجام 

اين خدمات به صورت الكترونيك است.
اين شــرايط درحالى اســت كه در برخى از 
داروخانه هاى شــهر بــا توجيــه هزينه فنى، 
مبلغى مازاد بر هزينه نسخه از بيماران دريافت 
مى شــود كه هنوز چرايــى دريافت آن جاى 

پرسش بسيارى براى مراجعه كنندگان دارد.
از طرفــى صاحبان برخــى از داروخانه ها در 
همــدان در توجيه اين اقدام بــه خبرنگار ما 
گفته انــد: درحال حاضر انجــام همه خدمات 
به صورت الكترونيك در اغلب ســازمان ها و 

مراكز از قبيل دفاتر پيشخوان دولت، پليس+10، 
خدمات قضايى و ... در قبال دريافت وجه از 
خدمت گيرندگان انجام مى شود و به طبع بديهى 
است كه ايجاد هرگونه تكليف جديد از سوى 
سازمان هاى بيمه براى داروخانه ها بايد همراه با 
تعريف مكانيسم جبران هزينه ها براساس قانون 
باشد؛ در غير اين صورت داروخانه ها از انجام 

آنها معذور خواهند بود.
در اين ميان بيمه ســالمت نيز به عنوان دومين 
ســازمان بيمه گر در كشــور، اجــراى قانون 
نسخه نويســى الكترونيكى را مدتى است در 
بيمارســتان هاى دولتى و دانشــگاهى الزامى 
قانونى اعالم كرده اســت؛ البته در اين سيستم 
بيمــه نيــز به نوعى همان مشــكالت موجود 
در نسخه نويســى در سيســتم دفترچه هــاى 
بيمه ســازمان تأمين اجتماعــى وجود دارد و 
ناهماهنگى و نبود يكپارچه سازى فرايند صدور 
و نسخه و دريافت دارو از داروخانه ها توسط 

بيماران به خوبى مشهود است.
 سايه سودجويان

 بر اجراى قوانين جديد
براساس اطالعات خبرنگار ما در اين هياهوى 
اجراى الترونيكى شــدن نخســه هاى درمانى، 
شركت هاى سودجو و افراد شياد با بيمه شدگان 
و بازنشســتگان تماس مى گيرنــد و به بهانه 
توقــف انتشــار دفترچــه، كارت بيمه درمان 
طاليى، كارت هوشمند درمان، كارت تكميلى 
درمــان و ... را به آنها معرفى مى كنند و مدعى 
مى شــوند در قبال دريافت وجه، كارت جديد 

براى آنها صادر مى كنند. 
اما پس از پيگيرى از ســازمان تأمين اجتماعى 
مشخص شد اين افراد به نظر مى رسد بيشتر با 

هدف اخاذى اقدام به اين كار مى كنند.
 اين ســازمان به صراحت اعالم مى كند كه در 
قبال حــذف تدريجى دفترچه ها هيچ كارت و 
دفترچه جديدى صادر نمى شود و هر تماس و 
يا مراجعه به بيمه شدگان با عنوان صدور كارت 
جديد درمان كالهبردارى است و بيمه شدگان 
بــه اين تماس ها اعتنا نكننــد و موضوع را به 
مركز ارتباطات مردمى اين ســازمان (1420) 

اطالع دهند.

پخش برنامه هاى پزشكى 
در صداوسيما عاملى 
شلوغى مطب هاست

 رئيس سازمان نظام پزشكى همدان معتقد 
است پخش برنامه هاى پزشكى از صداوسيما 
ســبب خودبيمارانــگارى برخــى از مردم و 

مراجعه غيرضرورى آنها به مطب ها مى شود.
عليرضا مدركيان در گفت و گو با تسنيم، اظهار 
داشــت: وقتى برنامه هاى متعددى درباره يك 
بيمارى پخش مى شــود مردم نسبت به بروز 
كوچك ترين عالئم در خود حســاس شده و 

احســاس بيمارى مى كنند، همين امر ســبب 
مراجعه آنها به مطب پزشــكان و شلوغى اين 

مراكز مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بايد اطالعات بهداشتى و 
خودمراقبتى در مردم را افزايش دهيم، تصريح 
كرد: متأسفانه سيستم ارجاع رعايت نمى شود و 
بيماران براى كوچك ترين مشكل خود اصرار 
دارند كه توســط متخصص يا فوق تخصص 

ويزيت شوند.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان با بيان اينكه 
نيروى «ماما» براى مراقبت هاى دوران باردارى 
تربيت شده است، اظهار داشت: اما بسيارى از 

اين كارشناسان بيكارهستند زيرا مادران باردار 
به جاى مراجعه به ماما، نزد متخصصان زنان و 

زايمان مى روند.
مدركيان از شــلوغى مطــب و كلينيك هاى 
زيبايى در روزهاى پايانى ســال خبر داد و 
گفت: بســيارى از ســاختمان هاى پزشكان 
از نظر تهويه هوا شــرايط مناسبى ندارند و 
همين امر خطر ابتال به كرونا در محيط هاى 

پرازدحام را افزايش مى دهد.
وى بــا بيــان اينكه سيســتم نوبت دهى همه 
پزشكان به صورت غير حضورى و تلفنى شده 
است، تصريح كرد: وقتى آمار مراجعات زياد 

است پزشكان مجبور به ويزيت تعداد زيادى 
از بيماران در طول روز هســتند زيرا اگر آمار 
ويزيت روزانه و نوبت دهى را كمتر كنند مدت 
زمان انتظار بيماران تا چندين ماه طول مى كشد.

رئيس سازمان نظام پزشكى همدان از نظارت 
روزانــه و مســتمر بر رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى در مطب ها خبر داد و گفت: ماهانه 
بيش از صد مطب مورد بازرسى قرار مى گيرد.

مدركيــان با اعالم اينكــه ورود بيماران بدون 
ماسك به مطب هاى پزشــكى ممنوع است، 
اظهار داشــت: از مردم تقاضا داريم مراجعات 

غيرضرورى را كاهش دهند.

در سفر رئيس كميته امداد كشور به همدان:

80 واحد مسكونى محرومان بهره بردارى مى شود
 مديركل كميته امداد استان همدان از افتتاح 
80 واحد مســكونى محرومان در سفر رئيس 

كميته امداد كشور به همدان، خبر داد.
به گزارش خبرنگاران جــوان، پيمان تركمانه 
از ســفر رئيس كميته امداد كشــور به همدان 

خبر داد و افزود: 4 برنامه پيش بينى شــده كه 
نخســتين برنامه قدردانى از مراكز نيكوكارى 

فعال در خير و احسان است.
وى از افتتــاح و رونمايى شــبكه نيكوكارى 
محلى و ســامانه جامع نيكوكارى خبر داد و 

بيان كرد: ســامانه جامع نيكــوكارى موجب 
هماهنگى حوزه خير و احســان در كل كشور 
شده و دريافتى از خيران به عنوان بانك جامع 

نيازمندان از آن استفاده مى شود.
مديركل كميته امداد استان همدان با بيان اينكه 

در ســفر رئيس كميته امداد همزمان 80 واحد 
مســكونى محرومان در روســتاى مهدى آباد 
افتتاح مى شــود، اظهار كرد: ايــن واحد هاى 
مســكونى با كمك بنياد مسكن، كميته امداد و 
آورده مبلغى توسط مددجو ساخته شده است.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
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آگهي حصر وراثت
آقاى ســردار على وحدتى بيدار داراى شماره شناسنامه 26 به شــرح دادخواست به كالسه 
752/99ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان اسرافيل وحدتى بيدار به شماره شناســنامه  4040261895 در تاريخ 97/06/16 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-پروين 
عباسى فرزند پيرعلى به شماره شناسنامه 842 متولد 1349/01/02 مادر متوفى، 2- سردار على 
وحدتى بيدار فرزند يقينعلى به شــماره شناسنامه 26 متولد 1346/03/10 پدر متوفى. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 563)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

4 ميليارد تسهيالت بالعوض به 
پرورش دهندگان ماهى در نهاوند پرداخت شد

 سال گذشته 4 ميليارد تومان به عنوان كمك و تسهيالت بالعوض 
از طريق صندوق جبران خسارت دولت به فعاالن بخش پرورش ماهى 

پرداخت شد.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند با بيان اينكه شيوع ويروس 
كرونا موجب شــد تا هتل ها و رستوران ها تعطيل يا كمتر از حد مجاز 
فعاليت داشته باشند و مردم هم كمتر ميهمانى برگزار كنند، گفت: اين 
وضعيت سبب شد بازار فروش ماهى با ركود روبه رو باشد و مصرف 

ماهى به كمترين حد خود برسد.
بــه گزارش همدان پيــام، كريم حاج باباعلى با تأكيد بر اينكه شــيوع 
ويروس كرونا بر مصرف ســرانه ماهى اثر گذاشته است، عنوان كرد: 
به دليل شيوع ويروس كرونا ميزان مصرف ماهى با كاهش چشمگيرى 

روبه رو شده است.
وى در پاســخ به اينكه وضعيت جبران خسارت هاى سيل سال 98 بر 
استخرهاى پرورش ماهى به كجا رسيده است، بيان كرد: سال گذشته 
4 ميليارد تومان به عنوان كمك و تسهيالت بالعوض از طريق صندوق 

جبران خسارت دولت به فعاالن بخش پرورش ماهى پرداخت شد.
حاج باباعلى با بيان اينكه استخرهاى پرورش ماهى معموالً در حاشيه 
رودخانه ها بنا مى شوند و هميشه در معرض خسارت هستند، يادآورى 
كرد: طغيان رودخانه ها و خسارات ناشى از آن، همانند سيل سال 98
كه جزو آمار صد ســاله نبود و به طور ناگهانــى اتفاق افتاد، خطراتى 

هستند كه همواره استخرهاى ماهى با آن مواجه اند.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند عنوان كرد: در طول اين مدت 
تقاضايى مبنى بر ايجاد اســتخر ماهى نداشتيم و شرايط انجام اين كار 

نيز سخت شده است.
حاج باباعلى يادآور شد: درباره فعاليت در واحدهاى پرورش ماهى نيز 
امكان جابه جايى 65 واحد فعال از 90 واحد وجود نداشت و ظرفيت 
واحدهاى مذكور، گنجايش بيشتر از اين براى پرورش ماهى را ندارند 

بدين ترتيب، ميزان توليد ماهى در استان نيز افزايشى نيست.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند با اشاره به گرانى نهاده ها و 
داروهاى دامى و همچنيــن گرانى خدمات مربوط به توليد و فروش 
ماهى و كاهش قيمت فروش ماهــى، عنوان كرد: اين موارد از جمله 
مشكالتى است كه اين روزها پيش روى توليدكنندگان عرصه شيالت 
اســت، به طور مثال يك كيلوگــرم ماهى در حــدود 40 تا 50 هزار 
تومان در بازار به فروش مى رســد كه اين رقم، عايدى و سودى براى 

پرورش دهندگان ماهى ندارد.

فرماندار كبودراهنگ:
اجراى قانون  و رعايت بى طرفى 
سرلوحه كار ستاد انتخابات باشد

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: اجــراى كامل قانون و رعايت 
بى طرفى بايد ســرلوحه فعاليت همه اعضاى ستاد انتخابات شهرستان 
قرار گيرد. فرماندار كبودراهنگ در دومين نشســت ســتاد انتخابات 
سيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى، نخستين ميان دوره اى 
مجلس شوراى اسالمى، ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
در شهرستان و با ابالغ احكام مسئوالن كميته ها، افزود: روند قانونى و 
بى طرفى بايد سرلوحه فعاليت هاى ستاد قرار گيرد و هيچ گونه كوتاهى 

قابل قبول نيست و با هرگونه تخلف برخورد مى شود.
حجت ا... مهدوى ادامه داد: براى خرداد سال آينده با توجه به در پيش 

بودن 3 انتخابات وظايف مهمى را در پيش خواهيم داشت.
وى در ادامه با اشــاره بــه زمانبندى فرايندهــاى مختلف برگزارى 
انتخابات،  گفت: متوليان انتخابات بايستى به قوانين و تقويم انتخاباتى 
اشراف كامل داشته باشند و كارهاى خود را به روزهاى پايانى موكول 
نكنند. مهدوى در پايان افزود ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت 
جمهورى، ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا و 
نخستين ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى 28 خردادماه سال 1400 

همزمان با سراسر كشور در شهرستان كبودراهنگ برگزار مى شود. 

تبديل 400 كيلومتر كابل مسى شبكه 
توزيع برق استان به خودنگهدار

 در ســال آينــده 400 كيلومتــر از كابل هــاى مســى شــبكه 
برق رســانى اســتان همــدان بــه كابــل خودنگهــدار و ضدســرقت 

تبديــل مى شــوند.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان گفت با طرح 
برق اميد اميدواريم مشــتركين پرمصرف به رده پايين تر و مشتركان 
خوش مصرف با صرفه جويى ده درصدى به مشــتركان كم مصرف 

تبديل شوند و برق رايگان دريافت كنند.
وى اظهــار كرد: 40 خدمت در اداره برق در اســتان غيرحضورى 
اســت و تاكنون 75 درصد موفق شديم كارها را غيرحضورى انجام 

دهيم.
شيرزاد جمشيدى در حاشــيه بازديد از طرح هاى شركت توزيع 
برق نهاوند گفت: ســعى مى كنيم با كمك مردم و با اســتفاده از 
اپليكيشــن برق من 25 درصد باقيمانده نيز در استان انجام شود و 
از شهروندان درخواست داريم اين برنامه را نصب و از خدمات 

آن بهره ببرند.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان افزود: با استفاده 
از اين اپليكيشن هم چرخه ويروس كرونا قطع شود و هم ترددها و 

مراجعات كم مى شود و هزينه ها هم كاهش مى يابد.
ــا نصــب ايــن  ــام، جمشــيدى بيــان كــرد: ب ــه گــزارش همدان پي ب
ــات غيرحضــورى  ــمند، خدم ــر روى گوشــى هاى هوش ــه ب برنام
ــا از  ــرايط كرون ــه ش ــه ب ــا توج ــه و ب ــتركان ارائ ــه مش ــادى ب زي

ــود. ــرى مى ش ــات جلوگي مراجع
وى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: براى تبديل شبكه سيمى به 
كابل خودنگهدار در كل استان براى سال آينده حدود 400 كيلومتر 
برنامه داريم كه كار بزرگى اســت و مورد استقبال مردم قرارگرفته 

است.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان افزود: مقدمات 
كار انجام  شــده است و سهميه شهرستان ها با توجه به مقدار سيمى 

كه روى شبكه  دارند، توزيع خواهد شد.

مديرعامل سيمان نهاوند:
تفاوت قيمت با نظارت بر بازار و حمل ونقل

 مهار مى شود
 شــركت ســيمان نهاوند با همه ظرفيت درحال   توليد است و هرآنچه در اين واحد 

توليد مى شود به فروش مى رسد و تحويل مشترى داده مى شود.
مديرعامل ســيمان نهاوند درباره وضعيت توليد و توزيع ســيمان در شهرستان، گفت: 
اين واحد توليدى 70 هزار تن ســيمان در يك ماه گذشته تحويل متقاضى داده است و 
درنظر داريم با برنامه ريزى انجام شــده در اسفندماه هم بيش از اين تعداد به متقاضيان و 

خريداران محصول سيمان تحويل دهيم.
مجتبى فرونچى درباره علت تفاوت قيمت ســيمان در شهر نهاوند گفت: اين محصول 
در كارخانه براساس نرخ هاى مصوب ســيمان به فروش مى رسد، اما در شهرستان اگر 
نظارت ها در حوزه حمل ونقل و بازار تقويت شــود، قطعا مى توان قيمت ها را كنترل و 

منطقى كرد.
وى همچنين درباره فروش و تحويل سيمان به استان هاى همجوار گفت: نياز شهرستان 
نهاوند به ســيمان، ماكســيمم ده يا 15 درصد توليد كارخانه است كه توليد و ظرفيت 
توليدى اين واحد بيش از اين اســت، بخشــى از آن در اســتان هاى همجوار به فروش 

مى رسد.

فرونچى همچنين درباره زمان ارائه ســيمان در نهاوند از خريد تا تحويل به متقاضى 
هــم گفت: ايــن محصول را از نظر وزنى بــا هر تناژى كه تقاضا شــود، مى توانيم 
تحويل دهيم و درباره زمان تحويل هم نهايت از همان روز يا تا 24 ســاعت تحويل 
مصالح فروش و متقاضى در شهرســتان خواهد شد و مشــكلى در اين زمينه وجود 

ندارد.
■ ظرفيت توليد سيمان نهاوند ساالنه يك ميليون تن است

شــايان ذكر است اين واحد توليدى در ســال گذشته 920 ميليون تن حدود 92 درصد 
توليد داشته كه از اين ميزان 35 تا 40 درصد حدود 250 هزار تن محصول به كشورهاى 

هندوستان، بنگالدش و كنيا به ارزش 6 ميليون دالر صادرشده است.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

پروانه ساختمانى مسكونى به نام محمد شهابى، فرزند ماشاا... ، 
به شماره شناسنامه: 4145 ، شماره پروانه: 4022 و شماره پالك 
ثبتى: 1/6748 واقع در خيابان مهديه- 12 مترى روحانى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 پيش بينى طرح مطالعاتى شــركت 
شــهرك هاى صنعتــى با مشــاركت 
شــهردارى جورقــان به منظــور رفع 
مشــكل ترافيكى ورودى شــهر الزم 

است. 
شــهردار جورقان با اشاره به موقعيت 
اين شــهر، تشريح كرد: جورقان يكى 
از مهم تريــن محورهــاى مواصالتى 
اســتان همدان اســت كــه كه ضمن 
قرارگرفتن در ورودى شــهر همدان 
خــط ارتباطى اصلى بين اســتان هاى 

كردســتان، كرمانشــاه و همدان و 
ترافيك  بنابراين  است.  تهران 

ايــن محــور در محدوده 
ساعات  در  جورقان  شهر 
ســنگين  ترافيــك  اوج 
در  كه  به طورى  اســت، 
هر ساعت حدوده 2 هزار 

دستگاه وسيله نقليه سبك و 
ســنگين عبور مى كند كه همين 

موضوع سبب افزايش حجم ترافيك اين 
محور مى شود.

مجيــد قره باغى با بيان اينكه رفيوژ وســط و 
دوربرگردان هاى اين محور در محدوده شهر 
جورقان به دليل محدوديت فضا براى اجراى 
ميــدان و البته ارزش زياد ملــك و بى ميلى 

ملك  عقب نشينى  به  اهالى 
به شــكل كنونى طراحى و 

اجرا شده است.
 وى ادامــه داد: در زمــان 
دور زدن وسايل نقليه سنگين 
و تريلر ها شــاهد ايجــاد ترافيك 
ســنگين در آن محدوده هستيم و از طرفى 
نصب سرعتكاه براى كاهش سرعت وسايل 
نقليه و در نتيجه كاهش خطر تصادف است 
كه وجود ســرعتكاه آن هــم در اين محور 
اصلى و مهم يــك امر غيراســتاندارد بوده 
و تنهــا مى تواند خطر تصــادف را تا اندازه 

كمى كاهش دهد. در همين راســتا شهردارى 
جورقان نهايت تــالش و توان خود را براى 
تعريــض و افزايــش عرض معبــر در اين 
محدوده به كار برده است ولى همچنان شاهد 
ايجــاد ترافيك و تصــادف در اين محدوده 

هستيم. 
قره باغى در ادامه با اشــاره به افتتاح شهرك 
صنعتى بنكــداران واقع در مجاورت شــهر 
جورقان و واحدهاى تجارى ساخته شــده در 
اين شــهرك، گفت: حجم عظيمى از وسايل 
نقليه ســنگين بــه شــهرك ورود و خروج 
خواهند داشــت و تمام اين وسايل نقليه كه 

عموما به اســتان ها و شــهرهاى ديگر 
رفت وآمــد مى كنند از محدوده شــهر 
جورقان عبــور خواهند كــرد. همين 
وسايل نقليه سنگين قرار است از دور 
برگردان هاى شهر جورقان نيز استفاده 

كنند.
شــهردار جورقان توضيح داد: .عالوه بر 
اين وســايل نقليــه ســبك متعلق به 
فروشــندگان و خريــداران كــه قصد 
رفت وآمد بين همدان و شهرك صنعتى 
را دارند خود مزيد بر علت بوده و باعث 
افزايــش ترافيك مى شــوند كه انتظار 
مــى رود مجموعه بنكــداران به عنوان 
يك دســتگاه ذى مدخل در اين حوزه 
پيگيرى هــاى الزم در حيطه مطالعات 
اوليه و تأمين اعتبار و اجراى هرگونه عمليات 

جهت رفع اين مشكل را داشته باشد .
وى در پايــان گفــت: با توجــه به وضعيت 
شكننده ترافيك و حساســيت اين محور از 
نظر راهبردى و حتى اجتماعى درحال  حاضر 
و با توجه به پيش بينى رشــد فزاينده ترافيك 
در اين محدوده نگاه ويژه به اين محدوده را 
مى طلبد تا با اتخــاذ تصميمات صحيح مانند 
ايجاد تقاطع غيرهمســطح و يا اصالح طرح 
هندسى موجود به صورت استاندارد از ايجاد 
چنين معضل مهم و خطرناكى ممانعت شود.

 با توجه به شناســايى چندين مورد مثبت 
ابتــال در يكى از روســتاهاى بخش مركزى 
شهرســتان نهاوند، نمونه گيرى و حضور تيم 

واكنش سريع در اين روستا انجام شد.
رئيس مركز بهداشت نهاوند گفت: از ابتداى 
طرح شهيد قاسم ســليمانى، بيماران قطعى 
و مشــكوك به كرونا كه بــه مراكز درمانى و 
غربالگرى و بيمارستان هاى شهرستان مراجعه 
كردند توســط تيم هــاى مراقبت و رهگيرى 
به صورت مراجعه به در منازل، مورد پيگيرى 

و مراقبت قرار گرفتند.
على احســان خيشــوند اظهار كــرد: در اين 
پيگيرى ها اطرافيان شــامل اعضاى خانواده و 
هر كســى كه با آنها در تماس نزديك بودند 
شناســايى و مورد مراقبت فعال قرارگرفتند 
و براســاس نظر پزشك و مراقبان سالمت از 
موارد مشكوك تســت pcr و تست سريع 

گرفته مى شود.
به گــزارش همدان پيــام، خيشــوند افزود: 
تيم واكنش ســريع كنترل و مقابله با اپيدمى 
كوويد-19 مركز بهداشــت شهرستان نهاوند 
در يكى از روستاهاى بخش مركزى با توجه 

به ثبت موارد مثبت جديد، حضور يافت.

رئيس مركز بهداشــت نهاوند گفت: به دنبال 
شناسايى موارد مثبت ابتال به كرونا در يكى از 
روستاهاى بخش مركزى، تيم واكنش سريع 
اين مركز با حضور در اين روســتا به انجام 
تست ســريع در سطح وسيع و غربالگرى از 

جمعيت روستا اقدام كرد.
وى اظهــار كــرد: در اين غربالگــرى موارد 
جديدى از ابتال به كرونا شناســايى شــد كه 
جهت رعايت قرنطينه و پيشــگيرى از شيوع 

بيمارى آموزش هاى الزم به آنان داده شد.
خيشوند عنوان كرد: طرح شهيد سليمانى يك 
طرح محله محور است و در اين طرح بيماران 
كرونايى شناسايى شــده و مــورد درمان قرار 
مى گيرند. وى گفت: در طرح شهيد سليمانى، 
بود  شهرستان هايى  ازجمله  نهاوند  شهرستان 
كه كار را خوب آغاز كرد و اين طرح همچنان 
با همكارى نيروهاى هالل احمر، بسيج و سپاه 
درحال    شبكه  ســالمت  كارشناسان  به همراه 

اجرا است.
رئيس مركز بهداشــت نهاوند افزود: پيش  از 
اين 3 مركز داشــتيم كه با اجراى طرح شهيد 
سليمانى همه اين مراكز به تست سريع كرونا 

ويروس مجهز شدند.

شهردار جورقان مطرح كرد

لزوم مطالعه شركت شهرك ها 
براى رفع ترافيك

نمونه گيرى و حضور تيم واكنش سريع 
مقابله با كرونا در يكى از روستاهاى نهاوند
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روحانى در تماس با مكرون: 
برجام قابل مذاكره دوباره نيست

 تنها راه حفظ و احياى آن لغو تحريم هاى آمريكاست، برجام قابل 
مذاكره دوباره نيست.

به گزارش تسنيم، رئيس جمهورى كشورمان در گفت وگو با امانوئل 
مكــرون رئيس جمهور فرانســه، بــا تأكيد بر اينكه از دســت رفتن 
فرصت ها براى حفظ و احياى برجام مى تواند شرايط را سخت تر كند، 
افزود: كاهش مرحله اى تعهدات از ســوى ايران به دليل خروج آمريكا 
از برجام و ناتوانى 3 كشور اروپايى از عمل به تعهدات برجامى بوده 
كه پس از تحقق تعهدات طرف هاى مقابل، فورا قابل بازگشت است.

حجت االســالم والمســلمين حســن روحانى لغو اجراى داوطلبانه 
پروتكل الحاقى از سوى ايران را در چارچوب قانون مصوب مجلس 
دانست و افزود: همكارى ما با آژانس بين المللى انرژى اتمى همچنان 

ادامه دارد و ما هيچ گاه از برجام خارج نشده ايم.
وى تأكيد كرد: هرگونه اقدام يا موضع غيرســازنده در شوراى حكام 
مى تواند به بروز چالش هاى جديد و پيچيده شــدن وضعيت جارى 

منجر شود.
 روحانى از فرانســه به عنوان يك بازيگر مهم نام برد و گفت: روابط 
تهــران - پاريــس مى تواند براســاس ديدگاهى پايــدار و با اهدافى 
درازمــدت براى همكارى هاى مشــترك دوجانبه، منطقه اى و جهانى 
توسعه يابد. رئيس جمهور همچنين با اشاره به پاندمى ويروس كرونا 
در كشــورهاى مختلف جهان از جمله ايران و فرانســه، با بيان اينكه 
مقابله مؤثر با كرونا نيازمند همكارى همه كشــورهاى جهان اســت، 
افزود: تحريم هاى ظالمانه و غيرقانونى آمريكا، مقابله با اين بيمارى را 
براى ايران دشــوارتر كرده و دستيابى جمهورى اسالمى به منابع مالى 
خود حتى براى تهيه دارو و تجهيزات پزشكى را با مشكل مواجه كرده 
است و از اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه انتظار مى رود در مقابل اين اقدام 

غيرانسانى، سكوت نكند.
رئيس جمهور فرانســه نيز در اين گفت وگوى تلفنى حفظ برجام را 
يك ضرورت براى جامعه جهانى خواند و بر تداوم گفت وگوها براى 

بازگشت همه طرف ها به اجراى كامل تعهدات برجام تأكيد كرد.
مكــرون بر اقدام 2 طرف براى گام هاى اوليه تأكيد كرد و گفت: اروپا 
آمادگى براى فعال شــدن بيشــتر در هفته هاى پيش رو جهت احياى 

برجام را دارد.

برگزارى انتخابات شوراها 
در بازه زمانى 3 ماهه تنها يك ايده است

 آنچه درباره بازه زمانى برگزارى انتخابات مطرح شــده، تنها يك 
ايده است و هنوز جنبه قانونى ندارد.

به گــزارش ايرنا، رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراها 
گفت: وزارت كشور هنوز در اين باره اعالم نظر نكرده است كه آيا اين 

امر شدنى است يا خير.
ســيدحميدرضا كاظمى با اشاره به اينكه زمانى هر سال يك انتخابات 
برگزار مى شــد و مسئوالن امر احســاس كردند كه نوعى خستگى و 
دلزدگى از انتخابات به وجود آمده و هزينه هاى زيادى را براى كشــور 
ايجــاد مى كرد، اظهار داشــت: بنابراين تصميم بــه تجميع انتخابات 
به نحــوى كه در قانون آمده، گرفتند تــا انتخابات مجالس خبرگان و 
شــوراى اســالمى به صورت توأمان و انتخابات رياست جمهورى و 
شوراها در كنار يكديگر برگزار شود، اجتناب از ايجاد هزينه بيشتر و 

نيز جلوگيرى از انتخابات زده  شدن جامعه بوده است. 
وى  تصريــح كرد: اينكه اين انتخابــات در 2 يا 3 روز متوالى برگزار 
شــود يا در طول يك ماه هر هفته چند اســتان انتخابات برگزار كنند 
هنوز در حد طرح بحث در محافل سياســى است. اينطور نبوده است 
كه وزارت كشور بگويد مى تواند چنين كارى انجام دهد يا ما به عنوان 
هيأت نظارت به طور رســمى اعالم موضع كرده باشيم. بنابراين هنوز 
ســازوكارى براى برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا در بازه 

زمانى بيش از يك روز تعريف نشده است. 

مذاكرات دردى از كشور دوا نكرد
 مذاكرات دردى از كشور 
دوا نكــرد، به طورى كــه نه 
چرخ انرژى هســته اى و نه 

چرخ اقتصاد چرخيد.
به گزارش فــارس، نماينده 
مــردم همــدان در مجلس 
شوراى اســالمى در جلسه 
دانشــجويان  بــا  مجــازى 
بحث  بنده  براى  كرد:  اظهار 
مســئوالن  از  مطالبه گــرى 
بســيار مهم اســت و بارها از دانشــجوها و جوانان خواســته ام كه 

مطالبه گر باشند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى با بيان اينكــه هرچه در برابر 
دشمن عقب نشــينى كنيم پيشروى مى كند، گفت: متأسفانه از ابتداى 
انقالب غرب ز دگان هرجا كه قرار داشــتند به دنبال وادادگى در برابر 

دشمن بوده اند .
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
يادآور شــد: وقتى با قدرت و توان كشــور وارد شــديم، 19 هزار 
ســانتريفيوژ ساخته شــد، بنابراين بايد به خود و داشته هايمان تكيه 

كنيم.
وى در ادامه گفت: تاكنون دولت بازرســى هاى فراتر از قانون در هر 
زمان و هركجا را به آژانس داده اســت و بازرســى هاى سرزده در هر 
زمان و در هر كجا باعث شده اطالعات دانشمندان ما درز پيدا كند و 

برخى از آنها به دست دشمن برسد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با بيان 
اينكه در رأس قدرت بودن اوباما، ترامپ يا بايدن، هيچ فرقى به حال 
كشور ما ندارد، تصريح كرد: سياست كلى آمريكا براندازى و مقابله 

با انقالب اسالمى است.
فالحى به نتايــج مذاكرات پرداخت و افزود: اين مذاكرات ســبب 
شــد دالر از 3 هزارتومــان به حدود 30 هزار تومان برســد و تورم 

چند برابر شود.
ــن  ــس همچني ــات مجل ــوزش و تحقيق ــيون آم ــخنگوى كميس س
گفــت: بــا مذاكــرات نــه چــرخ ســانتريفيوژ و چرخيــد نــه 
ــردى  ــدام راهب ــه اق ــز مصوب ــى ني ــردم، از طرف ــاد م ــرخ اقتص چ
لغــو تحريم هــا بــراى نجــات كشــور از دســت تحريم هــا و 
ــون  ــن قان ــن بندهــاى اي ــود و يكــى از مهم تري برجــام نافرجــام ب

ــت. ــر از npt اس ــى فرات ــرى از دسترس جلوگي

 FATF پيوستن به
 پس از برداشتن تحريم ها

  عضــو هيــأت رئيســه 
كميســيون انــرژى مجلس 
شوراى اســالمى در توئيتى 
 FATF به تصويب مشروط
در مجمع تشــخيص اشاره 

كرد.
 بــه گــزارش خانــه ملت؛ 
 هادى بيگى نــژاد در توئيتى 
FATF نوشــت:«موضوع 
درحال  تشخيص  مجمع  در 
بررســى است. كدام عقل سليمى مى پذيرد كه در شرايط تحريم، راه 
درآمدزايى كشــور را به دست خودمان به دشــمن ملت ايران نشان 

بدهيم.»
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه نوشــت: 
«عقالنى آن اســت كه هر موقع تحريم ها برداشته شد آنگاه پيوستن 

به FATF بررسى شود.»

عين االسد با 10 راكت كاتيوشا هدف قرار گرفت
 منابع عراقى گزارش دادند پايگاه غيرقانونى نيروهاى آمريكايى در عين االسد 

هدف حمله راكتى قرار گرفته است.
به گزارش فارس، شــبكه «الجزيره» به نقل از منابع امنيتى عراقى در اين زمينه 
گزارش داد كه ده راكت در نزديكى محل حضور نيروهاى ائتالف آمريكايى در 

پايگاه عين االسد به زمين برخورد كرده است.
پايگاه هاى عين االســد در غرب استان االنبار (غرب عراق) و پايگاه «حرير» در 
شمال اربيل 2 پايگاه اصلى آمريكا در عراق هستند كه گنجايش 7 هزار نظامى 

را دارند.
مطابق با مصوبه دى ماه سال گذشته پارلمان عراق مبنى بر خروج نيروهاى بيگانه 
از خاك اين كشور، حضور نيروهاى آمريكايى از جمله در عين االسد غيرقانونى 

محسوب مى شود.

مكانيزم بازپس گيرى پول هاى ايران از كره جنوبى 
به توافق رسيد

 از نظر ايــران دريافت مجوز از آمريكايى ها غيرضرورى اســت اما طرف 
كــره اى تالش دارد كه را براى آزاد كردن پول هاى بلوكه شــده ايران در كره، 

مجوزها را از آمريكا دريافت كند.
وزير امور خارجه كشــورمان در گفت وگو با خانه ملت درباره آخرين وضعيت 
پول هاى بلوكه شــده ايران در كره جنوبى، گفت: هفته گذشــته با وزير خارجه 
كره جنوبى به درخواست وى گفت وگو داشتم، وزير جمهورى كره بيان كرد كه 
حداكثر تالش خود را براى به نتيجه رســاندن موضوع مى كنند، ما هم درحال 
پيگيرى هســتيم. محمدجواد ظريف همچنين افزود: مكانيزم ها و سازوكارها 
مورد توافق قرار گرفته اســت، اما به ظاهر كره اى ها هنــوز مجوزهاى الزم را 

دريافت نكرده اند از اين رو اعالم مى كنند كه پيگير موضوع هستند.

يك ساعت هم نبايد در برداشتن تحريم 
تعلل كنيم

 اين حق مردم اســت و اگر يك ساعت در برداشتن تحريم تعلل و امروز و 
فــردا كنيم و آينده را پيش پاى خــود بگذاريم حقوق مردم را پايمال كرده ايم؛ 

اينكه مى گويند حقوق عامه، همين است.
به گزارش مهر، رئيس جمهور روزگذشــته در جلسه هيأت دولت اظهار كرد: 
FATF يك گروه ويژه است كه اقداماتى درباره مسائل مالى و تراكنش ها انجام 
مى دهد و همه كشورهاى شرق و غرب به آن ملحق شده اند. اگر بد است چطور 

همه دنيا آن را قبول كرده اند؟ 
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى اضافه كرد: بايد واضح گفته شود. 
مردم بايد از جيب شــان پول بدهند. وقتى اين لوايح اجرا نمى شــود براى نقل 
و انتقاالت پول مردم بايد پول بيشترى بدهند و اكنون هم داريم پول مى دهيم.

محمد ترابى »
 طى سال هاى گذشــته و به ويژه سالجارى 
به دليل شيوع ويروس كرونا، تحريم هاى ظالمانه 
و يكجانبه آمريكا و برخى ســوءمديريت هاى 
داخلــى، بيش از هر چيز ديگرى معيشــت و 
اقتصاد مردم و كشور آسيب  ديده و تحت فشار 
قرار گرفته اســت، موقعيت و منافع سياسى-
حزبى در كشور در بيشتر زمينه ها و مشكالت 
كشور بيش از دغدغه هاى معيشتى و اقتصادى 
مورد توجه برخى مديران و مسئوالن در كشور 

قرار گرفته است. 
در باالترين سطح يعنى استراتژى هاى كالن و 
سياست خارجى كشور اين نوع نگاه ها براساس 
منافع سياسى و حزبى وجود دارد. به طور مثال 
شاهد هســتيم كه سال هاست بر سر برجام در 
كشــور مناقشه وجود داشــته و هنوز به يك 
تصميم كلى و جامع دست نيافته ايم. از سوى 
ديگر اين نگاه هاى حزبى-سياســى تا سطوح 
پايين نيز ادامه داشــته، به طــور مثال در همين 
شــهر همدان در بيشــتر طرح ها و پروژه هاى 
شــهرى همانند راه آهن، طرح جامع و يا حتى 
پروژه  اسكاى مال نيز شــاهد طرف كشى هاى 

سياسى هستيم. 
گواه اين مســأله آن اســت كه اگر مخالفان و 
موافقان يك طرح را چه در ســطوح باال و چه 
در ســطوح پايين از يكديگر جدا كنيم، شاهد 
وحــدت حزبى و تفكرى ميــان آنها خواهيم 
بود. در توضيحى ديگر هنگامى كه 2 طيف در 
قدرت يك جامعه، در بيشتر زمينه ها روبه روى 
يكديگر قرار مى گيرند، مى توان نتيجه گرفت 
كه شــكاف فكرى ميان احزاب عميق شده و 
خواه ناخواه به مناقشــات و طرف كشــى هاى 

حزبى شدت مى بخشد. 
فارغ از ســيطره نگاه سياسى-حزبى بر بيشتر 
مســائل پيرامون كشورمان در اين روزها، قرار 
گرفتن نام ايران در ليســت سياه كارگروه ويژه 
اقدام مالى در سال هاى گذشته همواره همانند 
برجام مورد مناقشه اصولگرايان و اصالح طلبان 

قرار داشته است. 
اسفندماه ســال گذشــته بود كه نام ايران در 
ليست ســياه كارگروه اقدام مالى قرار گرفت. 
البته اين مسأله مورد اختالف ميان اصالح طلبان 
و اصولگرايــان بود، اما پس از روى كار آمدن 
جو بايدن در اياالت متحده آمريكا و گمانه زنى ها 
از بازگشت آمريكا به برجام و رفع تحريم ها، 
مســأله FATF بارى ديگر مورد توجه قرار 
گرفت. از همين رو حجت االسالم والمسلمين 
حســن روحانى طــى نامــه اى از مقام معظم 
رهبرى، دستور بررسى دوباره كنوانسيون هاى 
مرتبط با كارگروه اقدام ويژه مالى در شــوراى 
تشــخيص مصلحت نظام را خواســتار شد. 
اين مســأله باعث شده اســت كه بارى ديگر 
2 طيف اصلى در كشــور تمام قــد روبه روى 

يكديگر قرار گرفته و بر مواضع خود پافشارى 
كنند. مواضــع اين 2 طيف به طور كلى بر پايه 
اصول فكرى آنها بنا شــده است. توضيحات 
اين 2 طيف درباره مواضعشــان را به خوبى در 
مناظره ميان مصباحى مقدم و آخوندى شــاهد 
بوديم. مصباحى مقدم در پايان سخنانش تأكيد 
مى كرد كه اگر تحريم ها برداشــته شد، شوراى 
تشخيص مصلحت نيز تمامى كنوانسيون هاى 
مرتبط بــا FATF را خواهــد پذيرفت، زيرا 
پذيرش FATF راه هاى دور زدن تحريم ها را 
براى كشــورمان مسدود خواهد كرد. از سوى 
ديگر آخوندى با اســتناد به تجربيات خود در 
مقام وزارت راه  و شهرسازى تأكيد مى كرد كه 
تحريم هاى كارگروه ويژه اقدام مالى جداى از 
تحريم هاى آمريكا بر اقتصاد كشور فشار آورده 
و درصورت پذيــرش FATF دولت همواره 
مى توانــد تحريم هــا را دور زده و صادرات و 

واردات خود را انجام دهد. 
از آنجايى كه برخى از اعضاى مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از اعالم نتايج بررسى موضوع 
FATF در اين مجمع تا پايان سالجارى خبر 
داده  بودنــد، از ابتداى ماه جــارى به ويژه در 
هفته جارى اين مسأله بارى ديگر مورد توجه 
مقامات و فعاالن سياســى قرار گرفته است. با 
اين حال در ميان حواشى پيرامون بررسى مجمع 
تشــخيص درباره كارگروه اقدام مالى، برخى 
تالش مى كنند كه اعضاى مجمع را تحت فشار 
قرار دهند و برخى نيز به فكر تبليغات انتخاباتى 

خود هستند. 
در ادامه گزارش به ذكر برخى از حواشى اخير 

پيرامون FATF طى هفته جارى مى پردازيم:
FATF ســردار محمد: نبايــد به 

بپيونديم
ســعيد محمد فرمانــده قرارگاه ســازندگى 
خاتم االنبيا در توئيتى در مخالفت با پيوســتن 
ايران به FATF نوشــت: رديابى منابع مالى 
و رصد مبدأ و مقصد آن بدون شــك يكى از 
راهكارهاى اصلى نجات اقتصاد ايران اســت 
اما اين شــفافيت براى داخل كشور ضرورت 

اســت نه براى عناصر خارجى؛ كه ضرورت 
محرمانگى آن بــراى بيگانــگان از بديهيات 
عقلى است. شفاف سازى اطالعات مالى كشور 
براى بيگانه ممنوع؛ بــراى مردم خودمان يك 

ضرورت.
 بيانيه جمعى از طالب حوزه علميه قم 

FATF درباره خطرات
جمعى از اساتيد و طالب حوزه علميه قم طى 
نامه اى به اعضاى مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام نســبت به خطرات FATF تذكراتى را 
يادآور شــدند. طبق گزارش اعتمادآنالين، در 
قسمتى از بيانيه طالب حوزه علميه آمده است، 
آيا تجربه برجام و بدعهدى آمريكا كافى نيست 
كه دوباره كشور را با چالش معاهده اى كه هيچ 
منفعت تضمين شده و محتملى نداشته و حتى 
امكان مطالبه حقوق اساســى ملــت را اجازه 
نمى دهد و جز تحقير عزت مردم شريف ايران 

دستاوردى ندارد، مواجه كنيد؟!
 بيانيه نمايندگان مجلس 

FATF در مورد
به گزارش ايسنا، 195 نفر از نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى در بيانيه اى تأكيد كردند كه با 
آغاز بررسى لوايح FATF در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، برخى «نشــانى هاى غلط» داده 
شده و مشــكالتى همچون راه اندازى نكردن 
اينستكس، نبود امكان انعقاد قرارداد براى خريد 
ايرباس، نبود امكان خريد واكسن و نبود امكان 
پرداخت بــه مربيان فوتبــال و از همه مهمتر 
نوســانات و افزايش نرخ ارز، به FATF ربط 

داده شده است.    
 حكايت تكرارى قرآن و نيزه 

به گزارش الف، روح ا... عباسپور نماينده مردم 
بوئين زهــرا در مجلس، درباره FATF گفت: 
همه لوايــح چهارگانه FATF مصداق قاعده 
نفى سبيل است! زيرا اين قراردادها يك قرارداد 
استعمارى است و باعث مى شود كه يك كشور 
مســلمان مطيع اوامر كشور هاى بيگانه  شود از 
اين رو درحال فشــار آوردن به ايران هستند تا 
اين لوايح تصويب شــود! (اين درحالى است 

كه برخى از اين لوايح توسط دولت، مجلس، 
شــوراى نگهبان، به تأييد مجمع تشخيص نيز 

رسيده است).
 نبوى: برخى از كشورهاى دوست ما 

مى پرسند چرا به FATF نمى پيونديد؟ 
طبق گــزارش انتخاب، مرتضــى نبوى عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
در گذاشتن شرط برداشتن تحريم ها به منظور 
پذيــرش لوايح پالرمــو و CFF وجود دارد، 
اظهــار كرد: برخى از مســئوالن اســناد ارائه 
كرده اند كه برخى از كشــورهاى دوست ما كه 
رابطه نســبتا خوبى هم با ما دارند، مى پرسند 
چرا به FATF نمى پيونديد، اين كار را براى ما 

سخت تر مى كند.
 باهنر: FATF به احتمال زياد 

در مجمع تشخيص تصويب مى شود
طبق گــزارش برنا، محمدرضــا باهنر عضو 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام، عنوان كرد: 
FATF به احتمال زياد تصويب مى شود ولى 
حق تحفظ ها بايد در كنار اين بررســى شــود 
كه امروز هم فقط حق تحفظ ها مورد بررســى 
است. FATF اصوال يك مقابله نامه بين المللى 
نيست و كارى اســت كه كشورها از مدت ها 
پيش دور هــم جمع شــده اند و تفاهم هايى 
كرده اند تا مبارزات، مقررات و يك قوانينى را 
در كشورهاى خود بگنجانند و اعمال كنند و در 
مجموع اين كار گفته شده به نفع صلح جهانى و 

منافع جهانى است.
 محسن رضايى: تكليف 2 اليحه مرتبط 

با FATF فروردين مشخص مى شود
به گزارش ايرنا، محســن رضايى دبير مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام روزگذشته با بيان 
اينكه منتظر مســتندات دولت درباره لوايح 
مرتبط با FATF هســتيم،  گفــت: تكليف 
نهايى 2 اليحه FATF در جلسات آينده در 
فروردين 1400 مشــخص مى شود. برداشت 
نگارنده اين اســت كه نظــر مجمع همچنان 
نظر قبلى اســت، بــا اين حال بايــد منتظر 

جلسات آينده باشيم.

يف
شناسهرد

پالك ثبتيآدرس و نشانيملك
زمين، ساختمان، آپارتمان، 
مغازه، سالن، سوله، كارگاه،

كارخانه، باغ، ويال،،
پاساژ ، خانه، گاراژ ،

مسكوني، اداري، 
بانك، تجاري، رفاهي، 

آموزشي، ورزشي، 
كشاورزي/مزروعي، انبار، 

كارگاه، صنعتي،

دانگ / 
سهم / 
شعير/

(كامل ، مشاعي)
شرايط فروشقيمت پايه (به ريال)اعيانعرصه

سپرده توديعي جهت 
شركت در مزايده 

(به ريال)
توضيحات

مالير-شهرك صنعتى شوشاب- بلوار 1
داراى متصرف - فروش با 570,175,000نقد و اقساط63600103321,850,000,000 دانگصنعتىكارخانه*صنعت- خيابان چهارم

وضع موجود - جانشينى

شهرك صنعتى بوعلى همدان – 2
داراى متصرف - فروش با 681,206,250نقد و اقساط62253152742,037,500,000 دانگصنعتىكارخانه*خيابان 35

وضع موجود - جانشينى

3
شهرك صنعتى ويان -  كبودرآهنگ 
-  خيابان 33  -  روبرو شركت شيمى 

معدنى
داراى متصرف - فروش با 538,275,000نقد و اقساط6217561816,050,000,000 دانگصنعتىكارخانه*

وضع موجود - جانشينى

4
مالير- خ شهدا - خ طلوعى - ك 

ابوترابى  - نبش ك بن بست  
درخشان 3

داراى متصرف - فروش با 100,326,145نقد و اقساط28,495148,7148,72,006,522,917 شعيرتجارى - مسكونىساختمان - مغازه46/16
وضع موجود - مشاع

جاده همدان رزن كيلومتر 15 روستاى 5
تخليه  - فروش با وضع 309,320,000نقد و اقساط640009165,624,000,000 دانگصنعتىكارخانه*جامشلو

موجود

داراى متصرف - فروش با 478,500,000نقد و اقساط640155488,700,000,000 دانگصنعتىكارخانه*شهرك صنعتى قهاوند6
وضع موجود - جانشينى

بانك صادرات ايران -مديريت شعب استان همدان در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از 
طريق مزايده عمومي و به صورت نقد و اقساط حداقل 30٪ مبلغ مورد معامله به صورت نقدي و 
الباقي حداكثر طي اقساط 36 ماهه با نرخ مصوب بانكي  به فروش برساند. متقاضيان مي توانند 
جهت كسب اطالعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و بازديد از امالك مورد نظر خود 
، همه روزه از تـاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 08:00 صبح لغايت 00 : 14 به دايره 
تداركات و ساختمان واقع  در : همــدان ابتداي خيـــابان شريعتي نبش كوچه شهيد يوسفي 
مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 32510709 تماس حاصل نمايند و پــاكت هاي حاوي پيشنهادات 
را تا ساعت 16:00 روز  چهارشنبه  مورخ  1399/12/20 به دايره روابط عمومي مديريت شعب همدان 
تسليم و رسيد اخذ نمايند . پاكات پيشنهادات ارائه شده روز شنبه  مورخ 1399/12/23 رأس ساعت  
9:00 صبح در طبقه سوم ساختمان مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شركت كنندگان در جلسه 

بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد و تسليم پاكات به بانك مي باشد.
توضيحات و شرايط:

1- مبلغ سپرده توديعي شركت در مزايده مربوط به هر ملك در آگهــي منـدرج ميباشد كه طبق 
مفاد اسناد مزايده الــزاماً مــي بايست به حساب شماره 0102490440003 به نام دايره تداركات و 

ساختمان نزد شعبه همدان كد 51 واريز شود يا ضمانت نامه بانكي به غير از بانك صادرات ايران . 
ضمناً جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ، ارائه فيش واريزي به مبلغ 500,000 ريال به حساب ياد 

شده الزامي است .
2- مطالعه مـدارك و سوابق مــربوطه و بـازديد از امالك، قبل از شركت در مـزايده براي تمامي 

شركت كنندگان در مزايده ضروري است.
3- بانك در رد و يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات خريد به هر دليل ودر هر مرحله مختار است .

4- كليه امالك با وضع موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف ، مسئوليت تخليه و كليه 
هزينه هاي متعلقه به عهده خريدار مي باشد و اخذ رضايت مالك (پرداخت حق مالكانه) در امالك اوقافي 
، سرقفلي، حق كسب و پيشه و ساير موارد فريضه و متصوره و پرداخت هزينه هاي مربوطه تماماً به عهده 
خــريدار مي باشد . (شركت كنندگان هر گونه اعتراض در اين زمينه را از خود سلب و ساقط نمودند )

بانك صادرات ايران -  مديريت شعب استان همدانضمناً متقاضيان تا تاريخ 1399/12/19 فرصت گرفتن اسناد مزايده را دارند.

آگهى مزايده عمومي فروش امالك مازاد بانك صادرات همدان شماره  99/3      (نوبت اول)

FATF استفاده تبليغاتى و حزبى از آب گل آلود

 FATF سرنوشت
به فروردين موكول شد
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 هر ســال از 14 تا 21 اســفندماه و در آستانه 
عيــد نــوروز و بهار طبيعــت، مــردم مهربان و 
نيكوكار كشــور ما همزمان با آغاز هفته احســان 
و نيكوكارى در 14 اســفند در همايشى عظيم كه 
تبلور نوع دوســتى، نيكــوكارى و مهرورزى آنان 
است دســت هاى پرمحبت و عاطفه خويش را بر 

سر خانواده هاى نيازمند و كودكانشان مى كشند.
در مكتب متعالى اســالم، غيــر از اعمال واجب 
همانند نمــاز، روزه و...؛ هــر كارى كه با انگيزه 
خدايى و در مســير خشــنودى پروردگار انجام 
شــود، پرســتش اســت؛ هرچند از نظر صورت 

ظاهرى بسيار كوچك باشد.
يكــى از مباحث مهم در حــوزه علوم اجتماعى، 
مسأله مشاركت مردم اســت. موضوعى كه حتى 
يكــى از شــاخصه هاى توســعه يافتگى جوامع، 
محسوب مى شود. بى شك دستگيرى از محرومان 
و كمك به هم نوعان يكى از بهترين خصلت هاى 

هر جامعه انسانى است.
يك كارشــناس مذهبى در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام بيان كرد: يكى از اصول اساسى، بنيادى 
و پر دامنه اسالم، مسأله احسان و نيكوكارى است 
كه مى توان از ديدگاه اســالم و رهبرانش آن را از 

2 زاويه بررسى كرد؛ ديد اول 
مربوط به گفتارى و ديد دوم 

كردارى است. 
حجت االســالم والمســلمين 
ــاره  ــا اش ــوادى ب ــد ج محم
بــه اهميــت موضــوع احســان 
جامعــه  در  نيكــوكارى  و 
ــى  ــرد: وقت ــار ك ــروز، اظه ام
دارايــى  و  مــال  از  انســان 
خــود بــه ديگــران كمــك 
تعلــق  واقــع  در  مى كنــد 
خاطــر نداشــتن بــه مــال 
دنيــا و احســاس بى نيــازى 
ــد  ــت مى كن ــود تقوي را در خ
مى تــوان  اين بــاره  در  كــه 
بــه ماجــراى زيبــاى امــام 

حســن(ع) و امــام حســين(ع) اشــاره كــرد. 
ــول  ــدند رس ــض ش ــن دو مري ــه اي ــى ك هنگام
خــدا(ص) بــه عيــادت آنهــا آمــد و فرمــود: زهرا 
جــان شــما و علــى بــراى شــفاى دو فرزنــدان 3

ــرام  ــه احت ــد ب ــه خداون ــد ك ــذر كني روز روزه ن
در  مى دهــد،  شــفا  را  فرزنــدان  شــما  روزه  

ــر  ــر 3 روز ه ــار ه ــگام افط هن
ــه آن  ــه در خان نيازمنــدى كــه ب
ــود  ــا وج ــد ب ــرت مى آم حض
نيــاز  و  بودنــد  روزه  اينكــه 
ــا از ســهم  ــتند ام ــذا داش ــه غ ب
ــدان  ــه آن نيازمن غــذاى خــود ب
دادنــد، در روايــات بســيارى 
آمــده اســت كــه طبــق دســتور 
ــى  ــت(ع) يك ــل بي ــدا و اه خ
ديــن  ســنت هاى  بهتريــن  از 
ــه  مبيــن اســالم اهميــت دادن ب
از  دســت گيرى  و  نيكــوكارى 

ــت. ــدان اس نيازمن
وى بــا بيــان اينكه مــردم ما 
اســالم  مكتب  دانش آموختــه 
همچــون  كســانى  و  هســتند 
اميرالمؤمنيــن(ع) را ســرلوحه زندگى خود قرار 
داده ند كه نمى توانند نسبت به مستمندان بى تفاوت 
باشند، افزود: بر اين اساس پس از اجراى احكام 
الهى و پياده كردن سنت رسول مكرم اسالم(ص)، 
از نظر شــيعه خدمت بــه محرومان از اصلى ترى 

پايه هاى عبادت محسوب مى شود.

جــوادى در ادامه بــا تأكيد به اينكه اســالم روز 
نيكوكارى و احسان را روز مهمى تلقى شده است 
اما يادمان نرود كه بــا يك روز و يك هفته پايان 
نمى يابد بلكه ما بايد در تمام روزها و ايام عمرمان 
محســن و نيكوكار باشيم و تنها با تعيين يك روز 

خاص پايان نمى يابد.
مدير كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان نيز با 
اشــاره به نحوه برگزارى روز جشن  و نيكوكارى 
در سالجارى، اظهار كرد: ما هر ساله در اين هفته 
ميزبان كمك هاى مردمى هستيم كه افراد مى توانند 
به پايگاه هاى امداد در سطح شهر و اماكن عمومى 
مراجعه كننــد. هريك  از اين كمك هــا به عنوان 
كمك هاى نوروزى توســط افــراد خير دريافت 
مى شــود و در اختيار خانواده هــاى نيازمند قرار 

مى گيرد.
پيمان تركمان گفــت: عالوه بر پايگاه هاى امدادى 
مراكــزى نيز با كميته امداد در اين زمينه همكارى 
دارند كــه زيرمجموعه اى از ايــن مراكز امدادى 
هستند و به صورت محلى نيازمنديهاى هر منطقه 
را شناسايى مى كنند كه بيشتر اين نيازمندان تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستى و كسانى كه تمكن 

مالى ندارند، هستند.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: امسال به دليل شيوع 
ويروس كرونا و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
مردم سخاوتمند استان مى توانند كمك هاى نقدى 
خود را به صــورت غيرحضــورى و با پرداخت 
الكترونيكى، با شــماره گيرى كــد: #8877* در 

جشن نيكوكارى سهيم شوند.

خبر

عالوه بــر پايگاه هاى امدادى 
مراكزى نيز با كميته امداد در 
كه  دارند  همكارى  زمينه  اين 
مراكز  اين  از  زيرمجموعه اى 
امدادى هســتند و به صورت 
هر  نيازمنديهــاى  محلــى 
منطقه را شناســايى مى كنند 
كه بيشــتر ايــن نيازمندان 
و  امداد  كميته  پوشش  تحت 
بهزيستى و كسانى كه تمكن 

مالى ندارند، هستند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

تولد روزانه 10 نوزاد كم شنوا در كشور
 در حال حاضر حدود 466 ميليون نفر در دنيا به كم شــنوايى مبتال هســتند و تخمين 
زده مى شــود كه تا بازه زمانى سال 2050 اين رقم افزايش يافته و تا حدود 900 ميليون 
نفر برسد. به گزارش ايسنا، رئيس مركز مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشت، 
گفت: به طور كلى از نظر بار بيمارى ها، كم شنوايى و ناشنوايى نزديك به 7 درصد بار كل 
بيمارى ها را در جهان به خود اختصاص مى دهد و از نظر هزينه هم هزينه بسيار زيادى 
به نظام هاى سالمت و مردم وارد مى كند. افشين استوار ادامه داد: در كشور ما هم متأسفانه 
تقريبا از هر هزار تولدى كه اتفاق مى افتد، 2/7 درصد نوزادان كم شــنوا هستند و عددى 
نزديك به 300 نوزاد كم شــنوا در ماه و ده نوزاد در روز اســت. به دليل اينكه ناشنوايى و 

كم شنوايى بار زيادى را به فرد تحميل مى كند، عوارض زيادى را براى افراد دارد.

نرخ رشد جمعيت كشور منفى شده است 
 معاون بهداشــت وزارت بهداشــت با بيان اينكه كاهــش جمعيت و تك فرزندى 
عوارض اجتماعى بســيارى دارد، گفت: اكنون نرخ جانشينى جمعيت به زير 2 رسيده 
كه به معناى منفى شــدن نرخ رشد جمعيت اســت، فرزندان در آينده بستگان نزديك 
نخواهند داشت. به گزارش تسنيم؛ عليرضا رئيسى با اشاره به رشد ساالنه جمعيت در 
كشور، يادآور شد: در سال 63، شاخص 3/5 درصد افت مى  كند و در سال 98 به كمتر 
از يك مى رسد كه اين موضوع زنگ خطرى براى جوامع مختلف از جمله ايران است. 
اين ميزان ســرعت در كاهش بسيار باال اســت.  وى گفت: با بيان اينكه نرخ بارورى 
كشــور در سال 60 تا 62 به عدد 6/8 درصد رسيد و اكنون نرخ جانشينى جمعيت به 

زير 2 رسيده كه به معناى منفى شدن نرخ رشد جمعيت است.

مهلت ثبت نام كنكور دوباره تمديد شد
 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور از تمديد دوباره مهلت ثبت نام در آزمون 

سراسرى سال 1400 تا روز شنبه شانزدهم اسفند خبر داد.
ــا ايســنا، ضمــن اعــالم ايــن مطلــب اظهــار  فاطمــه زرين آميــزى در گفت وگــو ب
ــركت  ــام و ش ــت ثبت ن ــارى مهل ــفندماه ج ــم اس ــه  نه ــاس اطالعي ــرد: براس ك
ــبانه»،  ــت دوم «ش ــه، نوب ــاى روزان ــال 1400 در دوره ه ــرى س ــون سراس در آزم
ــوزش   ــردان دانشــگاه ها و مؤسســات  آم نيمه حضــورى، مجــازى، پرديــس خودگ
عالــى، دانشــگاه  پيام  نــور (آمــوزش از راه دور) و مؤسســات  آمــوزش  عالــى 
غيرانتفاعــى و غيردولتــى و همچنيــن رشــته هاى تحصيلــى دانشــگاه آزاد اســالمى 

ــاره تمديــد شــد. دوب

خريدار اين كاال فقط خدا است 
مهدى ناصرنژاد»

 در فرهنــگ ايرانــى، روزهاى پايانى ســال كه فرامى رســد، 
خانواده ها براى استقبال از ســال نو خانه تكانى مى كنند و كهنه ها 

را از زندگى خود دور مى سازند. 
در اين قاعده زيباى ســنتى كه با عيد نوروز و جشن هاى سال نو 
ارتبــاط دارد، نو نواركردن ســر و وضع ظاهرى نيز براى هر كس 
لذتى ســنتى و نهادينه شده است و در باور هاى ما ايرانيان اين كار 
شــگون دارد و هر كس به هر دليلى نتواند دل و زندگانى خويش 
را خانه تكانى كند، گويى كه چيزى را گم كرده اســت و گناه دارد 

كه در آغاز سال نو غمگين و حسرت مند بماند. 
متأســفانه به دليــل همــان عارضه هميشــگى و دردِ نــدارى و 
بى سروســامانى كه گريبانگير هر جامعه از جمله جامعه خودمان 
بوده و است، خيلى از خانواده ها توان هزينه هاى خانه تكانى دل و 
زندگى و ســر و وضع فرزندان خود را ندارند و همين گونه است 
كه ما ايرانيان مسلمان و خوش دل و مهربان رضايت نداريم چنين 
ايامى از ســال كه زمين و زمــان و انس و جن و آدم دچار تحول 
مى شوند و دنيا رنگ تازگى به خود مى گيرد، هموطنان و خواهران 
و برادران دينى ما از روى ندارى و فقر در حســرت كفش و لباس 

و وسايل ضرورى خود براى جشن هاى سال نو بمانند. 
تعيين هفته اى در پايان ســال به عنوان هفته احســان و نيكوكارى، 
پيشــنهاد و تصويب هر كســى و هر مســئول و غيرمسئولى در 
كشورمان بوده، انصافا كار خوب و خداپسندانه اى بوده است. البته 
نيكوكارى و نوع دوستى يك قانون و قاعده دلى و نانوشته است و 

با جان خيلى از انسان هاى فرشته سيرت گره خورده است. 
هنــوز هم در اين دنيا و روزگار كج مدار و ناســور خيلى از آدم ها 
هســتند كه فقط براى احسان و دســتگيرى و محبت به ديگران و 

هم نوعان خود به دنيا آمده اند. 
آن دســته از آدم هــاى خوب خدا كــه قلب مهربــان و نيت خير 
دارند، برايشــان فرقى ندارد كه يك قرص نان يا 2 قرص نان در 
سفره هاشان باشد، بايد نيمى از آن نان را ببخشند و احسان كنند تا 

نيم ديگر راحت از گلويشان پايين برود. 
بخشندگى و مروت و مردانگى به داشتن و پول و مال و منال زياد 
نيســت. اگر بخشنده باشى يك قرص نان خود را با ديگران باشد، 
قسمت خواهى كرد، ولى اگر چشم تنگ و ناخن خشك باشى، دنيا 
را هم ناســزاوارانه به تو بدهند، خار و خسى از آن را هم به كسان 

دور و نزديك خود نخواهى بخشيد! 
آرى هر دو دنياى حاضر و آخرت متعلق به انســان هاى خداجو و 
نيك سيرت و بامعرفت است كه نان حالل درمى آورند و مى بخشند 
و خداوند منان و دادگر هم به چنين مردمانى بيشتر مى دهد، چون 
با خود او معامله كرده اند و بايد ســود ببينند تا هميشه وارد معامله 

با آفريدگار منان بشوند. 
دنيا هرچقدر حكومت و دم و دستگاه و رئيس جمهور و دولت و 
قانون و مؤسسه هاى خيريه داشته باشد، باز هم تا مردم و آدم هاى 
نوع دوســت و خير نباشند، كار دنيا و جوامع انسانى لنگ خواهد 

ماند. 
آن اوايــل شــكل گيرى جوامع انســانى و شــهرها و واليات، 
حكومــت و دولت ها اينچنين نبود و اين انســان هاى قدرتمند 
و جوانمرد بودند كه از قشــر هاى ضعيف حمايت مى كردند تا 
به تدريج و در طول اعصار و قرون مدنيت شــكل گرفت و پاى 
حكومت ها و تشــكيالت اجرايى به ميان آمد و كار بشريت هم 

خراب شد!
خالصه اين خوبى و نيكوكارى نزد خداوند گم نمى شود و شاعر 

گفته است از بدى و شر دورى بجوييد و خوب باشيد.
«صد بار بدى كردى و ديدى ثمرش را 

 خوبى چه بدى داشت كه يك بار نكردى؟» 

آفتاب اقتصادى: صمت به خودروسازان كوچك نيم نگاهى بيندازد
 يه گوشه چشمى هم باشه كفايت ميكنه!!
ابرار: مهار كرونا كنترل شديد يكماهه مى طلبد

  تو اين 10 ماه گذشته نتونستين طلبتونو صاف كنيد!!
ابتكار: پنجره هاى بسته در انتظار ديپلماسى؟

 باز خداروشكر كه در انتظار در بسته نبودن!!
اخبار صنعت: آزاد سازى قيمت خودرو از سال 1400

 مرده و قولش!!
اسكناس: بحران بدهى در انتظار اقتصاد

 بدون شرح!!
اقتصادبرتر: تعادل در حقوق 1400 بازنشستگان 

 بعد اين همه سروكله زدن مى خوايد به تعادل نرسه!!
بهار: مسافرت بريم يا نه؟

 دغدغه رفتن يا نرفتن از هزينه مخارج بيشتره!!
تجارت: مظلوميت كارآفرينان در غوغاى بيكارى

  ديگه حناشون پيش كسى رنگى نداره!!
دنياى اقتصاد: رمز عمليات بزرگ فقرزدايى

 هيچكس رمزشو نداره ظاهرا!!
جام جم: نان محتكران در روغن است 

 نان عده اى ديگر در خون!!
آفتاب اقتصادى: بازار شب عيد در انتظار مرغ ارزان 

 احتماال منتظر اومدن كفتر از باال هستن!!
رويش ملت: توزيع كاالهاى ضرورى شب عيد از 20 اسفند

 با شرط رعايت پروتكل هاى بهداشتى!!
ستاره صبح: مردم خوشحال؛ مافيا نگران 

 در كه هميشه روى يه پاشنه نمى چرخه!!
مهد تمدن: خردادِ سرنوشت ساز

 خردادهايى كه هيچ وقت به ثمر نرسيد!!

4 بند به فهرست مصاديق مجرمانه
 اضافه شد

 در يكصدوبيست ودومين جلسه كارگروه تعيين مصاديق محتواى 
مجرمانه 4 بند به فهرست مصاديق مجرمانه اضافه شد.

به گزارش مهر، در اين جلســه كه با حضور تمامى اعضاى كارگروه 
برگزار شــد موضوعات ذيل با تصويب اعضا به فهرســت مصاديق 

محتواى مجرمانه اضافه شد.
■ مصاديق مجرمانه مرتبط با محتوايى كه تحريك ترغيب 

يا دعوت به ارتكاب جرم مى كند
بند (و-11): ارائه هرگونه تبليغ و آگهى از طريق شبكه هاى ماهواره اى 

معاند و غيرمجاز
بند (و-12): هرگونه خريد و فروش، تبليغ و تســهيل در دسترسى به 
سالح هاى ســرد موضوع تبصره 1 ماده 617 قانون مجازات اسالمى 

(بخش تعزيرات) در فضاى مجازى
بنــد (و-13): خريد و فــروش هرگونه طال، جواهــر و مصنوعات 
مربــوط در فضاى مجازى، خارج از ضوابط تعيين شــده در آئين نامه 
ضوابط خاص رسته شغلى سامانه معامالت آنالين طالى آب شده و 

مصنوعات طال، جواهر و نقره
■ مصاديق مجرمانه عليه اطفال و نوجوانان

بند (ل -5): در دسترس قراردادن و يا ارائه محتواى مستهجن و مبتذل 
به كودكان و نوجوانان (موضوع بند 6 ماده 10 قانون حمايت از اطفال 

و نوجوانان)
اين جلســه با حضور نمايندگان وزارتخانه هــاى آموزش و پرورش، 
ارتباطات و فناورى اطالعات، اطالعات، دادگسترى، علوم، تحقيقات 
و فناورى، فرهنگ و ارشــاد اسالمى، نماينده رئيس سازمان تبليغات 
اسالمى، نماينده رئيس ســازمان صداوسيما و نماينده فرمانده نيروى 
انتظامى و 2 تن از نمايندگان مجلس كه عضو كارگروه هستند، برگزار 

شد.

جلسات پيش دفاع دانشگاه آزاد
 ارديبهشت 1400 برگزار مى شود

  دومين دوره جلســات پيش دفاع متمركز دانشجويان دكترى اين 
دانشگاه در پايان ارديبهشت 1400 برگزار خواهد شد.

رئيس دانشــگاه آزاد همدان به برگزارى موفق نخستين دوره جلسات 
پيش دفاع متمركز دانشــجويان دكترى اين دانشــگاه در دى و بهمن 
سالجارى اشاره كرد و اظهار داشت: دانشجويان دكترى دانشگاه آزاد 
اســالمى كه تا 31 فروردين ماه 1400 مراحل 9 گانه ثبت پروپوزال و 
رساله خود را در سامانه پژوهشيار گذرانده و مدارك الزم را در سامانه 
بارگذارى كرده باشــند، واجد شرايط شــركت در جلسات پيش دفاع 
متمركز دكترى خواهند بود. ثبت درخواست دانشجويان براى شركت 
در دومين دوره جلســات پيش دفاع دكترى پس از ساعت 15:30 روز 

سه شنبه 31 فروردين ماه امكان پذير نخواهد بود.
مرتضــى قائمــى در گفت و گــو بــا خبرنــگار ما بــا بيــان اينكه 
جلســات پيش دفــاع متمركــز در قالب ســامانه وادافا به نشــانى
https://vadafa.iauec.ac.ir برگزار مى شود، خاطرنشان كرد: 
سومين دوره جلســات پيش دفاع متمركز دانشجويان دكترى دانشگاه 
آزاد اسالمى نيز اواسط مرداد 1400 برگزار خواهد شد كه جزئيات آن 

در آينده اطالع رسانى مى شود.

 اجراي طرح هاي ارتقاى امنيت اجتماعي 
با هدف پاكســازي نقاط آلــوده و جرم خيز 
بــا اســتقبال مردمي مواجه شــده اســت.

در اين طرح هــا جمع آوري و ســاماندهي 
معتــادان به منظــور امــن كــردن محالت 
جرم خيز، پاكســازي نقاط آلوده و دستگيري 
توزيع كننــدگان موادمخــدر، برخورد قاطع 
بــا اراذل و اوباش، موتورسيكلت ســواران 

متخلف، سارقان و مالخران مدنظر است.
نياز امروز جامعه اميدآفرينى در بين اقشــار 
مختلف مردم است و همين نگاه مثبت مردم 
به عملكرد مسئوالن سبب اميدوارى آنان شده 
و از اين طريق مى توان از گردنه هاى ســخت 

ايجادشده توسط دشمن عبور كرد.
دشــمن با ايجاد يأس و نااميدى در صدد 

ايجاد مشكل در جامعه بوده و وظيفه 
رسانه ها در اين برهه بى اثر كردن 
دسيســه ها و هجمه هاى دشمن 

عليه ملت ايران است.
فرمانده نيروى انتظامى اســتان 
صبح روز گذشــته در ديدار با 

از  آموزش  ارائه  رســانه  اصحاب 
طريق رسانه ها را از وظايف اصلى آنها 

برشمرد و بيان كرد: تعامل خوب رسانه ها با 
مردم و استقبال آنان از مطالب رسانه ها زمينه 
مناســبى براى انعكاس مطالب آموزشــى و 
پيشگيرانه با هدف ارتقاى آگاهى شهروندان 

و به دنبال آن كاهش جرايم است.
در ادامه اين نشست نيز فرمانده انتظامى استان 
همدان از دســتگيرى 5 هــزار و 496 معتاد، 
ارجــاع 3 هزار و 581 معتاد متجاهر به مراكز 
ماده 15 و 16، توقيف 66 دســتگاه خودرو و 
16 دستگاه موتورسيكلت را از ديگر توفيقات 

پليس از ابتداى سال 99 تاكنون خبرداد.
 كشــف 5 تــن و 686 كيلوگرم 

موادمخدر در استان 
 ســلمان اميــرى با بيان اينكــه 5 تن و 686 
كيلوگرم انواع موادمخدر از ابتداى سالجارى 
تاكنون در اين استان كشف شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته يك درصد افزايش 
داشته اســت، اظهار كرد: در اين مدت 962 
عمليات براى برخورد با تهيه و توزيع كنندگان 
موادمخدر صورت گرفت، همچنين يك هزار 
و 370 طرح پاكســازى نقاط آلوده و برخورد 
با قاچاقچيان در مسيرهاى ارتباطى اجرا شده 

است.
وى افزود: به دنبال اجراى طرح هاى پليســى 
59 باند تهيــه و توزيع موادمخدر منهدم و 4 
هزار و 707 فرد فعال در امر فروش و توزيع 
موادمخدر دســتگير و تحويل مرجع قضايى 

شدند.
شــد:  يادآور  اميرى 
پليــس  همچنيــن 
موادمخدر  با  مبارزه 
كشــف  به  موفــق 
60 كيلو شيشــه مايع، 
16 هــزار و 652 قــرص 
موادمخــدر و يك هــزار و 745 
كيلوگرم موادمخدر در 20 عمليات فرااستانى 

شده است.
وى با بيان اينكه 11 ماهه امسال 16 هزار و 64 
حجمى  منطقه اى،  موضوعى،  عملياتى،  طرح 
و نقطــه اى در اين اســتان صــورت گرفت، 
گفت: يك ميليون و 35 هزار و 413 شهروند 
همدانى با ســامانه فوريت هاى پليســى 110 

ارتباط برقرار كردند.
فوريتى  مركز  با  تماس  درصد   14 

110 نسبت به سال  گذشته
فرمانده انتظامى اســتان همــدان اضافه كرد: 
ميزان تماس بــا مركز فوريت هاى پليســى 
110 در ســالجارى 14 درصد افزايش داشته 
اســت همچنين 35 درصد تماس ها فوريتى 
و عملياتــى و 65 درصد تماس براى دريافت 
اطالعات  درخواست  و  مشــاوره  راهنمايى، 

بوده است.
اميرى طرح كــرد: از مجموع تماس هايى كه 
با سامانه 197 گرفته شــد، 25 درصد از كل 
تماس ها قابل رسيدگى با 17 درصد كاهش، 
11 درصد انتقاد بــا 23 درصد كاهش و يك 
درصد پيام ها شكايت بود كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 30 درصد كاهش داشت. 

اميرى بيان كرد: پليس پيشگيرى انتظامى استان 
همدان در ســالجارى به ساماندهى 5 هزار و 
45 شــبگرد، نگهبان محله و ســرايدار اقدام 

كرده و ابالغ بيش از صد هزار پرونده و اوراق 
قضايى توسط كالنترى و پاسگاه ها (كوپ) از 

ديگر اقدام هاى صورت گرفته است.
وى اظهــار كرد: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونــا و تأكيد بر پرهيز از تجمع، جلســات 
ارتباط مستقيم فرماندهى انتظامى با شهروندان 
لغو شــده بود بــا وجود ايــن، به منظور رفاه 
حال شــهروندان، درخواست ها و گزارش ها 

رسيدگى شدند.
فرمانده انتظامى استان با بيان اينكه 25 درصد 
تماس ها با ســامانه 197 قابل رسيدگى بودند 
كه 17 درصد نســبت به مدت مشابه كاهش 
داشته است، گفت: 11 درصد تماس ها انتقاد، 
يك درصد تماس ها شكايت و ده درصد كل 

تماس ها قدردانى بوده است.
اميــرى دربــاره عملكرد پليــس آگاهى نيز 
گفت: 46 باند سرقت در اين استان از ابتداى 
سالجارى تاكنون متالشــى و 7 هزار و 969 
سارق دستگير شــدند كه به ترتيب 15 و 29 

درصد افزايش داشته اند.
وى ادامه داد: شمارى از سارقان از استان هاى 
همجوار و ديگر اســتان ها براى ســرقت در 
همدان حضور مى يابند و براساس بررسى هاى 
صورت گرفته 269 تن از سارقان حرفه اى و 

داراى سابقه هستند.
به گفتــه وى، 389 عمليات بــراى برخورد 
بــا قاچاقچيــان كاال صورت گرفــت كه به 
دســتگيرى 4 هزار و 614 قاچاقچى و كشف 
267 ميليارد تومان كاالى قاچاق منجر شد كه 
از نظر ريالى ميزان كشفيات 21 درصد افزايش 

داشته است.
فرمانده انتظامى استان همدان افزود: مجموع 
پرونده هاى قاچاق 20 درصد افزايش داشــته 
و شــاهد افزايش صد درصــدى پرونده هاى 

قاچاق مهم داراى ارزش بيش از صد ميليون 
تومان هستيم.

 رصد 2265 سايت مجرمانه 
توسط پليس فتا

اميرى اظهار داشــت: پليــس فضاى توليد و 
تبادل اطالعــات فرماندهى انتظامى اســتان 
همدان به رصد 2 هزار و 265 سايت مجرمانه 
اقدام كرده و يك هزار و 199 پرونده قضايى 

تشكيل شده است.
وى با بيان اينكه 289 مجرم اينترنتى دستگير 
شــدند، اضافه كرد: جرايم مالى و برداشــت 
غيرمجاز بــا 27 درصد، كالهبردارى اينترنتى 
با 42 درصــد، مزاحمت اينترنتى ده درصد و 
ســاير جرايم 21 درصد از تخلف هاى فضاى 

مجازى را تشكيل مى دهند.
اميرى از كاهــش آمار ســوانح فوتى درون 
شهرى و برون شهرى خبر داد و افزود: 82/3 
درصد تصادف هــا در محدوده 30 كيلومترى 
شــهرها و مابقــى در جاده برون شــهرى و 
روســتايى رخ مى دهد، همچنين 10/4 درصد 
سوانح فوتى در محدوده 30 كيلومترى شهرها 

و مابقى در جاده هاى برون شهرى است.
فرمانده انتظامى استان همدان سرعت و سبقت 
غيرمجاز و تجاوز به چپ را بيشــترين ميزان 
تخلف دانســت و از توقيــف 6 هزار و 909 
دســتگاه موتورســيكلت و 11 هزار و 281 
دستگاه خودرو در 11 ماهه سالجارى خبر داد.
گذرنامه  پليــس  كــرد:  خاطرنشــان  اميرى 
در ســالجارى 9 هــزار و 542 گذرنامــه و 
پليس اماكن هم 7 هــزار و 258 تأييد مجوز 
كسب وكار صادر كرده اســت، همچنين 22 
هزار و 39 جلد انواع گواهينامه صادر، 8 هزار 
و 465 دستگاه موتورســيكلت و 12 هزار و 
839 دستگاه خودرو شماره گذارى شده است.

فرمانده نيروى انتظامى استان خبر داد

اجراى 1370 طرح پاكسازى نقاط آلوده 
در استان

روز احسان و نيكوكارى

 روزى كه دل ها به هم نزديك مى شوند   
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15 اسفند روز درختكارى
توسعه 4 هزار هكتارى جنگل ها 

و احياى مراتع استان
 در ايران، روز 15 تا 22 اســفند ماه به عنــوان «هفته منابع طبيعى» 
نامگذارى شــده است كه نخستين روز اين هفته يعنى 15 اسفند «روز 

 درختكارى» است.
روز درختكارى ابتدا در سال 1872 و در ايالت نبراسكاى آمريكا و در 
J.Sterling تاريخ دهم آوريل (21 فروردين)، توســط فردى به نام
Morton برگزار شد و گفته مى شود كه در آن روز بيش از يك ميليون 
درخت كاشــته شده است اما پس از مدتى اين تاريخ به آخرين جمعه 
ماه آوريل انتقال يافت. امروزه بيشتر كشورهاى دنيا روز درختكارى را 
محترم شــمرده و در اين روز به كاشتن درخت ها و نهال هاى متفاوت 
اقدام مى كنند. البته تاريخ اين روز با توجه به آب و هواى هر كشــور 
متفاوت است و بيشتر ســعى مى كنند تا در موقعى از سال اين كار را 
انجام دهند كه درخت قابليت رشــد كردن را داشــته باشد. براى مثال 
مى توان به كشور هايى مانند آلمان، مصر، پاكستان، مكزيك اشاره كرد 
كه روز درختكارى به ترتيب در روزهاى 5 ارديبهشــت، 26 بهمن، 27

مرداد و دومين پنجشنبه از ماه جوالى است.
 روز درختكارى در ايران

درختكارى در ايران داراى پشــتوانه اى از عاليق ملى و سنت تاريخى 
است، تاريخ نشان مى  دهد كه ايرانيان باستان، جشن هاى خاصى داشتند 
و در اين جشــن ها به درختكارى پرداخته و به خاك و زراعت احترام 

مى گذاشتند.
در كشــور ما روز درختكارى در 15 اســفند هر سال برگزار مى شود 
و مردم با حضور در پارك ها، جنگل ها و اقصى نقاط شــهر به كاشت 
نهال هــاى جوان اقدام مى كنند. ايرانى ها هر ســال با كاشــت درخت 
به اســتقبال ســال نو رفته و در واقع با اين كار نمادين در آستانه بهار 
زندگى را به زمين باز مى گردانند. در اين روز در مقابل بيشتر پارك ها و 
فضاهاى سبز و ديگر نقاط شهر نهال هايى به صورت رايگان در اختيار 

مردم قرار مى گيريد.
 توسعه 4 هزار هكتارى جنگل ها و احياى مراتع استان

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در آستانه هفته منابع 
طبيعى گفت: امســال 2 هزار هكتار جنگلكارى كه شامل هزار هكتار 
جنگلكارى با نهال و هزار هكتار جنگلكارى با بذر و زراعت چوب در 

استان همدان انجام شد.
اســفنديار خزايى با اشــاره به اينكه هم اكنون 42 هزار هكتار اراضى 
جنگلى و ذخيره گاه هاى جنگلى در اســتان داريم، افزود: هزار هكتار 
قرق مراتع و عمليات احيا و اصالحى مراتع شامل كپه كارى ، بذرپاشى، 

ذخيره نزوالت و همچنين نصب آبشخور دام را انجام داديم.
خزايى بر كاشت درختان كم  آب بر و سازگار با اقليم استان تأكيد و اظهار 
كرد: توســعه جنگل ها و مراتع اســتان با هدف كنترل آبخيزها، كنترل 
فرسايش و رسوب و تغذيه آبخوان ها، ايجاد رطوبت و افزايش پوشش 

گياهى منطقه انجام مى شود.
وي ادامه داد: در استان همدان جنگل هاى حاشيه ايران توران و زاگرس 
قرار دارد و ذخيرگاه جنگلى در اســتان را با گونه هاى درحال انقراض 

شناسايى شده، 2 هزار و 767 هكتار ارتقا داديم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: در طرح هاى 
توسعه اى جنگل در استان بيشتر ارژن، پسته وحشى، اقاقيا، سماق، زبان 

گنجشك و بادام، نسترن بيشتر كاشته شده است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همــدان گفت: هفته منابع 
طبيعى فرصتى مناسب براى ترويج و نهادينه كردن سنت حسنه كاشت 

نهال و تشويق و ترغيب فرزندان به درختكارى است.
خزائى افزود: مردم در هفته منابع طبيعى با حضور در طبيعت و كاشت 
نهال بيشتر با اهميت حفظ سرمايه هاى ملى و خدادادى آشنا مى شوند.

وى با بيان اينكه اولويت اين اداره كل رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى 
در برگزارى برنامه هاى هفته منابع طبيعى اســت، اظهار داشت: شعار 
محورى هفته منابع طبيعى در سالجارى «همه با هم، جهاد براى حفاظت 
از منابع طبيعى» انتخاب شده و برهمين اساس آماده فراهم كردن زمينه 
مشاركت و حضور مردم و ســازمان هاى مردم نهاد براى ترويج سنت 

حسنه درختكارى هستيم. 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان بيان كرد: منابع طبيعى 
تجديدشــونده نظير آب، خاك، جنگل و مرتع به عنوان بستر حيات و 
توســعه پايدار جوامع محسوب مى شــوند كه در اين هفته بايد براى 
ارتقاى فرهنگ عمومى حفظ و توسعه منابع طبيعى و سهيم كردن همه 

افراد در حفظ اين منابع ارزشمند الهى تالش كرد.
خزائى اظهار كرد: هدف از بزرگداشــت هفتــه منابع طبيعى، تبديل 
فرهنگ منابع طبيعى به معارف عمومى در ميان اقشار مختلف مردم و 
مسئوالن، ايجاد تفاهم عمومى نسبت به اهميت و ضرورت حفاظت، 
احيا، توسعه و بهره بردارى پايدار از منابع طبيعى، آشنايى عموم مردم با 
اهداف، ديدگاه ها، سياست ها، برنامه ها و مأموريت هاى محوله و نهادينه 
كردن مشاركت اشــخاص حقيقى و حقوقى در توسعه و حفاظت از 
عرصه هاى منابع طبيعى از جمله اهــداف موردنظر در برگزارى هفته 

منابع طبيعى و آبخيزدارى است.
وى تأكيد كرد: براى دستيابى به سياست ها و اهداف ترسيم شده منابع 
طبيعى در اين هفته، از ظرفيت ساير دستگاه ها، تشكل ها، بسيج، مردم 
روستاها و شهرها و بهره برداران حوزه هاى آبخيزنشينان استفاده مى شود.

خزائى با بيان اينكه جلب مشاركت جوامع محلى به عنوان بهره برداران 
ُعرفى عرصه ها براى حفظ و نگهدارى منابع طبيعى ضرورى اســت، 
اظهار داشت: در اين رابطه اجراى طرح جذب هميار طبيعت مى تواند 

راهگشاى همكارى همگانى باشد.
وى گفت: همزمان با هفته نكوداشت منابع طبيعى، همت خود را صرف 
فرهنگ سازى كرده تا كمتر از قوه قهريه در تخريب، تجاوز و تصرفات 

به اراضى ملى و منابع طبيعى استفاده شود.
15 تا 21 اسفند در تقويم ملى به عنوان هفته منابع طبيعى نامگذارى شده 
و شعار اين هفته در سالجارى «همه با هم، جهاد براى حفاظت از منابع 

طبيعى» انتخاب شده است. 
برنامه هاى هفته منابع طبيعى در استان همدان از 15 اسفند آغاز مى شود.

درگاه هاى ارائه دهنده رمزارز مسدود مى شود
 بــا توجه به اينكه در روزهاى اخير مســئوالن بانك مركزى بــر ممنوعيت معامله 
رمزارز بين افراد طبق قانون شــوراى عالى مبارزه با پولشــويى و مصوبه هيأت دولت 
در ســال 98 تأكيد كردند، در اين راســتا شركت شــاپرك به پرداخت يارها اعالم كرد 
كه درگاه هاى الكترونيكى كه كســب وكارهاى غيرمجــاز از جمله رمزارز ارائه مى كنند،  

مسدود خواهند شد. 
با توجه به اينكه طبق گفته مســئوالن بانك مركزى براساس قانون شوراى عالى مبارزه با 
پولشــويى و مصوبه هيأت دولت در ســال 98، مبادله رمزارزها مانند بيت كوين در ايران 

ممنوع است، در اين راستا روز گذشته مركز ملى فضاى مجازى اعالم كرد كه سايت هاى 
خريدوفروش بيت كوين مجوز ندارند. 

از سوى ديگر، همتى نيز مطرح كرده بود كه قرار است كسانى كه رسمى رمزارز استخراج 
مى كنند، بتوانند براى واردات از آن اســتفاده كننــد و مبادله رمزارزها بين يكديگر مجاز 
نيســت؛  بنابراين، مبادله رمزارزها تنها براى استخراج رســمى رمزارز در جهت واردات 

بالمانع است اما معامله اين نوع ارز بين افراد ممنوع است. 
درحالى كه عده زيادى از سرمايه گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حركت كرده اند، 
در اين رابطه رئيس مركز ملى فضاى مجازى در گفت وگو با ايســنا، مطرح كرد كه شيب 
صعــودى قيمت رمزارزها را به هيچ وجه نمى توان تضمين كرد و ورود افراد به اين حوزه 

به عنوان ثروت اندوزى و خروج سرمايه از كشور، به صالح كشور نيست.
پــس از طــرح اين موضوعات، شــركت شــاپرك در نامه اى بــه پرداخت ياران و 
پذيرندگان پشــتيبانى شــده در نظام پرداخت كشــور اعالم كرد كه ضرورى است 
ضمن دقت در رعايت مســتمر عــدم ارائه خدمت به كســب وكارهاى نامتعارف و 
خالف قوانين جمهورى اســالمى ايران، بالفاصله پس از دريافت اين نامه نسبت به 
قطع خدمات پرداخت الكترونيك به پذيرندگان پشــتيبانى شــده كه كاال يا خدمات 
مغاير با قوانين جمهورى اســالمى ايران و الزامات بانك مركزى ارائه مى كنند (مانند 
فروش رمزارز، فروش VPN، ســايت هاى شرط بندى و قمار و...) اقدام و نتيجه را 

كنند. شاپرك اطالع رسانى  به شركت 

آگهـي مزايـده

اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان همدان

شرايط شركت در مزايده:
مبلغ تضمين شركت در مزايده :به صورت ضمانتنامه بانكى با سررسيد سه ماهه و يا واريز وجه نقد به حساب تمركز وجوه سپرده اداره كل تعاون ،كار 
و رفاه اجتماعى استان همدان به شماره حساب  4065044107730360 و ) به شماره شباى IR770100004065044107730360 ) نزد بانك مركزى 

جمهورى اسالمى ايران مى باشد.
زمان انتشار در سايت :متقاضيان مى بايست از تاريخ 1399/12/14 لغايت 1399/12/18 جهت دريافت اسناد مزايده به سايت الترونيك دولت مراجعه 

نمايند.
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت :متقاضيان مى بايست ضمانتنامه بانكى يا فيش واريزى به حساب اعالم شده بابت دريافت اسناد مزايده و و فرم 
شرايط مزايده و پيشنهاد قيمت خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/01/11در سامانه ارائه نمايند .( اسناد بارگذارى شده 

مهرو امضاءو اثر انگشت گردد).
زمان و محل بازديد موضوع مزايده :از تاريخ 1399/12/14 لغايت 1400/01/11 جهت بازديد به آدرس همدان – خيابان جهان نما  از ساعت 8 الى 12 
مراجعه نمايند ( جهت بازديد از ملك مورد مزايده مى بايست با كارشناس اموال اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان همدان آقاى غالمرضا 

مالمير با شماره تلفن 09189017960 هماهنگ نمايند). 
وجهت بازديد امالك شهرستان بهار به آدرس: بهار خيابان امام خمينى (ره) – چهارراه فرهنگ –روبروى بانك رفاه  از ساعت 8 الى 12 مراجعه 
شماره  به  كامل  ضميرى  آقاى  بنام  بهار  شهرستان  اجتماعى  كارو رفاه  تعاون  اداره  رئيس  با  مى بايست  مزايده  مورد  ملك  از  بازديد  جهت  نمايند ( 

تلفن09183079931هماهنگ نمايند).
زمان و مكان بازگشايى پيشنهادات :روز شنبه مورخ 1400/01/14 ساعت 9 صبح به نشانى همدان .ابتداى بلوار كاشانى اداره كل تعاون كار و رفاه 

اجتماعى همدان خواهد بود.
برگــزارى مزايــده : از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت مــى باشــد و كليــه مراحــل فراينــد مزايــده شــامل پرداخــت تضميــن 
شــركت در مزايــده (وديعــه) ارســال پيشــنهاد قيمــت  ،بازگشــايى پــاكات ،اعــالم بــه برنــده ،واريــز وجــه مزايــده و تحويــل ملــك مــورد 

مزايــده در بســتر ســامانه مــى باشــد .
ملك با وضعيت موجود به فروش مى رسد و بازديد از ملك الزامى استو به استنادتبصره 8 ماده 5 و ماده 11 دستورالعمل اجرايى بند (د)تبصره 12 
قانون بودجه 1399 كليه هزينه ها وكسورات قانونى منجمله عوارض و مالياتهاى مترتب به مزايده و نقل و انتقال ،حق الزحمه كارشناسى ،هزينه تغيير 

كاربرى ،هزينه ثبتى بدون حق مطالبه از فروشنده به عهده خريدار است
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن)با شماره ذيل تماس حاصل فرمايند.مركز پشتيبانى 

و راهبردى سامانه -021-41934
www.setadiran.ir اطالعات تماس دفتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانه

عالقمندان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد امور مالى اداره كل تعاون كارو رفاه اجتماعى استان همدان واقع در ابتداى بلوار كاشانى 
مراجعه و يا با شماره تلفن6- 32514773  داخلى 280 تماس حاصل نمايند.

(م الف 1748)

اداره كل تعــاون كار و رفــاه اجتماعــى اســتان همــدان در نظــر دارد يــك فقــره ملــك بــه شــماره ثبتــى 6725 ، 6726 ،6727 و 6728 و 6729 
مجــزى شــده از 679 و 6729 مجــزى شــده از 6709 و 6727 و باقيمانــده 679 فرعــى از 10 اصلــى بخــش مركــزى واقــع در شهرســتان همــدان 
-خيابــان جهان نمــا بــا كاربــرى مســكونى –تجــارى ودوفقــره ملــك بــه شــماره ثبتــى 139/4951 و 139/4952 هــردو مفــروزى و مجــزا از 4278 
واقــع در شــهر بهــار –خيابــان امــام خمينــى (ره) – چهــارراه فرهنــگ –روبــروى بانــك رفــاه در دو طبقــه مجــزا از يــك ســاختمان ســه طبقــه 
بــا كاربــرى تجــارى كــه طبقــه همكــف آن بــا كاربــرى تجــارى قبــال بــه غيــر واگــذار شــده را بــا جزئيــات منــدرج در اســناد مزايــده را بــا بهــره 

گيــرى از ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir بــه صــورت الكترونيكــى  بــا شــرايط ذيــل بفــروش برســاند :

مبلغ كارشناسىطبقهشماره ثبتشرح  رديف
( ريال)

مبلغ تضمين (ريال)متراژكل

11واحد آپارتمان ادارى نيمه كاره 1
داراى 7جلد سند مالكيت (زيرزمين 

1-317/6و2-317/6)وهمكف249/70 
طبقه اول217 ودوم224وسوم251/60و 
چهارم251/60وپنجم251/60وششم60
/251وهفتم 251/60وهشتم255/75و 

نهم255/75مترمربع 

6725 ،6726و6728مجزى 
شده از 679 و 6729 مجزى 

شده از 6709 و 6727 و 
باقيمانده 679 فرعى از 

10اصلى

مساحت طبقات 3095/40 11654/557/000/000 
مترمربع و ارتفاع مجاز 30/ 

37متر

32/727/850/000

3/985/750/00037/25200/000/000طبقه اول 139/4951ششدانگ اعيانى باانشعابات سه گانه 1

3/538/750/00037/25177/000/000طبقه دوم139/4952ششدانگ اعيانى باانشعابات سه گانه2

بيمارستان بوعلى همدان

دعوت به همكارىدعوت به همكارى
بيمارســتان بوعلــى همــدان در نظــر دارد جهــت تكميــل كادر ادارى خــود نســبت 
بــه جــذب يــك نفــر كارشــناس مهندســى پزشــكى مســلط شــناخت تجهيــزات 
بيمارســتانى و يــك نفــر كارشــناس اميــن امــوال بــا ســابقه مرتبط اقــدام نمايــد. از 
واجديــن شــرايط تقاضــا مــى شــود رزومــه خــود را تــا تاريــخ 20 اســفندماه ســال 

جــارى بــه واحــد حقوقــى بيمارســتان تحويــل نماينــد.

 آن طور كه ظاهر بازار نشان مي دهد و 
مسئوالن اذعان مي كنند عطش خريد مرغ 
فروكش كرده و مرغداران با قيمت مصوب 

25 هزار توماني موافقت كرده اند.
رئيــس اتحاديه مرغ، ماهــى، تخم مرغ و 
پرنده فروشــان همــدان از فروكش كردن 
عطش خريــد مرغ در اســتان خبر داد و 
گفت: با اقدامات انجام شــده از ســوى 
مســئوالن و توزيع گســترده و مناســب 
گوشــت مرغ در بيــن واحدهاى صنفى، 
عرضه و تقاضــاى اين محصول به تعادل 

رسيده است.
جواد عاشورى اظهار داشت: بخشى از مرغ 
توليدشده در استان همدان به دليل اختالف 
قيمت، راهى مناطق ديگر كشور مى شد كه 
با تدابير اتخاذ شــده، اين مشكل نيز رفع 

شده است.
وى به ايرنا گفت: با ورود جدى ســازمان 
صمت اســتان همدان، قيمت عرضه مرغ 
اصالح و خــارج كردن اين ماده پروتئينى 

از استان نيز ممنوع شده است.
رئيــس اتحاديه مرغ، ماهــى، تخم مرغ و 
درحال حاضر  گفت:  همدان  پرنده فروشان 
مــرغ كشتارشــده توســط اتحاديــه از 
كشــتارگاه ها تحويل و با نظارت بازرسان 
بين مرغ فروشــى هاى ســطح شهر توزيع 

مى شود.

عاشــورى تصريح كرد: روزانه 60 تا 70 
تن گوشت مرغ در شهرستان همدان و در 
مجموع 140 تن در استان توزيع مى شود 
و هيچ كمبودى در اين زمينه وجود ندارد.

رئيــس اتحاديه مرغ، ماهــى، تخم مرغ و 
پرنده فروشــان همدان افزود: در روزهاى 
پايانى ســال تقاضاى خريد مرغ افزايش 
پيدا مى كند اما جوجه ريزى در واحدهاى 
توليدى پاســخگوى نياز مردم در اين ايام 

هست و مشكلى نخواهيم داشت.
وى همچنين به وضعيت عرضه و تقاضاى 
تخم مرغ اشاره كرد و گفت: درحال حاضر 
هر شانه تخم مرغ به قيمت 31 تا 33 هزار 
تومان در عمده و خرده فروشــى ها عرضه 
مى شــود و فروش بيش از ايــن نرخ نيز 

تخلف صنفى است.
عاشورى تأكيد كرد: درحال حاضر روزانه 
حــدود 50 تن تخم مرغ در بين واحدهاى 
صنفى شهرستان همدان توزيع مى شود و 
كمبودى كه در روزهاى گذشــته در بازار 

وجود داشت نيز جبران شده است.
رئيــس اتحاديه مرغ، ماهــى، تخم مرغ و 
پرنده فروشــان همدان افــزود: با نزديك 
شــدن به ايام پايانى سال مصرف تخم مرغ 
به دليل استفاده در قنادى ها افزايش مى يابد 
و تقاضا براى خريد اين ماده پروتئينى در 

بازار باال مى رود.

وى خاطرنشــان كرد: بــا هماهنگى هاى 
به عمل آمده از خروج تخم مرغ مازاد استان 
نيز جلوگيرى مى شــود و فراوانى به بازار 

اين محصول هم بازگشته است.
 قيمت مصوب مرغ در همدان

 25 هزار تومان است
ســازمان  بــازار  تنظيــم  اداره  رئيــس 
جهادكشاورزى اســتان همدان با تأكيد بر 
اينكه درحال حاضر كشــتار مرغ هم تراز با 
نياز استان اســت، گفت: كارگروه تنظيم 
بازار استان در راستاى متعادل سازى قيمت 
مرغ و حفظ توليد قيمت مرغ را 25 هزار 

تومان مصوب كرد.
داريوش سرحدى در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه تأمين مرغ به اندازه كافى انجام 
مى شود و هيچ مشكلى نداريم، اظهار كرد: 
ديروز (چهارشنبه)180 تن مرغ كشتار شده 

كه بيش از نياز روز استان بوده است.
وى درباره خروج مرغ از اســتان، تصريح 
كرد: خــروج مرغ از اســتان ممنوع بوده 
و هيچ دســتگاهى مجوز خــروج صادر 
اســتان  نمى كند مگر درصورتى كه تأمين 
به ميزان كافى انجام شــده و مازاد بر نياز 

استان باشد.
افزايــش  بــه  اشــاره  بــا  ســرحدى 
افــزود:  اخيــر،  جوجه ريزى هــاى 
جوجه ريزى هــاى دى و بهمن كه امروز 
وارد بازار مى شــود، افزايش داشته است، 
به طورى كه در دى ماه امســال 25 ميليون 
و 300 هزار قطعــه جوجه ريزى صورت 
گرفته و در بهمن ماه نيز نســبت به دى ماه 

افزايش 16 درصدى دارد.
ســازمان  بــازار  تنظيــم  اداره  رئيــس 
جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه 
نســبت  امســال  بهمن  جوجه ريزى هاى 
به بهمن ســال گذشــته 3.5 درصد رشد 
داشته است، خاطرنشــان كرد: با توجه به 
جوجه ريزى هاى بهمن ماه در زمينه تأمين 
مرغ بازار شب عيد و نوروز هيچ مشكلى 

نخواهيم داشت.
وى دربــاره افزايش قيمت مرغ در بازار 

نيز يادآور شــد: قيمت 20 هزار و 400 
تومان مصوب مهرماه ســتاد تنظيم بازار 
بود كه پس از ايــن قيمت گذارى قيمت 
نهاده ها با افزايش مواجه شــد اما قيمت 
اساس  برهمين  نشــد  به روزرسانى  مرغ 
كارگــروه تنظيم بــازار اســتان همدان 
توليد  قيمت،حفــظ  تعديــل  به منظــور 
و تأمين بــازار مصرف قيمــت مرغ را 

معادل سازى كرد.
سرحدى با بيان اينكه قيمت 25 هزار تومان 
براساس قيمت مصوب استان هاى همجوار 
تعيين شده است، گفت: هدف از افزايش 
قيمت مرغ در استان حفظ توليد و حمايت 
از مرغــداران و تأمين بازار مصرف بوده و 
اين قيمت موردنظر همه دستگاه ها بوده و 
با هرگونه افزايش قيمت بدون هماهنگى 
چه در سطح ُخرده فروشى و عمده فروشى 
و واحدهاى توليدى، برخورد خواهد شد.

ســازمان  بــازار  تنظيــم  اداره  رئيــس 
جهادكشاورزى اســتان همدان با تأكيد بر 
اينكه از خروج مرغ از اســتان جلوگيرى 
مى شود، خاطرنشان كرد: قيمت مرغ زنده 
درحال حاضر بيــن 16 هزار و 500 تا 17

هزار تومان است كه قيمت براساس ميزان 
كشتار و نياز بازار متفاوت است.

وى با تأكيد براينكــه وضعيت توليد مرغ 
توســط جهادكشــاورزى كه متولى توليد 
است اعالم مى شود، بيان كرد: اينكه كمبود 
مرغ وجود دارد يا نه را جهادكشــاورزى 
بايــد اعــالم كند. ممكن اســت كســى 
بخواهد از بازار سوءاســتفاده كند و اخبار 
نادرســت منتشــر كند اما بهترين مرجع 
براى اطالع رســانى درباره ميــزان توليد 
جهادكشاورزى اســت و اگر زمانى توليد 
استان جوابگوى نياز مردم نباشد از ذخاير 

پشتيبانى امور دام استفاده خواهيم كرد.

رئيس اتحاديه: 

عطش خريد مرغ در همدان 
فروكش كرد

 معاون منابع انسانى و تحقيقات شركت 
آب و فاضالب استان همدان از انجام 13 
طرح تحقيق و توسعه با محوريت شركت 
آب و فاضــالب و همكارى مراكز علمى 

استان در سالجارى خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى آبفاى اســتان 
همدان، محمد صادقى مهر ضمن اشاره به 
تحقيقاتى انجام شده،  مجموعه طرح هاى 
گفت: در راســتاى ارتقاى سطح كمى و 
كيفى خدمات و همچنين افزايش كيفيت 
آب شــرب مصرفى و پســاب خروجى 
تصفيه خانه هــاى فاضالب مشــتركين در 
ســالجارى درمجموع 13 طرح تحقيق و 
توسعه به همت شــركت آب و فاضالب 

استان انجام پذيرفت.
 وى ضمن ارائــه توضيحاتى عنوان كرد: 
ازجمله اين طرح ها مى توان به بررسى اثر 
نيروهاى ديناميكى ناشى از شير فشارشكن 
بر پايدارى و ازكارافتادگى شبكه آبرسانى 
همدان با هدف ارائه مدل كاهش فشــار 
در شبكه آبرســانى وبررسى تأثير استفاده 
از پســاب تصفيه خانه فاضالب شهرى بر 
غلظت آالينده ها بر محصوالت كشاورزى 
منطقه با هدف تدوين اســتاندارد تصفيه 
فاضالب جهت اســفاده كشاورزى اشاره 

كرد.
صادقى مهرافزود: همچنين در ســالجارى 
بررســى مديريت لجــن در تصفيه خانه 
فاضالب شــهر ســركان با هدف كسب 
درآمــد از پســماند فاضالب ســركان، 
بررسى كيفيت آب شــرب شهر مالير و 
راهكارهاى ارتقاى آن با هدف نوين سازى 
فنــاورى تصفيــه آب، اســتفاده از مدل 
اســتنتاج فازى به منظور تعيين دوز بهينه 
مواد منعقدكننــده در تصفيه خانه هاى آب 
شــهر همدان با هدف نوين سازى فناورى 
تصفيــه آب تدويــن مــدل نرم افزارى و 

بررسى روش هاى خنثى ســازى و مقابله 
با تهديدات بيوتروريســتى و آلودگى هاى 
شــيميايى و ميكروبى در تأسيســات آب 
شــرب اســتان همدان با هدف مقابله با 
تهديدات بيوتروريستى از ديگر طرح هاى 

تحقيق و توسعه خاتمه يافت. 
وى در ادامه با بيان اينكه بررســى فنى و 
اقتصادى عوامل مؤثر بر قيمت تمام شــده 
آب و مدل سازى به روش ديناميك سيستم 
توســط نرم افزار Vensim نيز از جمله 
طرح هاى تحقيقاتى انجام شــده اســت، 
خاطرنشان كرد: در راستاى ارائه خدمات 
كيفى، طرح تحقيقى مدل ســازى كمى و 
كيفى منابع آب شــرب روســتايى بخش 
جوكار و مجتمع خماجين با هدف بررسى 
كمى و كيفى منابع آب نيز به انجام رسيد.

صادقى مهر بيان كــرد: همچنين در همين 
راستا طرح هاى تحقيقاتى بررسى استقرار 
نظــام مديريت عملكرد براســاس روش 
ارزيابى متوازن (BSC) با هدف استقرار 
نظام مديريت عملكرد، ارزيابى منابع آب 
و تهيه نقشه كيفيت آب شرب روستاهاى 
شهرستان نهاوند با هدف ارزيابى منابع آب 
شهرســتان نهاوند، مديريت شبكه توزيع 
آب با اســتفاده از الگوريتم تصميم گيرى 
نروفــازى بــا هــدف مديريت شــبكه 
توزيع، بررســى مزايا و معايب استفاده از 
 (NEC) سيستم هاى الكتروليز نمك طعام
در گندزدايــى آب آشــاميدنى در جهت 
تغيير پارامتر هاى شــيميايى و تأثير آن بر 
كيفيت آب تصفيه شده و سالمت عمومى 
با هدف بررسى مزايا و معايب استفاده از 
سيستم هاى الكتروليز نمك طعام و پايش 
و نمونه بردارى جهت اندازه گيرى آرسنيك 
و نيترات منابع آب آشــاميدنى روستاهاى 
اســتان همدان با هدف پايــش و نمونه 

بردارى نيز در سالجارى عملياتى شد.

معاون منابع انسانى و تحقيقات شركت آب و فاضالب استان خبر داد 

انجام 13 طرح تحقيقاتى در سالجارى
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درخشش جودوكاران استان در غرب كشور 
 جودو كاران بهارى در مســابقات جودو غرب كشــور به ميزبانى 

همدان خوش درخشيدند و ده نشان رنگارنگ ازآن خود كردند.
در اين رقابت ها 95 جودو كار از استان هاى همدان، لرستان، كردستان، 
كرمانشاه و مركزى در سالن شهيد حاج قاسم سليمانى با هم به رقابت 
پرداختند كه جودوكاران بهارى مانند هميشه در اين مسابقات نيز خوش 
درخشــيدند و 7 نشان رنگارنگ كسب كردند و سهم بزرگى در عنوان 

سومى استان در اين رقابت ها داشتند.
در رده انفــرادى نوجوانان در وزن 50- كيلوگرم محمدامين پوينده، در 
وزن 55- كيلوگرم ابوالفضل امينى، در 60- كيلوگرم ابوالفضل قاضى، 
در 66- كيلوگرم پوريا يونسى، در وزن 90- كيلوگرم عليرضا آئينى و در 

55- كيلوگرم جوانان ابوالفضل امينى به مدال برنز دست يافتند.
در وزن 66- كيلوگرم اميرحسين محرابى و در 81- كيلوگرم حميدرضا 

باباخانى صاحب مدال نقره شدند.
همچنين حســين جعفرى در وزن 90- كيلوگرم نوجوانان شد و وزن 
100- كيلوگرم نيز مهدى سيجانى به قهرمانى و مدال طال دست يافتند. 

نفرات برتر اين رقابت ها به مسابقات كشورى اعزام خواهند شد.
در پايان اين رقابت ها در رده سنى جوانان كردستان قهرمان شد، لرستان 
در جايگاه دوم ايســتاد و همدان سوم شــد. در رده سنى نوجوانان نيز 
لرستان به مقام نخست رســيد، كرمانشاه دوم شد و همدان در سكوى 

سوم ايستاد.

چهارمين برد گرين كشاورز نهاوند در ليگ 3
 تيم گرين كشــاورز نهاوند در هفته دهم مرحله نخست ليگ دسته 
سوم كشور موفق شد در اردبيل مقابل تيم انتهاى جدولى ذوب آهن با 
يك گل به برترى برســد و چهارمين پيروزى خود را در اين رقابت ها 
كسب كند.  در اين هفته از رقابت ها تيم گرين كشاورز با تك گل دقيقه 
50 داوود حسينى به پيروزى رسيد و3 امتياز بازى را به دست آورد و با 

2 پله صعود به رده پنجم جدول رسيد.
در ساير ديدارهاى اين هفته شهداى گروس بيجار صدرنشين گروه سوم 
با 2 گل مقابل نيكان مهر تهران تن به شكست داد، نفت ايرانيان با نتيجه 
4 بر يك اوحدى مراغه را از سر راه برداشت، ستارگان آژند با يك گل 
خورشيد مهر قروه را مغلوب كرد، عقاب تهران 2 بر يك ميهمان خود 
جام جم بيله سوار را با شكست بدرقه كرد وآكادمى كياى تهران يك بر 

يك برابركانياو اشنويه متوقف شد.

تيم هاكى بانوان همدان
 نايب قهرمان ليگ برتر شد

 تيم هاكى مســتعد و بومى همدان نايب قهرمان مســابقات ليگ 
برتر كشور شد. 

در پى برگزارى مسابقات فينال يازدهمين دوره ليگ برتر باشگاه هاى 
كشــور جام كوثر يادواره ســردار دل ها حاج قاسم سليمانى كه در 
تهران برگزار شد، تيم همدان در روز دوم مسابقات و در بازى پايانى 
خود مقابل تيم خراســان رضوى حاضر شد و به نتيجه 1-1 مساوى 
رضايت داد. در پايان تيم خراســان رضوى با كسب 9 امتياز قهرمان 
اين دور از مسابقات شد و تيم مستعد و بومى همدان تنها با يك گل 
خورده و كســب 5 امتياز نايب قهرمان شد و تيم گلستان با كسب 2

امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت.

مينى گلف بهترين ورزش دانش آموزى 
در دوران كرونا 

 رشته مينى گلف بهترين ورزش براى دانش آموزان در دوران شيوع 
كرونا است.

 مربى ورزش گلف همدان گفت: رشته مينى گلف بهترين ورزش براى 
دانش آموزان در دوران شــيوع كرونا است. اين ورزش در فضاى باز 
و با رعايت فاصله فيزيكى مناسب انجام مى شود و به گونه اى مى توان 

تهديد كرونا را به فرصت تبديل كرد.
به گزارش ايرنا، سارا الماســى در كارگاه آشنايى دانش آموزان دختر 
بــا ورزش مينى گلف، اظهار كــرد: دانش آموزان با توجه به شــيوع 
بيمارى كرونا و تعطيلى مدارس به تحرك و ورزش نياز مبرم دارند و 

مينى گلف مى تواند اين ضعف را جبران كند.
وى با اشــاره به برگزارى دوره ها و كارگاه هاى آموزشــى و تمرينى 
براى دانش آموزان همدانى، گفت: اين دوره ها به ايجاد نشاط و شادابى 
دانش آموزان كمك شــايانى كرده است ضمن اينكه با ورزش جذاب 

مينى گلف نيز آشنا مى شوند.
الماسى با اشــاره به عقد تفاهم نامه هيأت گلف و آموزش و پرورش 
اســتان گفت: اين تفاهم نامه در راستاى همگانى كردن ورزش گلف 
در مدارس و آموزش رشــته هاى زيرمجموعه هيأت به اين قشر فعال 

است.
وى اســتعداديابى را يكى از مهم ترين برنامه هاى گلف استان دانست 
و گفت: تمام تالش اعضــاى هيأت گلف همدان همگانى كردن اين 

ورزش، شناسايى و شكوفايى استعدادها است.

درخشش ژيمناستيك كاران استان 
در مسابقات كارگرى 

 دو ورزشــكار همدانــى در نخســتين دوره مســابقات مجازى 
ژيمناستيك قهرمانى فرزندان كارگر كشور 2 مدال برنز كسب كردند.

2 ورزشــكار همدانى در نخستين دوره مسابقات مجازى ژيمناستيك 
قهرمانــى فرزندان كارگر كشــور 2 مدال برنز كســب كردند، 105
ورزشكار از 16 استان در اين مسابقات در 4 گروه سنى و در رشته هاى 

حركات زمينى، خرك حلقه و پرش خرك حضور داشتند.
در اين رقابت ها مبين غفورى ناصر در حركات زمينى و طاها غفورى 

ارشد در خرك مقام سوم و مدال برنز را كسب كردند.

كاتا كاران همدان 
بر سكوى سوم جوجيتسو ايران

 تيم جوجيتســو هيأت كاراته اســتان همدان در مسابقات مجازى 
قهرمانى كشور كاتا جوجيتسو مقام سوم را كسب كرد. 

انجمن جوجيتســو جمهورى اســالمى ايران به پاس گراميداشــت 
بهــار انقالب و با توجه به فراگير شــدن بيمارى كرونا و با عنايت به 
اهميت حفظ سالمت ورزشــكاران، به برگزارى مسابقات كاتا در 2
دســته شوكاتا و كاتا كالسيك در سطح كشورى با حضور 30 تيم در 
قالب 11 استان كشور در 3 رده سنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

به صورت مجازى اقدام كرد.
اين دوره از رقابت ها به صورت ارســال كليــپ و با قضاوت داوران 
بين المللى و ملى انجمن جوجيتسو ايران با نظارت مسئوالن فدراسيون 

كاراته جمهورى اسالمى ايران برگزار شد.

ناكامى بسكتبال اسدآباد در ليگ دسته يك
 مسابقات پلى آف ليگ دسته يك كشور در گروه شمال به ميزبانى همدان برگزار و پس 

از 2 روز رقابت، تكليف تيم هاى صعودكننده مشخص شد.
اين مســابقات در سالن امام على(ع) دانشــگاه آزاد اسالمى همدان با حضور 4 تيم خانه 
بسكتبال اسدآباد، مهرام تهران، پاس كامياران و مدرسه بسكتبال آتشى برگزار شد كه تيم 
اسدآباد مقابل آتشى تهران و همچنين تيم هاى مهرام و پاس كامياران مقابل هم قرار گرفتند 
كه در روز اول اين مسابقات در ديدار ابتدايى تيم پاس كامياران موفق شد حريف خود را 
با نتيجه 110 بر 105 شكســت دهد تا اميدوار به صعود شود. اما در ديگر بازى روز اول 
نماينده استان همدان تيم خانه بسكتبال اسدآباد در مقابل تيم قدرتمند آتشى حرفى براى 

گفتن نداشت و با نتيجه 98 بر 76 مغلوب اين تيم شد تا براى صعود راهى دشوار داشته 
باشد. در روز پايانى اين مسابقات تيم ها بار ديگر مقابل هم قرار گرفتند و در مسابقه بين 
تيم هاى پاس و مهرام اين بار تيم مهرام بود كه توانســت با نتيجه 101 بر 88 پيروز ميدان 
شود تا هم شكست بازى رفت را جبران كند و هم نخستين تيم صعودكننده اين گروه به 
مرحله بعدى بازى ها باشد. اما ديدار تيم هاى اسدآباد و آتشى درحالى برگزار شد كه تيم 
اسدآباد اميدى براى صعود نداشت و مغلوب قدرت نمايى تيم آتشى شد تا اين ديدار نيز 
با نتيجه 76 بر 100 به سود مدرسه بسكتبال آتشى به پايان برسد و تيم اسدآباد وداع تلخى 

با ليگ دسته يك داشته باشد.
به اين ترتيب در  پايان 2 تيم مهرام تهران و مدرســه بســكتبال آتشــى به مرحله بعدى 

مسابقات راه پيدا كردند.

 مجمــع انتخاباتى هيأت  تنيس اســتان 
همدان كه با حضور رئيس فدراســيون تنيس 
جمهورى اســالمى ايران، مديركل ورزش و 
جوانان اســتان همدان و نمايندگان داوران، 
مربيان، ورزشــكاران و هيأت هاى شهرستانى 
برگزار شــد. در ايــن مجمع عــادل برقعى 
به عنــوان تنها كانديداى ايــن هيأت  با اخذ 
14 رأى از مجمــوع 14 رأى مأخوذه براى 4 
سال آينده به عنوان رئيس هيأت  تنيس استان 

همدان انتخاب شد.
 رئيس فدراســيون تنيس با تأكيــد بر اينكه 
همدان  استان  تنيس  زيرســاخت هاى  توسعه 
يكى از مهم ترين شــاخص ها براى برگزارى 
مسابقات است، اظهار كرد: خوشبختانه استان 
همدان به لحاظ نيروى انسانى به بركت حضور 
برادران برقعى از ظرفيــت ويژه اى برخوردار 

است.
داود عزيزى گفت: انتظار داريم در سال آينده 
شــاهد ايجاد حداقل 8 زمين تنيس در استان 
همدان باشيم تا بتوانيم سقف شيشه اى كه مانع 
توســعه همه جانبه و هرچه بيشتر تنيس استان 

همدان مى شود را برداريم.
وى تصريح كرد: اســتان همدان درحال حاضر 
داراى 230 بيمه شــده ورزشى در رشته تنيس 
اســت كه اين نشان از پويايى اين ورزش طى 

يك ســال گذشته به رغم شيوع ويروس كرونا 
دارد.

عزيــزى با بيان اينكه همــدل بودن از همكار 
بودن مهمتر است، گفت: اميدواريم در آينده اى 
نه چندان دور با حضور در استان همدان شاهد 
توسعه محور  زيرســاخت هاى  از  بهره بردارى 

تنيس باشيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان نيز در اين 
مجمع اظهار كرد: هيأت  تنيس استان همدان 
يكى از هيأت  هايى اســت كه ظرفيت و دانش 
علمى و عملى درخشــانى برخوردار است و 

همواره مايه فخر ورزش همدان در ســطوح 
مختلف ملى و فراملى است.

حميد ســيفى با تأكيد بر اينكه توســعه رشته 
تنيس در اســتان همدان بيــش از پيش مورد 
انتظار اســت، گفت: اســتان همدان ظرفيت 
بســيارى براى برگزارى مســابقات مختلف 

ورزشى را دارد.
وى ادامــه داد: اميدواريم بــا فراهم كردن 
برخى شــاخص ها در آينــده نه چندان دور 
شــاهد برگزارى مســابقات ملى و فراملى 
باشــيم و با همكارى فدراســيون و هيأت  

اســتان آمادگى تدوين برنامــه راهبردى و 
زيرســاختى  نيازهاى  رفع  بــراى  عملياتى 

هيأت  را داريم.
در پايان اين مجمع رأى گيرى برگزار شــد و 
عادل برقعى به عنوان تنها كانديداى اين هيأت  
بــا اخذ 14 رأى از مجمــوع 14 رأى مأخوذه 
براى 4 سال آينده به عنوان رئيس هيأت  تنيس 

استان همدان انتخاب شد.
عادل برقعى از داوران بين المللى كشــورمان 
است و مســابقات حساسى را در رقابت هاى 

جهانى و قاره اى قضاوت كرده است.

 بــا انجام هفته چهارم ليــگ برتر قهرمانى 
باشگاه هاى اســتان تيم فوتبال ســتاره سرخ 
تويســركان با كسب 9 امتياز به تنهايى به صدر 

جدول رده بندى تكيه زد.
هفته چهارم مسابقات فوتبال ليگ برتر قهرمانى 
باشگاه هاى اســتان با انجام 4 بازى در همدان 
دنبال شد و تيم هاى ســتاره سرخ تويسركان، 
تاالر وحدت همدان، شــهداى باباعلى بهار و 
پاســارگاد نوين نهاوند مقابل حريفان خود به 

پيروزى رسيدند.
اين دوره از مسابقات با شكل و شمايل تازه اى 
برگزار مى شود و به دليل وجود كرونا مسابقات 
به طور متمركز و رفت و برگشت در شهرستان 
همدان و ورزشگاه شهيد شمسى پور روزهاى 

آخر هفته برگزار مى شود.
در هفته چهارم تيم فوتبال شــهداى باباعلى با 
يك گل موفق شد تيم مهر همدان را شكست 
دهد، تيم پاســارگاد نوين نهاونــد نيز مقابل 
كوالك تويســركان به برترى 2 بر يك رسيد و 

ستاره سرخ نيز در مصاف با علم و ادب همدان 
با يك گل پيروز شد و به صدر جدول رده بندى 

صعود كرد.
در آخريــن بازى هفته چهارم تيم فوتبال تاالر 
وحدت همدان به مصاف صنايع دستى اللجين 
رفت و با 2 گل على الماسى و هومن كامرانى 

در برابر تنها گل صنايع به پيروزى رسيد.

با توجه به شرايط كرونايى استان و آب و هواى 
زمستانى مسابقات با نظم و ترتيب خوبى دنبال 
مى شــود و چند تيم با فاصله اندك در كورس 

قهرمانى قرار دارند.
تيم ستاره سرخ تويسركان با كسب 3 پيروزى 
و تنها يك باخت با 9 امتياز صدرنشــين است 
و تيم هاى مهر همدان، شهداى باباعلى بهار و 

تــاالر وحدت همدان بــا 7 امتياز در رده دوم 
قرار دارند.

هفتــه پنجم اين رقابت ها امروز و فردا با انجام 
4 بازى دنبال مى شود، ابتدا تيم شهداى باباعلى 
بهار مقابــل علم و ادب همــدان صف آرايى 
مى كند اين ديدار را حســين عارفى، مرتضى 
فاطمى و ميثم ترك جوكار قضاوت مى كنند در 
دومين بازى امروز تيم ستاره سرخ تويسركان 
صدرنشــين رقابت ها با پاسارگاد نوين نهاوند 
ديدار مى كند. اين بازى را حامد رنجبرصولتى 
ســوت مى زند و محســن دوســتان و متين 
مصباحى وى را در امر قضاوت يارى مى كنند.

فــردا جمعه نيز 2 ديدار برگزار مى شــود ابتدا 
صنايع دستى اللجين با كوالك سرخ تويسركان 
با قضاوت محمد اميرنژاد، نعمت ميرغفارى و 
امين سخايى بازى مى كنند و سپس در آخرين 
بازى 2 تيم مدعى همدانى، مهر و تاالر وحدت 
با قضاوت امير جمشــدى، بهــروز عالمى و 

ابوالفضل بيات به مصاف هم مى روند.

 جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته چهارم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

29+142-43ستاره سرخ تويسركان1

37+421152مهرهمدان2

27+421142شهداى باباعلى بهار3

7-421166تاالروحدت همدان4

5-412144پاسارگاد نوين نهاوند5

15-412167صنايع دستى اللجين6

23-357-41علم و ادب همدان7

43-337-41كوالك تويسركان8

عادل برقعى در هيأت  تنيس ابقا شد

اكثريت آرا براى تنها كانديدا!

ستاره سرخ صدرنشين ليگ برتر استان 

آگهــي مزايده

شهردارى منطقه يك همدان

شهردارى منطقه يك همدان با استناد به مجوز شماره 99032519361 مورخ 99/03/25 شوراي محترم اسالمي شهر و مجوز شماره 99111891888 مورخ 
99/11/18 شهرداري همدان  نسبت به فروش يك قطعه زمين مسكونى ازپالك هاى ثبتى 10/8195راازطريق مزايده كتبى به فروش برساند. متقاضيان مى 

توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

مساحت   نوع ملك وكاربرىرديف
(متر مربع)

كل مبلغ كارشناسى 
(يال)

مبلغ سپرده شركت 
در مزايده (ريال)

آدرستوضيحات

1
زمين مسكونى قطعه 

4 معبر 10 مترى 
موقعيت جنوبى

264/68132/340/000/00010/000/000/000
بر زمين 13/87 متر
و طول زمين 19/09 

مى باشد
استادان18 مترى ميالد 

كوچه آبشار

شرايط شركت در مزايده : 
1-متقاضيان  مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 7404/11/3331333/2  نزذ بانك مهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه 
و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/12/26 تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه يك واقع 

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

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند.
3-نحوه پرداخت بهاى زمين 40درصد بصورت نقدى حداكثر هفت روز كارى از تاريخ ابالغيه نتيجه مزايده و 55 درصد طى دوفقره چك به تاريخ 

1400/02/15 و 1400/03/15 مى باشد و 5 درصد مابقى بهاى زمين طبق شرايط بند 9 از طرف برنده مزايده پرداخت خواهد شد.
4-برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را  با شرايط بند3 به حساب درآمد شهردارى منطقه يك به شماره حساب 7407,11,3331333,1 نزد  
بانك  مهر ايران شعبه مهديه واريز نمايد  و در صورت عدم واريز نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر 

مقررات اقدام خواهد گرديد.
5-به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

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

8-شهردارى در رد يا قبول يك  يا كليه پيشنهادات مختار است .
9-انتقال اسناد پس از انجام مراحل قانونى واجراى عمليات ثبتى و تهيه صورت مجلس تفكيكى امكان پذير خواهد بود كه متعاقباً به برنده مزايده ابالغ 
مى گردد و  برنده مزايده  مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ شهردارى جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (5 درصد باقيمانده) اقدام نمايد در 
غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد.ضمناً سند به نام برنده مزايده و يا هر  شخص  ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبًا  

با رضايت نامه  محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10-متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد ومدارك مزايده به واحد كارپردازى  شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند.

11-پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/12/27 ساعت17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى  قرار خواهد گرفت .
(م الف 1742)

آگهــي مزايده

شهردارى منطقه يك همدان

مساحت  نوع ملك وكاربرىرديف
(متر مربع)

كل مبلغ كارشناسى 
(يال)

مبلغ سپرده شركت 
آدرسدر مزايده (ريال)

تجارى واحد شماره15
خيايان شريعتى-پاساژ صفويه33/2623/000/000/0002/300/000/000 به انضمام 11متر بالكن

تجارى واحد شماره4 2
خيايان شريعتى-پاساژ صفويه29/0917/900/000/0001/790/000/000به انضمام 5/7متر بالكن

شهردارى منطقه يك همدان با استناد به مجوز شماره 99032519361 مورخ 99/03/25 شوراي محترم اسالمي شهر و مجوز شماره 99111691690 مورخ 
99/11/16 شهرداري همدان  نسبت به فروش دو باب مغازه تجارى احداث شده بر روى از پالك هاى ثبتى 2818 و2820 را از طريق مزايده كتبى به فروش 

برساند. متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

شرايط شركت در مزايده : 
1-متقاضيان  مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 7404/11/3331333/2  نزذ بانك مهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه 
و يا اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/12/26 تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه يك واقع 

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

قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند.
تاريخ  به  چك  فقره  دو  طى  درصد  و 55  مزايده  نتيجه  ابالغيه  تاريخ  از  كارى  روز  هفت  حداكثر  نقدى  بصورت  زمين 40درصد  بهاى  پرداخت  نحوه   -3

1400/02/15 و 1400/03/15 مى باشد و 5 درصد مابقى بهاى زمين طبق شرايط بند 9 از طرف برنده مزايده پرداخت خواهد شد.
4-برنده مزايده مكلف  است وجه  مورد معامله را  نقداً  به حساب درآمد شهردارى منطقه يك به شماره  حساب7407,11,3331333,1 نزد  بانك  مهر 
ايران شعبه مهديه واريز نموده  و در صورت عدم واريز نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات 

اقدام خواهد گرديد.
5-به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

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

8-شهردارى در رد  يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
9-انتقال اسناد پس از  اخذپايان كار وتهيه صورت مجلس تفكيكى امكان پذير خواهد بود كه متعاقباً به برنده مزايده ابالغ مى گردد و  برنده مزايده  مكلف 
است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ شهردارى جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه (5 درصد باقيمانده) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و 
سپرده برنده مزايده ضبط  خواهد گرديد. ضمناً سند به نام برنده مزايده و يا هر شخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتباً با رضايت نامه  محضرى به 

شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10-متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد و مدارك مزايده به واحد كارپردازى شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند.

11-پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/12/27  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى  قرار خواهد گرفت .
(م الف 1740)
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فرهنگگردشگري

عوامل تشديد احتمال كم كارى تيروئيد دائمى 
در نوزادان

 ،TSH ،TT۴ بررسى هاى يك مطالعه نشان داد ميزان هورمون هاى 
خويشاوندى والدين و تاريخچه خانوادگى بيمارى هاى تيروئيد، احتمال 

موارد دائمى كم كارى تيروئيد نوزادان را افزايش مى دهد.
به گزارش ايسنا، كم كارى تيروئيد نوزادان شايع ترين اختالل مادرزادى 
غدد درون ريز اســت كه درصورت شناسايى نشد نو درمان به موقع؛ 
باعث عقب افتادگى ذهنى مى شــود. غربال گرى كــم كارى تيروئيد 
نوزادان امكان تشــخيص و درمان به موقع مــوارد ابتال را امكان پذير 

كرده و مانع از عوارض مغزى و عصبى مى شود.
اين اختالل در ايران شيوع بااليى دارد و از هر هزار نوزاد يكى دچار 

اين مشكل مى شود. 

ميلياردر ژاپنى 8 نفر را رايگان 
به ماه مى برد

 يوساكو مائه زاوا(Yusaku Maezawa)، ميلياردر ژاپنى، در 
توييتى در روز سه شــنبه از مردم دعوت كرد تا براى برنده شدن يك 
صندلى در موشك استارشيپ اسپيس ايكس ثبت نام كنند تا همراه او 
در سال 2023 به فضا بروند. به گزارش ايسنا، وى اعالم كرد كه قصد 
دارد 8 نفر را از سراسر جهان انتخاب كند تا همراهش به ماه بروند.

مائه زاوا در ويدئويى كه در يوتيوب از خودش به اشــتراگ گذاشته 
مى گويد: من مى خواهم افراد با هر سابقه اى به من بپيوندند. من 8 نفر 

را انتخاب خواهم كرد.
مائه زاوا بنيانگذار بزرگ ترين خرده فروشــى آنالين ژاپن اســت و 

دارايى او 2 ميليارد دالر ارزش دارد. 

سامانه به  اشتراك گذارى كتب دانشگاهى 
راه اندازى شد

 يك شركت دانش بنيان سامانه  آنالين در زمينه به اشتراك گذارى 
كتب  و جزوات علمى و دانشگاهى را راه اندازى كرد.

به گزارش ايســنا، دانا خواجوى مديرعامل اين شــركت دانش بنيان 
گفت: اپليكيشــن هاى عمومى بسيارى در حوزه كتاب خوانى عرضه 
شده است كه بيشتر نشر كتاب هاى عمومى و افزايش سرانه مطالعه را 
به عنوان هدف خود قرار داده اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته 
در اين واحد دانش بنيان، سامانه يادگيرى الكترونيك تأسيس شد كه 

در بستر متفاوتى فعاليت مى كند.
وى ادامــه داد: در ســامانه هاى ديگر ممكن اســت كــه كتاب در 

فرمت هايى مانند پى.دى.اف، عرضه شود. 

راهكارهاى ارتقاى نشريات در وبينار
 راهكارهاى ارتقاى نشــريات در رتبه بندى هاى جهانى در وبينار 
بين المللى «چگونگى نمايه ســازى نشريات در ISC» مورد بررسى 

قرار گرفت. 
به گزارش ايســنا، وبينار بين المللى چگونگى نمايه ســازى نشريات 
در پايگاه اســتنادى علوم جهان اسالم (ISC) و راهكارهاى ارتقاى 
نشــريات در رتبه بندى هاى جهانى به ميزبانــى ISC در تاريخ 13 

اسفند 1399 برگزار شد. 
نشــريات  ســردبيران  حضــور  بــا  بين المللــى  كارگاه  ايــن 
كشــورهاى الجزيــره، آذربايجــان، بنــگالدش، عــراق، اردن، مالــزى، 
نيجريــه، پاكســتان، تركيــه و اوگانــدا برگــزار شــد كــه شــامل 37 

شــركت كننده و 44 نشــريه بــود.

نوعى از ويروس كرونا كه مى تواند افراد را 
دوباره آلوده كند

 تحقيقات جديد مى گويد كه يك ســويه از ويروس كرونا موسوم به 
«P.1» كه نخستين بار در برزيل مشاهده شد، مى تواند افرادى را كه پيش تر 
آلوده شده و بهبود يافته اند، دوباره آلوده كند.به گزارش مهر، براساس يك 
گزارش از نيويورك تايمز، يكى از انواع ويروس كرونا مى تواند افرادى را كه 
پيش تر از عفونت كوويد-19 بهبود يافته اند، صرفنظر از مصونيت به دست 
آمده به واسطه توليد آنتى بادى ها يا پادتن ها، دوباره عفونى كند. بر اين اساس، 
اين ســويه از كروناويروس موسوم به «P.1» افرادى را كه از عفونت قبلى 
بهبود يافته اند، دوباره آلوده مى كند.اين ســويه نخستين بار در دسامبر سال 
2020 در برزيل كشف شد، اما اكنون به طور فزاينده اى دانشمندانى را كه از 

موج بعدى ابتال به ويروس كرونا بيم دارند، نگران كرده است.

4 روستاى استان در 
مرحله نهايى جشنواره روستاها 
و عشاير دوستدار كتاب ايران

 چهار روســتاى اســتان همدان از شهرستان هاى 
كبودراهنگ، نهاونــد و بهار به مرحله نهايى هفتمين 
جشــنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب ايران راه 

يافتند.
به گزارش روابــط عمومــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان، مديركل كتابخانه هاى عمومى 
اســتان همدان اظهار كرد: هفتمين جشنواره روستاها 
و عشاير دوستدار كتاب ايران از ابتداى شهريورماه با 
اعالم فراخوان آن از سوى دفتر مطالعات و برنامه ريزى 
فرهنگى و ســتاد هماهنگى شــهرها و روســتاهاى 
دوستدار كتاب معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى به تمامى نهادها و سازمان هاى همكار 
از جمله نهادها و سازمان هاى دولتى و غيردولتى آغاز 

شد.
عاطفــه زارعى افزود: اگرچه امســال فضاى عمومى 
كشور به تبع آن تحت تأثير شيوع بيمارى كوويد-19 
بــود اما فعاليت كتابخانه هاى در اقصى نقاط اســتان 
به ويژه روستاها متوقف نشــد و برنامه هاى متنوعى 

برگزار شد.
وى تصريح كرد: در اين جشنواره،  هزار و 900 روستا 
و منطقه عشــايرى از سراسر كشور آثار و مستندات 
خود را به دبيرخانه مركزى ستاد هماهنگى شهرها و 

روستاهاى دوستدار كتاب ارسال شده است.
زارعى با بيان اينكه پرونده 24 روستا از استان همدان 
به دبيرخانه ارســال شــد، ادامه داد: هيأت داوران اين 
جشنواره در مرحله اول 113 روستا و منطقه عشايرى 
را براى داورى در مرحله دوم انتخاب كردند و داوران 
مرحله دوم اين جشنواره از ميان اين آثار، 55 روستا و 
منطقه عشايرى از 20 استان را براساس شاخصه هايى 

تعريف شده انتخاب كردند.
وى خاطرنشــان كرد: اين شاخصه ها شامل نيازهاى 
محلى، آئين هاى بومــى و ارزش هاى دينى و ملى و 
همچنين جلب مشاركت مردمى و پشتيبانى دستگاه هاى 
اجرايى براى تأمين هزينه ها و سرمايه گذارى، طراحى 
يا اجراى برنامه بــراى زنان، كــودكان و نوجوانان، 
برخوردارى برنامه و شــيوه اجراى آن از خالقيت و 
نوآورى، قابليت الگوبردارى و اســتمرار و مداومت 
برنامه هــا، اهتمام ويژه به توســعه و تجهيز فضاها و 
بناهاى حوزه كتاب روســتاها در برنامه هاى طراحى 
شده، قابليت و ضمانت اجرا داشتن برنامه هاى ترويج 

كتابخوانى مى شود.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان گفت: 
روســتاهاى اكنلو و ويان از شهرســتان كبودراهنگ، 
روستاى حسام آباد از شهرستان بهار و روستاى گيل آباد 
از شهرستان نهاوند از استان همدان در مرحله نهايى 
اين جشــنواره در جمع 55 روستا و مناطق عشايرى 

راه يافته به مرحله نهايى هستند.
زارعى با بيان اينكه در كسب موفقيت چهار روستاى 
روستاى راه يافته به مرحله نهايى كتابداران كتابخانه هاى 
عمومى نقشى اساسى و ارزنده ايفا كردند، خاطرنشان 
كرد: كتابداران در اين روســتاها بــا حمايت ادارات 
كتابخانه هاى شهرستان هاى بهار، كبودراهنگ و نهاوند 
با همكارى دهياران توانســتند بــا اجراى برنامه هاى 

مطلوب نقشى ارزنده در منطقه خود ايفا كنند.
وى افزود: كتابخانه گنجنامه در روســتاى حسام آباد 
روستاى  ثامن االئمه(ع)  كتابخانه هاى  بهار،  شهرستان 
اكنلو و قدس روستاى ويان در شهرستان كبودراهنگ، 
كتابخانه سيدالشــهدا(ع) در روستاى گيل آباد نهاوند 

مستقر هستند.
زارعى خاطرنشان كرد: در ســال گذشته پرونده 21 
روســتا از اســتان همدان به دبيرخانه ششمين دوره 
جشنواره ارســال شــد كه از اين تعداد 6 روستا در 
جمع 60 روســتاى نهايى براى انتخاب برگزيدگان و 

روستاهاى قابل تقدير قرار گرفتند.
وى افزود: درنهايت روســتاى «سيدشهاب» از توابع 
شهرستان تويسركان به عنوان روستاى برگزيده انتخاب 
و از كتابدار كتابخانه بعثت اين روســتا كه برنامه هاى 
متنوعى را با محوريت كتاب در اين انجام داده بود و 

نقش اصلى را در اين انتخاب ايفا كرد، قدردانى شد.

مالك عمارت جنانى همدان:
مرمت كامل عمارت «جنانى» 6 تا 7 ميليارد 

هزينه نياز دارد
 حفظ و بازســازى عمارت جنانى همدان به عنوان يك بناى تاريخى 
ويژه در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين، قصه  پرماجرايى داشــت كه 
هنوز هم معلوم نيست به كجا ختم مى شود و به نظر مى رسد بناى جنانى 
نخســتين ساختمان 3 طبقه در شــهر همدان است كه بيش از يك قرن 
قدمت و 700 مترمربع وسعت دارد. اين عمارت تاريخى مدتى با كاربرى 
ميهمانپذير باعنوان مسافرخانه آبادانى ها فعاليت داشت، سپس براى مدتى 
به فردى از اهالى تفريجان به نام عزت فروخته مى شود و پس از آن مدتى 
بدون اســتفاده مى ماند، تا آنكه در سال 96 به على جواهرى مالك فعلى 
بنا فروخته مى شود كه از قرار معلوم در حوزه ساخت وساز فعاليت دارد.
عمارت «جنانى» يا مســافرخانه آبادان بنايــى تاريخى با قدمتى بيش از 
80 ســال اســت كه آن را متعلق به اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوى 
مى داننــد. اين بنا كه در وضعيتى نگران كننده به ســر مى برد در خيابان 
شــهداى همدان واقع شده و قرار است پس از انجام عمليات مرمت، به 

هتل سنتى تبديل شود.
مالك عمــارت «جنانى» همدان گفت: تكميــل مرمت عمارت جنانى 
مشمول هزينه سنگينى است و از طرف ميراث فرهنگى درخواست وام 
كرده ايم و هر زمان با وام موافقت شود عمليات مرمت را آغاز مى كنيم.

على جواهرى گفت: تا جايى كه امكان داشــت خط ريزش بنا براساس 
نقشه پيمانكار ميراث فرهنگى مهار شده است اما تا استحكام بخشى كامل 

انجام نگيرد نمى توان تضمين صد درصد براى عدم ريزش داد.
وى در گفت وگو با ايســنا، تصريح كرد: ديوار بنا كه از 2 ضلع آســيب 
ديده و ريزش كرده بود به طور كامل مرمت شــده و داخل بنا نيز مرمت 
اضطرارى و بستن داربست انجام شد، اما استحكام بخشى و مرمت كلى 

مشمول هزينه است كه پس از دريافت وام انجام خواهد شد.
جواهرى ادامه داد: طبق نظــر پيمانكار ميراث فرهنگى مرمت كامل بنا 
بين 6 تا 7 ميليارد تومان هزينه نياز دارد كه شايد ميراث فرهنگى رقمى 
حدود 150 ميليون از اين مبلغ را تقبل  كند، بنابراين كل هزينه توســط 

مالك تأمين مى شود.
مالــك عمارت جنانى بــا بيان اينكه بــراى دريافــت وام معرفى نامه 
ميراث فرهنگى به بانك ارائه شــده اســت، خاطرنشان كرد: تاكنون به 
اين درخواست ترتيب عمل داده نشــده و با وجود گذشت چند ماه و 

پيگيرى ها همچنان منتظر دريافت وام هستيم.
عمارت «جنانى» يا مسافرخانه آبادان بنايى تاريخى با قدمتى بيش از 80 
سال است كه آن را متعلق به اواخر دوران قاجار و اوايل پهلوى مى دانند. 
اين بنا كه ســاليان سال در وضعيتى نگران كننده به سر مى برد در خيابان 
شهداى همدان واقع شــده و پس از كِش وقوس هاى فراوان قرار است 

پس از انجام عمليات مرمت، به هتل سنتى تبديل شود.

خواندن يك نامه مهر و موم شده 300 ساله 
با يك فناورى جديد

 يك فناورى جديد مى تواند نامه اى را كه مهر و موم شده و باز نشده، 
بدون اينكه مهر و موم آن را بشكند و به آن صدمه اى وارد كند، بخواند.
به گزارش ايسنا، يك تكنيك جديد واقعيت مجازى كه توسط محققان 
مؤسسه فناورى ماساچوست(MIT) ابداع شده ، به ما اين امكان را داده 
است تا نامه هاى قديمى را كه نه در پاكت، بلكه به شكل هاى پيچيده اى 
چنديــن تا خورده اند، بخوانيم. اين كار، نامه ها را همزمان به يك پاكت 
نامه نيز تبديل مى كرد، زيرا در آن زمان كاغذ كمياب و گران بود و يك 

پاكت جداگانه براى گذاشتن نامه در آن درنظر نمى گرفتند.
محققان با استفاده از اسكنر اشعه ايكس و الگوريتم هاى رايانه اى بسيار 
حســاس توانستند محتواى نامه ارسال شــده بيش از 300 سال پيش از 
پاريس به الهــه را دريابند. اين نامه تاكنون هرگز به كســى تحويل يا 
توســط كسى باز نشده است، به همين دليل در همين شكل پاكت گونه 

خود محافظت مى شود.
محققان اظهار داشــتند كه اين الگوريتم آنها را مستقيم به قلب اين نامه 

مهر و موم شده هدايت كرده است.
اين مطالعه كه در مجله Nature Communications منتشر شده 
اســت، نشان مى دهد كه اين نامه در 31 ژوئيه 1697 توسط شخصى به 
نام ژاك سناكس در پاريس براى پسر عمويش پير لپرس تاجر فرانسوى 
در الهه ارســال شده اســت. ســناكس در اين نامه از پسرعموى خود 
درخواســت يك كپى تأييد شــده از اعالميه فوت يكى از بستگان شان 
به نام دنيل لپرس را داشــته اســت، اما اين نامه هرگز تحويل داده نشد 
و سرانجام با نامه هاى گمشده ديگرى در يك صندوق چرمى متعلق به 

يكى از مديران پست به نام سايمون دى برين نگه داشته شد.
ســى .ان .ان گزارش داد كه پس از اينكه اين نامه در سال 1926 به موزه 
پســت تحويل داده شــد تا زمانى كه در دهه گذشته توسط مورخان و 
دانشمندان و مهندســان رايانه مورد تحقيق قرار نگرفت، نور خورشيد 

را به خود نديده بود.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در سفارش به على عليه السالمـ  :اى على ! چهار چيز، كمرشكن اند : ... و [از آن جمله است] 
زنى كه شوهرش به او وفادار است؛ ولى او به شوهرش خيانت مى نمايد .          

كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 4 ص 365 ح 5762

 در روزهاى اخير مردمى كه بيش از يك ســال 
اســت با محدوديت ها و ممنوعيت هــاى كرونايى 
دســت و پنجه نرم مى كنند بارها با رســانه ارتباط 

گرفتند كه تكليف سفر در نوروز چه مى شود؟ 
معاون انتظامى وزير كشور روزگذشته اعالم كرد كه 
تكليف سفرهاى نوروزى و محدوديت هاى پيرامون 

آن تا پيش از 25 اسفندماه مشخص خواهد شد.
رئيس كميته امنيتى، اجتماعى و انتظامى ســتادملى 
مقابله با كرونا در كميته هماهنگى طرح هاى ترافيكى 
پليــس راهور، گفت: درباره ســفرها درحال حاضر 
محدوديــت تــرددى بيــن شــهرهاى زرد و آبى 
وجود نداشــته اما محدوديت تردد در شــهرهاى 
نارنجى و قرمز همچنان به قوت خود باقى اســت. 
محدوديت هاى تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد 
نيز به قوت خود باقى اســت و اين محدوديت در 

سراسر كشور اجرا مى شود.
حسين ذوالفقارى، در پاسخ به پرسشى درباره تعيين 
تكليف وضعيت ســفرهاى نــوروزى و ضرورت 
اطالع آن به مردم، گفت: واقعيت اين است كه همه 
چيز به وضعيت شيوع كرونا بستگى دارد و نمى توان 
از همين حاال درباره آن اظهارنظر قطعى كرد. به طبع 
اگر نرخ شــيوع و ابتال افزايش يابد ناچار به اعمال 
محدوديت هاى هوشمند و يكسرى محدوديت هاى 

ديگر در كشور هستيم.
وى با بيان اينكه با توجه به شــيوع كرونا نمى توان 
بــراى ســفرهاى نــوروزى از حــاال زمانبندى يا 
برنامه ريزى كــرد، گفت: تكليف همه چيز را كرونا 
مشخص مى كند. وزارت بهداشت روزانه وضعيت 
كشور را به لحاظ اپيدمى و مرگ ومير رصد مى كند، 
از اين رو نمى توان از حاال به صورت قطعى اعالم كرد 

كه تا پايان اسفند وضعيت چه خواهد بود.
وى بــا بيان اينكه طبق پيش بينى هــا و ارزيابى هاى 
وزارت بهداشــت به نوعى درحال مواجهه با پيك 

چهــارم كرونا هســتيم، گفت: تمــام رويكردها و 
اقدامات ما بايد در جهت پيشگيرى از ابتال و شيوع 

كرونا باشد.
معاون انتظامى وزير كشــور درباره اينكه چه زمانى 
تكليف ســفرهاى نوروزى به طور قطع مشــخص 
خواهد شــد به ايسنا گفت: اين پيشنهادى است كه 
ما روز دوشــنبه در وزارت كشور و كميته اجتماعى 
بررســى كرده و به تصويب رسانديم و بايد به تأييد 

ستاد ملى مقابله به كرونا هم برسد. 
براساس اين پيشــنهاد ما تأكيد كرديم كه ديگر در 
طول ايام عيد محدوديت ها را به شــكل هفتگى و 
روزانــه اعالم نكنيم بلكه هر وضعيتى كه تا روز 25 
اسفندماه در شهرها حاكم بود همان را مبنا قرار داده 
و تا 15 فروردين 1400 محدوديت ها را براساس آن 
اعمال كنيم. بنابراين درصورت موافقت ســتاد ملى 
مقابله با كرونا با اين پيشــنهاد قطعا تا 25 اسفندماه 

تكليف سفرهاى نوروزى، محدوديت ها و ... اعمال 
خواهد شد و الزم اســت كه تا آن زمان مردم صبر 

كنند.
ــر  ــه درحال حاض ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــارى ب ذوالفق
ــد  ــالم كن ــع اع ــور قط ــد به ط ــس نمى توان هيچ ك
كــه چــه وضعيتــى تــا پايــان ســال پيرامــون كرونــا 
ــه وضعيــت  ــم داشــت، گفــت: انشــاءا... ك خواهي
بهتــر شــده و هيــچ محدوديتــى هــم وجود نداشــته 
ــز  ــت قرم ــهرى داراى وضعي ــر ش ــا اگ ــد ام باش
ــال  ــورد آن اعم ــت در م باشــد يكســرى محدودي
خواهــد شــد. در مــورد شــهرهاى مســافرپذير نيــز 
همان طــور كــه گفتــم بايــد بررســى ها انجــام 
شــده و تــا 25 اســفند و پــس از تحليــل وضعيــت 

تصميــم قطعــى اتخــاذ شــود.
رئيس كميته امنيتى، اجتماعى و انتظامى ستادملى 
مقابلــه با كرونا دربــاره اينكه گفته مى شــود كه 

بناست كشــور از يك هفته پيش از عيد به حالت 
قرنطينــه دربيايد، گفت: آنچــه در واقعيت انجام 
شــده را خدمت شــما عرض كردم و اين موارد 
شــايعه اســت كه شــهروندان نبايد به آن توجه 
كنند. تصميم گيرى براساس وضعيت كشور انجام 
خواهد شــد و نمى توان از حــاال امرى را به طور 

قطعى اعالم كرد.
وى درباره اينكه آيا ممكن اســت سفر به برخى از 
استان ها نيز انجام شود، گفت: همان طور كه گفتم با 
بررسى وضعيت شهرها در اين مورد تصميم گرفته 
مى شود و اگر بنا باشد سفر به شهرى مجاز باشد با 
تشــديد پروتكل ها و موارد ديگر موضوع را اعالم 

خواهيم كرد.
ذوالفقــارى ابراز اميدوارى كرد كه با همكارى مردم 
شــيوع كرونا در كشــور كاهش يافته و شهرها به 

وضعيت عادى بازگردد.

بازارى كه به كما رفت 
صنايع دستى

 قربــانى كـرونا 
مريم مقدم  »

 «وقتى اتوبوس ها وارد اللجين مى شــوند براى 
مديريت شــلوغى فروشــگاه ها و امكان گم شدن 
اعضاى گروه، قرار مى گذارند افراد خريدهايشــان 
را انجــام دهند و رأس يك ســاعت در يك نقطه 

مشخص براى بازگشت جمع شوند.»
اين تصوير مربوط به بازارسفال اللجين در نوروز 
1398 اســت،  اما يك سال بعد خيابان هاى اللجين 
كه با فروشگاه هاى ســفال احاطه شده بودند در 
سكوت مطلق دســت و پا مى زنند و يكى درميان 
تعطيل هســتند، مغازه داران كالفه ساعت هايى از 
روز كركره را باال مى دهند،  ســاعتى مى نشينند و 
دشت نكرده به خانه برمى گردند، روز بعد تكرار 
همان ديروز است، هرچند اميدوارند تا ارديبهشت 
به روال سابق برگردند،  به ويژه تا خرداد نرسيده و 
هوا گرم نشده.  خرداد، تير، مرداد و شهريور و مهر 
هم همان طور مى گذرد. آبان موج ديگرى از كرونا 
كشــور را فرامى گيرد و همــه اميدها نقش برآب 
مى شــود هرچند هنوز كورسويى از چشم اندازى 
روشن براى نوروز 1400 وجود دارد. اين حكايت 
تنها به همدان و بازارهايش محدود نمى شود،  در 
اصفهان، تبريز، شيراز، رشت، يزد و ديگر شهرها 

هم وضع به همين ترتيب است.
زمانــى كه مغازه دار نتواند صنايع دســتى مغازه اش 
را بفروشد و گردشــگرى نباشد به تبع آن خريدى 
هم از هنرمند و صنعتگر نخواهد داشــت و همين 

موضوع باعث شــده حتى هنرمندانى در شهرهاى 
گردشــگرپذيرى چون يزد به فروش وسايل شان يا 
كارگــرى روى آورند، مگر بتواننــد به اين ترتيب 

مخارج خانواده شان را تأمين  كنند.
  صنايع دستى از مشاغل مهم آسيب ديده
اســتان همدان در دوره بيش از يك ساله كرونا تنها 
درحوزه صنايع دستى و در 3 بخش آموزش و توليد 
و تجارت، به گفته مديركل ميراث فرهنگى استان، 
در همدان كه از نظر تعداد صنايع دســتى در مقام 
دوم كشور پس از اصفهان است؛ 240 ميليارد تومان 
خسارت نصيب صنعتگران و شاغالن صنايع دستى 
شده است. خسارتى كه هنرمندان انتظار جبران آن 
را داشته و براى رونق بازار خود به آينده اميدوارند.

على مالمير مى گويد: صنايع دســتى از مشاغل مهم 
آســيب ديده در اثر همه گيرى ويروس كروناست و 
اين زيان در همدان به عنوان دومين استان توليدكننده 
كشور بيشتر احساس شد؛ خسارتى كه اگر جبران 
نشود؛ 43 هزار شاغل اين بخش را با مشكل روبه رو 

مى كند.
وى معتقد است: صنايع دستى از هنرهاى پرطرفدار 
است كه با فرهنگ و پيشينه مردم ايران گره خورده 

و پايتخت تاريخ و تمدن 
ايــران زمين هــم از اين 

نعمت برخوردار است.
معاون صنايع دستى اداره 
فرهنگــى،  ميــراث  كل 
گردشگرى و صنايع دستى 
اين باره  در  همدان  استان 
مى گويد: 28 هزار و 800 
كارگاه صنايع دســتى در 
استان همدان وجود دارد 
كه 43 هزار و 500 نفر در 

آنها مشغول به كارند.
هاشــم مظاهرى مى افزايــد: با به شــمار آوردن 
واحدهــاى داراى 3 نيرو و باالتــر 126 ميليارد 
تومان در بخش توليــد و نزديك به 120 ميليارد 
تومــان در بخش فــروش بر اثر كرونا آســيب 
ديده ايم كه از اين رقم 70 ميليارد تومان مربوط به 

صادرات بوده است.
وى تصريــح مى كند: از 70 ميليارد تومان آســيب 
ناشــى از كاهش صادرات بيشــترين زيان مربوط 
به ســفال اللجين بوده و 700 فروشگاه فصلى هم 

تعطيل شد كه سبب كاهش فروش داخلى شد.
 حمايت با پرداخت وام

مظاهرى با اشــاره به كمك  دولت براى شــاغالن 
صنايع دســتى، بيان مى كند: براى جبران خسارت 
ناشى ازكرونا قرار شده از كارگاه هايى كه نيروهاى 
خود را در ســال 98 بيمه كرده و در زمان تعطيلى 
ناشى از كرونا اقدام به تعديل نكرده اند با پرداخت 

وام حمايت شود.
وى اعالم مى كند: صاحبان اين كارگاه ها درصورت 
تمديد قرارداد كارى با نيروها براى سال 99 به ازاى 
هر نفــر 12 ميليون تومان وام با ســود 12 درصد 
دريافت مى كنند كه 70 درصد آن به عنوان دستمزد 

به كارگر پرداخت مى شود.
مظاهرى مى گويــد: افزايش تعــداد بازارچه ها و 
مراكز فروش صنايع دستى در كنار بناهاى تاريخى 
و گردشگرى از ديگر كارهايى است كه براى جبران 
زيان مالى ناشــى از كرونا به شرط فراهم ساختن 
شرايط الزم براى حضور گردشگر با رعايت فاصله 

اجتماعى مى توان انجام داد.
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى همدان 
مى افزايد: 130 رشته شناخته در زمينه صنايع دستى 
وجود دارد كه از اين تعداد 86 مورد در استان فعال 

بوده و در ده رشته دسته بندى شده است.
همدان با برخوردارى از پيشينه تاريخى و فرهنگى، 
مهد هنرها و صنايعى است كه به كوشش صنعتگران 
و اســتادكاران رشــته هاى مختلــف خودنمايــى 
مى كرده اند و اگرچه با گذشت زمان، برخى هايشان 
منسوخ شــده، اما هنوز بسيارى از اين هنرها رونق 
دارد. در كنار جنبه هنرى، صنايع دستى يكى از موارد 
درآمدزا و اشــتغال زا به شمار مى رود كه درصورت 
حمايت و ايجــاد زيرســاخت هاى الزم مى تواند 
ســبب رونق توليد و برطرف شدن مشكل بيكارى 

و افزايش ثروت شود.
برندســازى محصوالت و صــادرات آن به خارج 
از مرزها، راه انــدازى بازارچه هاى فصلى و دائمى 
و معرفى محصــوالت به مردم و گردشــگران از 
مهم ترين كارهايى است كه مى توان براى رونق بازار 
صنعتگران و شاغالن بخش صنايع دستى انجام داد 
و بايد گفت رونق اين صنعــت تا اندازه زيادى به 

رونق گردشگرى بستگى دارد.
همه گيرى ويروس كرونا در ماه هاى اخير به ويژه 
تعطيالت نوروزى ســبب كاهش چشمگير سفر 
و حضور گردشــگران شــده و تعطيلــى بازار و 
مشاغل، آسيب بســيارى به شاغالن صنايع دستى 

زده است.

وضعيت شهرها تا 25 اسفند مبناى محدوديت ها تا 15 فروردين 

سفرهاى نوروزى شنبه تعيين تكليف مى شود
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