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 براى حفظ ميراث فرهنگــى نيازمند قانون، مجرى 
خوب و اعتبارات كافى هستيم.

مديركل دفتر حفظ و احياى بناها، بافت و محوطه هاى 
تاريخى گفت: اگر يكى از اين 3 مؤلفه ذكرشده مغفول 
واقع شــود، ميــراث فرهنگى دچار خســارت و زيان 
مى شــود. در حوزه ميراث فرهنگــى از قوانين خوبى 
برخورداريم اما گاهى تبصــره اى راه دور زدن از آن را 
ميسر مى كند.سيدهادى احمدى با اشاره به قانون مصوبه 
ســال 1309 مربوط بــه حفاظت از عتيقه هــا يا قانون 

حفاظت از بافت هاى تاريخى مصوب سال 98 مصوب، 
گفت: اعتبارات اين بخش در سال هايى كه تنها 4 هزار 
اثر ثبتى داشتيم مصوب شده و تا زمانى كه 34 هزار اثر 
تاريخى در كشور به ثبت رســيد، افزايش نيافت. البته 
اعتبارات ناكافى، تنها مشكل حفاظت از ميراث فرهنگى 
نيســت؛ بلكه ســاختار كوچك نيروى انسانى از ديگر 
مشكالت اين وزارتخانه براى حفظ آثار تاريخى است.

درحالى سال گذشته ســاختار سازمان ميراث فرهنگى 
تغيير كرد و به وزارت تبديل شــد كه براســاس قانون، 

امكان افزايش اعتبارات مالى و انســانى را پيدا نكرد كه 
اين به ضعف وزارت خانه منجر مى شــود. كمبود منابع 
انســانى به مديران و كارمنــدان وزارت خانه محدود 
نمى شــود بلكه به داليل مختلــف هم اكنون با محدود 
بودن تعدادى از اســتادكاران متخصص مواجه شده ايم. 
اين روزها تعداد اساتيد و استادكارانى كه امكان مرمت 
آثار تاريخى را دارند كم است، اين افراد در سنين بااليى 
هستند و نتوانستيم نيروى جوان متخصص در اين حوزه 

تربيت و تعليم دهيم.
به گزارش ايرنا، وى در ادامه با اشاره به منابع محدودى 
كه در اختيار دولت است، گفت: در اين سال ها اولويت 
دولــت كمتر ميراث فرهنگى بوده كه طبيعى اســت تا 
اعتبارات در حوزه هاى معيشتى و سالمت بيشتر مصرف 

شود.
مديركل دفتر حفظ و احياى بناها، بافت و محوطه هاى 
تاريخى در ادامه فرهنگســازى را مهم تر از اعتبارات در 
حوزه ميراث فرهنگى عنوان كرد و گفت: خوشــبختانه 
حساســيت و اهميت مردم به ميراث فرهنگى كشــور 
نسبت به سال هاى گذشته به شــدت افزايش پيدا كرده 

است كه سرمايه ما نيز محسوب مى شوند.
احمدى در اين بــاره افزود: معموالً هنگامى كه تخريبى 
براى آثــار تاريخى اتفاق مى افتد، ميــراث فرهنگى در 
جريــان و درحــال نامه نگارى با مســئوالن قضايى در 
اين رابطه اســت. اما هنگامى اين نامه نگارى ها اثرگذار 
مى شود كه مردم و افكار عمومى نسبت به آن احساس 

مسئوليت و در اين باره اعتراض كنند.

 نامگذارى يكى از معابر همدان
 به نام شهيد فخرى زاده

 رئيس كميســيون فنى و عمرانى شــوراى شهر 
همدان در نطق پيش از دستور پنجاه ونهمين جلسه 
صحن شــورا به قرائت بيانيه اى از ســوى اعضاى 
شــورا در زمينه شــهادت مظلومانه شهيد محسن 
فخرى زاده، دانشــمند عالى قدر انرژى هســته اى و 

دفاعى پرداخت.
 علــى رحيمى فر در اين بيانيه بــر نامگذارى يكى 
از معابر اصلى شــهر همدان به نام شــهيد محسن 

فخرى زاده تأكيد كرد.
■ به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر 

همدان؛ متن بيانيه به شرح زير است:
■ اينك كه بار ديگر شــاهد شهادت عارفانه مردى 
از تبار علم و تقوا و اهل واليت دانشــمند جليل و 
بى بديل در عرصه دانش ارزشمند هسته اى و دفاعى 
به دســت ايادى محور عبــرى، وهابى و آمريكايى 
در ايران اســالمى مان هستيم، ضمن عرض تبريك 
و تســليت به محضر شريف و شــهيدپرور مردم 
ايران زمين و پيشــگاه مقام معظم رهبرى، مواردى 

را عنوان مى دارم.
يكم؛ شــهادت، خلعتى اعالء، خــاص و منحصر 
به فرد است كه تنها برترين بندگانى از بندگان خدا 
مى نشيند و تأللو مى يابد كه شهيدگونه زيسته اند و 
اين رمز ايشان در رســيدن به چنين مقام و متربت 
عظيمى است كه در عرصه محشر تمام كاروان بشر 
به حالشــان غبطه خورند و به مقام و منزلت شــان 
رشــك برند. آرى شهيدگونه زيستند و در راه خدا 
به شــهادت رســيدند چه به هر غربتى، چه به هر 
دردى، چه به هر اشــك و آهى و چه به هر ابتال و 
آزمايشــى با خدا و خداگونه بودن رمز است، رمز 
شهادت، رمز شــهيد بودن، رمز شهيد ماندن و رمز 

شهيد شدن.
دوم؛ اگرچــه موقعيت حســاس خدمتى و فعاليت 
شــهيدگوار فخرى زاده اقتضا مى كرد ملت شريف 
ايران در زمان حيات شهيدگونه اش از شناخت نام و 
رسم او محروم مانند، اما اينك كه خون مطهرش بر 
پرده غربت او در دنيا چنگ انداخته و كالم دوست 
و دشمن در معرفى عظمت و مرتبت عاليش جارى 
اشاره شده، آنچه درنظر عيان مى گردد، اين است كه 
شــهيد بزرگوار شهادت را در زمان حيات مباركش 
با جهاد و تالش بســيار در عرصه خدمت صادقانه 
و عالمان به اين آب و خاك و مردمانش معنى و به 

حقيقت متجلى ساخته است.
 شــهيد فخرى زاده كه امروز به حق فخر ايران زمين 
اســت و نام عزيزش بر تارك اين ســرزمين تا ابد 
خواهد درخشيد و به ما آموخت كه بنده خدا باشيد 
و جز بــراى خدا و رضــاى او كارى نكنيد و جز 
رضاى او به چيز ديگرى نينديشــيد و جز ريسمان 
محكــم الهى به چيز ديگرى چنگ مزنيد و 2 روزه 
شهرت و هياهو و لذت از عالم را به آخرت و مقام 
وصل الهى و پاســخگويى در محضــر انبيا، اوليا و 

صديقين ترجيح مى دهيد.
ســوم؛ شايسته و نيكوســت كه امروز ما نيز به قدر 
توان و وسع مالى و معنوى و مسئوليتى كه در دست 
داريم و قطع يقين بايد پاسخگوى يكان يكان آن در 
محضر حضرت حق و مردم شريف ايران و شهداى 
عظيم القدر باشيم، براى معرفى سبك و سياق و نهج 
زندگى اين شــهيد عالى مرتبه و دانشمند بى بديل در 
عرصه دانش با ارزش هسته اى هر آنچه ممكن است 
انجــام و در طبق اخالص و رضايت الهى نهيم و از 
اين رهگذر ضمن اداى ذره اى از دين عظيم ايشــان 
بر ذمــه و گردنمان، زمينه ترويــج فرهنگ جهاد و 
شــهادت، تكريم علم و عالمان و الگوسازى صحيح 
و مبتنى بر هويت فاخر ايرانى و اسالمى را باالخص 
در ميانه نسل جوان و نوجوان فراهم آوريم و از اين 
رهگذر به پيام رهبرمان در بيانيه گام دوم انقالب نيز 
در حركت سمت وسوى تمدن سازى عظيم اسالمى و 

ايرانى لبيك گفته باشيم.
از اين رو به پيشــنهاد اينجانب و تعدادى از اعضاى 
شوراى شــهر همدان درحال حاضر نامگذارى يكى 
از شوارع اصلى شهر همدان به نام شريف و عظيم 
اين شهيد واالمقام در اسرع وقت و نصب سرديس 
آن شــهيد در آن محل براى پاسداشت بيشتر از نام 

و آوازه ايشان است.
خداوند عاقبت همه ما را ختم به شــهادت و خير 

كند.

مسير بوم گردى چگونه از مبدأ هموار شود؟
5 جاذبه روستاها براى توريست ها

  در راســتاى دســتيابى به شعار ســال 2021 كه توسط سازمان 
جهانى گردشگرى مشخص شــده است، ساكنان روستاها مى توانند 
با 5 محرك تعداد قابل توجهى از گردشــگران را به ســفر روستايى 
تشــويق كنند. اين 5 محرك شــامل احياى بازى هاى محلى، توليد 
صنايع دســتى، طبــخ غذاهاى ســنتى مختــص آن منطقــه، انجام 
فعاليت هاى كســب وكارهاى روستاييان توسط توريست ها و وجود 
مكان هاى بكــر همچون جاده هاى خاكى اســت. از ســوى ديگر 
شناســايى ظرفيت هاى موجود در هر روســتا و آداب و رســوم و 
ارزش هاى آن روســتا مى تواند موجب شود تا آموزش هاى الزم به 

گردشگران و روستانشينان همسو با همين معيارها داده شود.
به گــزارش دنيــاى اقتصاد، راميــن حميديان يكــى از فعاالن در 
حوزه راهنمايان تورهاى گردشــگرى در اين باره گفت: آموزش در 
بخش هاى مختلف به روستانشينان و گردشگران روستايى نخستين 
گام در توســعه گردشگرى روستايى است كه متوليان و فعاالن بازار 

گردشگرى بايد آن را اجرايى كنند. 
در غيــر اين صــورت نه تنها بــه نتيجه مطلوب كــه افزايش درآمد 
روستانشينان و رونق بخشيدن به سبك جديد سفر است دست پيدا 
نخواهند كرد بلكه نبود اطالع از چگونگى برخورد با توريســت ها 
موجب دلزدگى آنها از ســفر به روســتا شــده و همچنين حضور 
گردشگران آموزش نديده در روستا نيز موجب تخريب محيط زيست 

در اين مكان هاى بكر خواهد شد.
 بــراى اينكه بدانيم چه چيزى را بايد آموزش دهيم بايد به تحقيق و 
توسعه در هر كدام از روستاها بپردازيم تا با سنت ها، صنايع دستى و... 
آشــنا شويم. در واقع پس از آشنايى است كه مى توانيم آموزش هاى 

متناسب با جوامع محلى را درنظر بگيريم. 
وى افزود: احياى ســنت ها، فرهنگ، صنايع دســتى، غذاى ســنتى، 
بازى هاى محلى و... هر منطقه كه به فراموشــى ســپرده شده داراى 
اهميت قابل توجهى اســت؛ زيرا آنها از مواردى هستند كه مى تواند 
موجب جذب گردشــگر به مناطق روستايى شــود و ميزان درآمد 
ساكنان روســتا را تحت تأثير قرار داده و موجب افزايش درآمد آنها 

مى شود. 
فعاالن حوزه گردشــگرى بايد روســتاييان را از منافعى كه حضور 
توريست در مناطق روستايى برايشان به همراه دارد آگاه كنند تا نه تنها 
از ورود گردشــگران به روســتا ممانعت نكنند؛ بلكه به دنبال ايجاد 
شــرايطى براى جذب بيشتر مشترى نيز باشند. حميديان عنوان كرد: 
مهم ترين كار در توسعه گردشگرى روستايى كارشناسى روستاها و 
شناسايى ظرفيت  هاى موجود در هركدام از روستاهاى كشور است. 
اين ظرفيت ها شــامل وجود مناطق بكر طبيعى براى طبيعت گردى، 
صنايع دســتى، فرهنگى و... مى شــود كه با شناســايى آنها مى توان 
براســاس همين ظرفيت  ها برنامه ريزى كرده و به جذب گردشــگر 
پرداخت. وى گفت: يكى از مواردى كه در روستاها براى گردشگران 
جذاب است وجود جاده هاى خاكى است كه نمادى از طبيعت بكر 
و دســت نخورده اين مناطق اســت؛ بنابراين با آســفالت كردن اين 

جاده ها و مسيرهاى تردد آنها تفاوتى با شهر نخواهند داشت.
 مسئوالن راه نيز مى توانند براى تعمير آسيب ها و ناهموارى هايى كه 
در جاده ها بهدليل عوامل طبيعى ايجاد شــده است به جاى آسفالت 

از خاك استفاده كنند.
 از سوى ديگر مى توان درباره عوامل اين چنينى آموزش هاى الزم را 
به روستانشــينان داد تا مبادا در راستاى توسعه گردشگرى روستايى 
گام اشــتباهى بردارنــد. حميديان عنوان كرد: يكــى از مواردى كه 
مى تواند تعداد قابل توجهى از گردشــگران را به يك منطقه جذب 
كند غذاى محلى اســت؛ زيرا توريست هايى هستند كه براى صرف 
غذاهاى ســنتى و محلى يك منطقه از شهرهاى محل سكونت خود 

به اين مناطق سفر مى كنند. 
بنابراين احياى غذاهاى محلى كه در روســتاها به دســت فراموشى 
سپرده شده مى تواند در جذب بيشتر گردشگر به روستاها تأثيرگذار 
باشــد. همچنين درباره صنايع دستى كه در روستاها در گذشته توليد 
مى شــد اما امروزه از توليد آنها خبرى نيست، مى توان توليد آنها را 
توسط ســاكنان اين مناطق دوباره آغاز كرد و گردشگران را به سفر 

به روستاهايى كه داراى صنايع دستى خاصى هستند تشويق كرد.
 وى افزود: از ســوى ديگر اغلب شهرنشــينان كه به روستاها سفر 
مى كننــد تمايل دارند برخى از كســب وكارهاى روســتايى همانند 
كشــاورزى، كار در معدن، دوشيدن شير و... را كه ساكنان روستاها 

آنها را به صورت روزانه انجام مى دهند تجربه كنند. 
همچنين بــا احياى بازى هاى محلى و آئين هاى ســنتى روســتاها 
مى توان شــرايطى را فراهــم كرد تا با حضور توريســت ها در اين 
مناطق، آنها نيــز چنين مواردى را تجربه كنند تا خاطره دلچســبى 
از ســفر براى آنها ثبت شــود و بار ديگر نيز آن روستا را در مقصد 

سفرهاى خود قرار دهند. 
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■ حديث:
امام على(ع):

با يگانه داشتن خداوند و فرمان بردن از كسى كه شما را به فرمان بردارى از او امر كرده است، به خداوند، 
نزديك شويد و به ريسمان هاى كافران چنگ مزنيد و [ مواظب باشيد كه ] اغواگرى ها شما را به كج راهه 
ـ از راه راست، گمراه مى شويد.        ـ كه گمراه و گمراه كننده اند  نبرد، كه در آن صورت، با پيروى از آنان 
مصباح المتهّجد : ص 756 ح 843

 هنرمندان صنايع دســتى همدان بــراى تجربه 
حضور در نمايشــگاه مجازى صنايع دســتى آماده 

مى شوند.
امســال قرار اســت اين رويداد به صورت مجازى در 
عرصه ملى معرف هنر دستان هنرمندان ايران زمين باشد.
مديرعامل شركت مادرتخصصى توسعه ايران گردى 
و جهان گــردى از ارزيابى برخــط اصالت و قيمت 
كاالها براى نمايشگاه صنايع دستى مجازى خبر داد.

به گزارش ميراث آريا، خشايار نيكزادفر با بيان اينكه 
هنوز امكان حضور تعداد بيشتر هنرمند و محصوالت 
صنايع دستى در نمايشگاه صنايع دستى مجازى وجود 
دارد، گفت: «تاكنون هزار و 200 هنرمند و بيش از 4 
هزار و 200 قلم صنايع دستى در نخستين نمايشگاه 

مجازى حضور دارند.»
وى درباره ارزيابى ايــن محصوالت گفت: «ايرانى 

بودن محصوالت و همچنين قيمت مناســب آن از 
سوى كارشناسان مورد ارزيابى قرار مى گيرد.»

نيكزادفر با بيان اينكه مراســم رســمى رونمايى 
از ســايت اين نمايشــگاه هفته آينده با حضور 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
برگزار مى شــود، گفت: «البته هم اكنون نيز امكان 
ورود به ســايت و خريد صنايع دســتى موجود 

وجود دارد.»
نيكزاد فر در ادامه با اشاره به تفاهم نامه اين وزارتخانه 
با شــركت پست، گفت: «براســاس اين تفاهم نامه 
امكان ارسال محصوالت براى خريداران با تخفيف 
وجود دارد. براســاس آن پست 30 درصد تخفيف 
براى ارســال محصوالت هنرمندان ارائه مى دهد؛ با 
اين حال دنبال اين هســتيم تا ميزان تخفيف افرايش 

يابد.»

شــركت  مديرعامــل 
تخصصــى  ر د ما
توســعه ايران گردى و 
افــزود:  جهان گــردى 
«هنرمند صنايع دســتى 
پــس از ثبت نام در اين 

سامانه از ســوى كارشناس صنايع دستى در اداره كل 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان 
ارزيابى مى شــود و پس از آن براى تأييد به معاون 
صنايع دستى و يا مديركل اســتان ارجاع مى شود و 
پس از تأييد نهايى از سوى مديركل، فرايند ثبت نام 
هنرمند به پايان مى رســد و امكانى به وجود مى آيد 

كه از طريق سامانه محصوالت خود را بفروشند.»
مديرعامل شركت مادرتخصصى توسعه ايران گردى 
و جهان گردى ادامه داد: «اين نمايشگاه كامًال رايگان 

است و شركت توســعه ايران گردى و جهان گردى 
هيچ گونه وجهى در ايــن زمينه دريافت نمى كند و 
محصوالت هنرمندان از طريق شــركت پســت به 

دست خريداران مى رسد.»
نيكزادفر ادامه داد: «هنرمندان همچنان فرصت دارند 
از طريق ثبت نام و بارگذارى اطالعات در سامانه، در 
نمايشگاه فوق شركت و محصوالت خود را عرضه 
كنند و يا محصوالت مورد عالقه شــان را خريدارى 

كنند.»

رئيس انجمن علمى طبيعت گردى ايران:

گردشگرى صنعتى 
خالقيت محور است

 بايد پذيرفت كه بدون خالقيت و بدون استفاده 
از ظرفيت هــاى علمى صنعت گردشــگرى پيش 
نخواهد رفت. درحال حاضر چشــم اين صنعت به 
افراد خالق، استارت آپ ها، علم و تخصص است 

تا بتوانند اين صنعت را از منجالب خارج كند.

رئيــس انجمن علمى طبيعت گــردى ايران با بيان 
مطالب باال، درباره ارتباط علم با صنعت گردشگرى 
اظهــار كرد: اينكه صنعت گردشــگرى چه مقدار 
علمى اســت شايد نتوان پاســخ خوبى در جواب 
آن داشــت اما مى توان گفت كه فاصله عميقى بين 
علم و گردشگرى در كشور ما وجود دارد، مفهومى 
كه به طور ســاده بخواهيم بيان كنيم مفهوم «سواد 
گردشگرى» است كه به گونه اى در سال هاى گذشته 
در ايــن حوزه اتفاقات خوبــى رخ داده و ديدگاه 
ســنتى گردشــگر به ديدگاهى علمى و تخصصى 

تغيير پيدا كرده است.
به گزارش ايسنا، فريد جواهرزاده افزود: در همين 
راســتا بايد گفت كه افراد عالقه مند و فعال در اين 
حوزه به ســمت گردشــگرى علمى و تخصصى 
درحال تغيير گرايش هستند، البته گفتنى است كه 
درحال حاضر هنوز بــا جايگاه اصلى اين موضوع 

فاصله زيادى وجود دارد.
رئيس انجمن علمى طبيعت گردى ايران ادامه داد: 
متأسفانه در صنعت گردشــگرى ما از دستاوردها 

استفاده زيادى نمى شود، شايد بخشى از مسأله اين 
باشــد كه باورهاى صحيح و درست در اين حوزه 
هنوز تفهيم نشده و يا شايد خود علم نيز نتوانسته 
آن طور كه بايد و شــايد راهكارهاى برون رفت از 
مشكالت را به صنعت گردشگرى ارائه كند؛ درباره 
موضوع گفته شده من هر 2 طرف ماجرا را مقصر 
مى دانم و نبايد گفت كه تنها متوليان گردشگرى ما 
مقصر هستند، در حوزه علمى نيز شايد كار بايسته 

و شايسته اى انجام نگرفته است.
جواهــرزاده خاطرنشــان كــرد: در حــوزه علم 
گردشگرى در كشور واقعيت اين است كه حدود 
15 بيشتر نيســت كه رشته اى به نام گردشگرى به 
شكل آكادميك و تخصصى در دانشگاه هاى كشور 
تدريس مى شــود و درحال حاضر هنوز خروجى 

مشخصى ندارد.
رئيس انجمن علمى طبيعت گردى ايران بيان كرد: 
در كل بــراى اينكه نوع فعاليت هاى گردشــگرى 
مبتنى بر خدمات بوده و ذات خدمات متأســفانه با 
علم مقدارى فاصله دارد، شــرايط به گونه اى پيش  
آمده كه اين فاصله بســيار عميق شده است؛ البته 
اميدواريم كه با فعاليت هايى كه در حوزه پژوهشى، 
دانشگاهى و انجمن هاى علمى مرتبط مانند انجمن 
علمى طبيعت گردى ايران انجام مى شود اين خال و 

فاصله كاهش يابد.
جواهرزاده تصريح كــرد: يك واقعيت وجود دارد 
كه صنعت گردشگرى صنعت خالقيت محور است، 
بايد بپذيريم كه بدون خالقيت و بدون اســتفاده از 
ظرفيت هاى علمى كارها پيش نخواهد رفت؛ آنچه 
تا امروز در صنعت گردشگرى كشور ما به آن عمل 
شده بيشتر جنبه ســنتى اين صنعت بوده است اما 
درحال حاضر كه اين صنعت با مشكالت عديده اى 

مواجه شده، چشم اميد اين صنعت به افراد خالق، 
اســتارت آپ ها، علم و تخصص است تا بلكه اين 
موارد بتوانند اين صنعت را از منجالب خارج كرده 

و مشكالت را حل كنند.
وى ادامــه داد: درحال حاضر تقريبا آنچه در عرصه 
گردشگرى به شــكل فعاليت هاى نو قابل مشاهده 
اســت همه خالقانــه و مبتنى بر دانش هســتند؛ 
مانند اســتارت آپ هايى كه در زمينه ســامانه هاى 
فروش بليت وجــود دارند. امروزه تمام فعاليت ها 
حتى فعاليت هاى اين صنعت در گوشــى موبايل 
خالصه شــده و عمــال اين نوع تغيير شــكل در 
حوزه فعايلت هاى گردشــگرى مبتنــى بر دانش 
و خالقيت بوده و بهســرعت درحال رشد است؛ 
بنابراين بخش هاى سنتى كه غفلت كرده و تغييرى 
نكرده اند، براى هميشه از صنعت گردشگرى بيرون 

خواهند ماند و تقريبا از بين خواهند رفت.
رئيس انجمن علمى طبيعت گردى ايران تصريح 
كــرد: ايــن دوران را ما به عنــوان دوران گذار 
مى شناســيم، دورانى كه فعــاالن اين صنعت از 
ســنت به شــرايط جديد انتقال پيدا مى كنند و 
در شرايط جديد است كه بنگاه هاى گردشگرى 
مى توانند فعاليت هاى شــان را براســاس دانش، 
اســتفاده از تخصــص روز، بــه روز شــدن و 

كنند. تنظيم  خالقيت 
 گردشــگرى در كشور ما بدون طرحى 

جامع است
جواهــرزاده درباره اينكه ســرمايه گذاران چگونه 
مى توانند متوجه ظرفيت هاى حوزه موردنظر خود 
شوند، افزود: صنعت گردشگرى در كشور ما بدون 
يك طرح جامع اســت و بزرگ ترين مشــكل در 
توسعه صنعت گردشگرى در كشور نداشتن طرح 

است.
وى ابراز كرد: پرســش هايى از قبيل در مشهد چه 
مقدار بايد ساخت و ســاز انجام شود؟ مشهد چه 
حجم از گردشگر مى تواند بپذيرد؟ مشهد نيازمند 
چند دفتر خدمات مســافرتى اســت؟ از دســته 
پرســش هايى اســت كه يك طرح بايد ارائه كند. 
اگر پرسش هايى را طراحى كنيم، مطالعات الزم آن 
انجام نشده و خروجى مشخصى نداشته باشد، پس 
زمانى كه صحبت از ســرمايه گذارى مى كنيم عمال 

صحبت عبثى خواهد بود.
رئيس انجمن علمى طبيعت گردى ايران خاطرنشان 
كرد: اتفاقــى كه درحال حاضــر رخ مى دهد، اين 
اســت كه ســرمايه گذارى كه قرار است در مشهد 
سرمايه گذارى كند، توجيه مى شود كه در منطقه اى 
نزديك به حرم كار ســاخت هتل را انجام دهد و 
اينگونه مى شود كه بخش زيادى از هتل ها در مشهد 
زيرخط ضريب اشتغال متوسط هستند و اين به دليل 
نبود جانمايى و مكان يابى درست و با دقت در اين 

حوزه است.
براى مثال در دهه 1350 هجرى شمســى چطور 
يكــى از مجموعه هتل هاى همــدان در بلوار ارم 
شهر همدان ساخته مى شود. پرسش اينجاست كه 
در همان زمان اين هتل نمى توانست در مركز شهر 
ساخته شود؟ در 50 سال پيش چه ديدگاهى وجود 
داشته كه اين هتلى كه در آن مقطع زمانى منطقه اى 
بيرون شهر بوده ساخته شود؛ پس بايد گفت كه آن 
نگاه، نگاهى بلندمدت و جامعه محور بوده اســت 
كه متأســفانه ما اغلــب در برنامه ريزى هاى مان به 
آن توجه نمى كنيــم؛ پس چون بدون يك برنامه و 
طرح جامع در اين حوزه هستيم به اين نكته توجه 

نمى كنيم.

مديرعامل شركت مادرتخصصى توسعه ايرانگردى و جهانگردى خبر داد

ارزيابى اصالت و قيمت محصوالت 
در نمايشگاه مجازى صنايع دستى

مديركل حفظ بناهاى تاريخى:
حفظ ميراث فرهنگى به قانون، مجرى خوب و اعتبارات كافى نياز دارد
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ارزيابى اصالت و قيمت محصوالت 
در نمايشگاه مجازى صنايع دستى

فراخوان اقتصاد و دارايى استان همدان براى 
حضور در هيأت مديره شركت سرمايه گذارى 

سهام عدالت

متخصصان بورسى 
ثبت نام كنند

■ مديركل اقتصاد و دارايى استان: صاحبان سهام عدالت 
غيرمستقيم در سامانه سجام ثبت نام كنند

معلولين هم از 
حقوق شهروندى 
برخوردار هستند

 
■ سرپرست معاونت امور توانبخشى 

بهزيستى استان: تردد در سطح 
شهر براى افراد معلول در اين هفته 

به صورت رايگان است

اندكى صبر سحر نزديك است

همدان نارنجى شد
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ظرفيت رسانه اى استان و رسالت كميته 
اطالع رسانى ستاد استانى مديريت كرونا 

 از نيمه دوم ســال گذشــته تاكنون كه شيوع ويروس كرونا آغاز 
و جهان را درنورديده اســت، ســناريوهاى مختلفى براى كنترل اين 
بيمارى انتخاب و به اجرا گذاشته شده است؛ سناريوهايى كه گاهى 
نتايجى به دنبال داشــته و عمدتا خيلــى نتيجه بخش نبوده و در ميانه 

راه رها شده اند.
گذشــته از برنامه ريزى هــا، تالش ها و اقدامات صــورت گرفته در 
حوزه ها و نهادهاى ذى ربط به ويژه بهداشــت و درمان، آنچه در اين 
روند نقش بســيار مهم و بى بديل دارد، رسانه هاى جمعى است كه 

اين روزها رسالت مهمى برعهده آنهاست.
حوزه اطالع رسانى ســتاد ملى مقابله با كرونا و به تبع آن كميته هاى 
اطالع رسانى در ستادهاى استانى در اين مدت همراه با كادر بهداشت 
و درمــان تالش كرده اند نقش خود را در مديريت و كنترل ويروس 

در سطح جامعه ايفا كنند.
به يك معنا جريان رسانه اى در خط مقدم بحران قرار دارد و چنانچه 
نقش خــود را به خوبى ايفا نمايد، مســير كنترل بيمــارى هموارتر 

خواهد شد.
بدون ترديد اطالع رسانى و آگاهى بخشى به جامعه 2 رسالت مهمى 
اســت كه برعهده كميته اطالع رسانى است و فعاالن اين حوزه بايد 
به گونه اى عمل كنند كه اســتفاده حداكثرى از ظرفيت رســانه اى در 

راستاى تحقق اهداف ستاد مقابله با كرونا صورت گيرد.
درباره اطالع رسانى شــفاف و به موقع بايد هم سرعت انتقال داده ها 
و اخبــار به جامعه و هم دقت در اين زمينــه مورد توجه قرار گيرد 
تا افكار عمومى دچار ســردرگمى نشــود و در موعد مقرر و بدون 
فوت وقت در جريان آخرين يافته ها و اطالعات ضرورى قرار گيرد.

از طرفى آگاهى بخشــى به جامعه و تبيين دقيق مسائل سبب خواهد 
شــد تا مردم با آرامش و نگاه اميدوارانه نكات و دســتورالعمل هاى 

بهداشتى را مورد توجه قرار دهند.
 بــا توجه به اهميت اين 2 موضوع و در راســتاى بهره گيرى بهتر و 
مناسب تر از توان و ظرفيت رسانه اى استان براى جامه عمل پوشاندن 
به اهداف موردنظر، كميته اطالع رســانى ستاد استانى مقابله با كرونا 

رسالت مهمى برعهده دارد.
امروز در فضاى رسانه اى استان شاهد حركت هاى خوبى هستيم كه 
نشان از انگيزه باال و رغبت فراوان براى كمك به تحقق اهداف ستاد 
مقابله با كرونا دارد و فعاالن رســانه اى با دلسوزى و تعهد مسائل را 

پيگيرى و دنبال مى كنند.
ــط  ــتگاه هاى ذى رب ــكارى دس ــى و هم ــى همراه ــن فضاي در چني
ــطح  ــى در س ــش هم افزاي ــش از پي ــا بي ــود ت ــتر ش ــد بيش ــز باي ني

ــرد. اســتان شــكل بگي
كميته اطالع رسانى ستاد اســتانى مديريت كرونا در اين زمينه نقش 
كليدى دارد. از اين رو با توجه به تجربه ماه هاى اخير، انتظار مى رود 
كميته مذكور ضمن مرور اقدامات و برنامه هاى خود و البته اســتفاده 
از ديدگاه هاى كارشناســان، ســطح فعاليت هاى خود را به صورت 

دقيق تر و منسجم تر ارتقا بخشد.

حذف 50 تاكسى پيكان فرسوده به زودى در همدان
 مدير معاونت تاكســيرانى ســازمان شــهردارى همدان از حذف 50 تاكسى پيكان 
فرســوده به زودى در همدان خبر داد، به طورى كــه اين خودروها تبديل به خودروهاى 

جديد خواهند شد.
ميالد كريمى در گفت وگو با فارس با اشــاره به اجراى طرح تبديل تاكســى هاى پيكان 
فرسوده به تاكســى هاى جديد اظهار كرد: 300 تاكسى پيكان فرسوده در همدان وجود 

دارد كه 60 مورد تبديل به خودروهاى جديد و نوسازى شده اند.
وى با بيان اينكه 240 تاكســى فرســوده باقى مانده كه بايد تبديل به خودروهاى جديد 

شــوند، گفت: پيگير دريافت وام هايى براى تاكسيداران نســبت به خريد خودروهاى 
جديد هستيم.

ــا ده  ــه اينكــه ت ــا اشــاره ب مديــر معاونــت تاكســيرانى ســازمان شــهردارى همــدان ب
روز آينــده بــه 50 تاكســى پيــكان فرســوده وام بــدون بهــره تعلــق مى گيــرد، افــزود: 
ــود  ــت، نب ــابقه فعالي ــه س ــرد ك ــق مى گي ــا وام تعل ــن خودروه ــه اي ــت ب ــق اولوي طب

تخلــف و ... مــورد توجــه اســت.
وى بــا بيــان اينكه با اين 50 خــودرو 50 ميليون تومان وام تخصيــص خواهد يافت 
خاطرنشان كرد: رانندگان حواله هاى خريد خودرو را نيز دريافت كرده اند و با واريز پول 
به حساب شركت خودروسازى ايران خودرو، مابقى مبلغ را نيز رانندگان واريز كرده و 

خودرو فرسوده اسقاط و خودرو جديد تحويل گرفته مى شود.
كريمى با بيان اينكه تمام تالش ما اين است كه تا پايان سال صد تاكسى پيكان فرسوده 
تعويض شــود، گفت: پيش تر 60 تاكسى انجام شــده و تا ده روز آينده 50 تاكسى نيز 

انجام مى شود كه در مجموع احتماال 160 خودرو شود.
وى با تأكيد به اينكه حمايت هاى شــهردار در ايــن اقدام مؤثر بوده و قدردان زحمات 
هستيم، افزود: ناوگان حمل و نقل پس از ده سال فعاليت فرسوده به حساب مى آيند كه 
درحال حاضر تاكســى پرايد، روا و آر.دى بايد تبديل شوند اما تالش ما اين است ابتدا 
خودروهاى پيكان تبديل شــوند چون تردد با آنها ديگر امكان پذير نيست و بسيارى از 

آنها كامل فرسوده شده اند.

آغاز فعاليت روزبازارها 
مشروط به تصميم ستاد كرونا است

 معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان از اجراى طرح تعطيلى 
روزبازارها و شــب بازار بوعلى توسط شهردارى خبر داد و بازگشايى 

مجدد را مشروط بر اعالم ستاد كرونا دانست.
وحيد على ضمير در گفت وگو با فارس با اشاره به اجراى طرح تعطيلى 
روزبازارها و شــب بازار بوعلى توسط شــهردارى، اظهار كرد: ضامن 
اجراى طرح محدوديت هوشمند در مقابله با كرونا شهروندان هستند 
كه بساط گســتران با همكارى شايسته خود گام مهمى را در اين زمينه 

برداشتند.
وى گفت: اين طرح در حوزه معاونت خدمات شــهرى با مشاركت 
سازمان ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى و عوامل اجرايى مديريت 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى به صورت كامل و بدون مشكل اجرا 

شد.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان بيان كرد: با توجه به تعطيالت 
2 هفته اى و محدوديت هاى اعمال شــده براى مديريت و جلوگيرى 
از شــيوع كرونا در سراســر كشور، بساط گســتران خيابان بوعلى و 
روزبازارها در اجراى اين محدوديت ها همراهى قابل توجهى با ستاد 

مقابله با كرونا داشتند.
وى با اشــاره به اينكه براى كاهش ويروس كرونا و كاهش مبتاليان، 
همكارى و رعايت دســتورالعمل هاى بهداشــتى و اجراى مصوبات 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا بر همگان الزامى است، افزود: با هماهنگى 
كه با بساط گســتران درباره تعطيلى فعاليتشان صورت گرفت عليرغم 
مشكالت اقتصادى كه داشتند در جهت حفظ سالمت جامعه همكارى 

مطلوبى نشان دادند كه جاى تشكر و قدردانى دارد.
على ضمير در ادامه نيز از كســبه هاى بازار خودرو، دست دوم فروشان 
واقع در بلوار بديع الزمان مستقر در پايانه و بازار پرندگان نيز به خاطر 

همراهى در اين طرح، تشكر كرد.
وى افزود: آغاز دوباره فعاليت اين بازارها يا تمديد تعطيلى ها براساس 
تصميمات ستاد استانى مديريت كرونا متعاقباً اطالع رسانى خواهد شد.

معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان از مردم درخواست كرد در 
اجراى محدوديت ها مشــاركت الزم را داشته باشند و با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى، رفت و آمدهاى غيرضرورى خود به شهر و 

بازار را محدود كنند.

 روحيــه ايثار و جهاد در رگ و پى جوانان 
اين مرز و بوم ريشه دوانده، فرقى ندارد طلبه 
باشــى يا پرســتار به هر بهانه اى جان بر كف 
قدم به قــدم به خط مقدم نزديك مى شــوى 
مبارزه تن به تن است با سيل و زلزله يا فقر و 
كرونا. اين صحنه ها براى ايران اسالمى ناآشنا 
نيست، همان دوران دفاع مقدس كه يك طرف 
غيرت بود و جان انســان و طرف ديگر انواع 

سالح هاى كشتارجمعى.
بســيجيان به دســتور فرمانده آمــاده خدمت 
مى شــوند، اين بار لباس رزم، ماسك است و 
گان، غيرت و همان حس نوعدوســتى. ايثار 
و شــجاعت هم كه همواره با ايرانيان بوده و 
هست، دشمن امروز يك موجود فوق كوچك 
كه به چشــم نمى آيد و قربانى همشــهريان، 
دوستان و آشنايان. آنچه معنى ندارد خستگى 
است، خيلى ها از كار و زندگى خود گذشتند 
و لباس رزم پوشيده اند، اين صحنه ها در هيچ 
كجاى دنيا ديده نمى شــود، آخر فرمان جهاد 

مى خواهد.
در همين راســتا پرستار بســيجى بيمارستان 
آتيه معتقد اســت، بيمارســتان آتيه نخستين 
مجموعه اى بود كه به داوطلبان بســيجى براى 

كمك در بخش كرونا اعتماد و نتيجه بســيار 
خوبى دريافت كرد.

محمود يوسفى پارسا در گفت وگو با فارس با 
بيان اينكه از ابتداى افتتاح بيمارستان آتيه بسيج 
تشــكيل و اقداماتى چون اردو هاى جهادى، 
اعزام تيم هاى درمانــى در مواقع و اماكن هاى 
مختلــف به راه افتــاد، اظهار كرد: با شــيوع 
صدچندان  بســيجيان  فعاليت  كرونا  ويروس 
شد و عالوه بر وظيفه خطير پرستارى مجاهدانه 

خدمت كردند.
وى با بيان اينكه در تأمين و برگزارى دوره هاى 
امدادگرى حدود 180 تا 200 نفر در هر دوره 
آموزش داديم، افــزود: 3 گروه 180 نفرى را 
براى روزهاى بحرانى  و ســخت با همكارى 

سپاه آموزش پرستارى داديم.
اين مدافع سالمت با اشاره به اينكه گروه هاى 
جهــادى داوطلــب طالب و دانشــجويان را 
آمــوزش داديم تــا در عرصه كمك رســانى 
فعاالنــه ورود كنند، تصريح كرد: اين افراد در 
بخش هاى كرونايى بيمارستان فعاليت مى كنند 
البته با روحيه جهادى رضايتمندى در پرسنل 
درمان و بيماران به مراتب افزايش يافته است.

وى ادامه داد: در ابتدا گمان مى شد كه اين افراد 

به دليل نداشتن آموزش هاى الزم كارايى نداشته 
باشــد، اما در ابعاد گوناگــون اعم از توجه به 
بيماران و كادر درمان توانســتند در اين حوزه 

مثمر ثمر واقع شوند.
يوسفى پارســا با بيان اينكه ايــن افراد بدون 
چشمداشت و بسيجى وار به فعاليت پرداختند، 
خاطرنشان كرد: اين موضوع براى كادر درمان 
دور از انتظار بود، به طورى كه روابط عاطفى و 
اقدامات معنوى آنها در كنار اقدامات پزشكى 
و كمك به كادر درمان تأثيرات بسيار خوبى به 

جاى گذاشت.
وى با تأكيد بــر اينكه اين افراد در بخش هاى 
عــادى كرونــا خدمــت مى كنند؛ زيــرا در 
بخش هــاى تخصصــى نيــاز بــه نيروهاى 
كارآزموده است، يادآور شــد: تا بيش از اين 
هيچ كدام از بيمارستان هاى استان حاضر نشده 
بودند به تيم بسيجيان داوطلب اعتماد كنند اما 
ما آنها را ســازماندهى كرديم و سبب شد كه 
ساير مجموعه ها نيز فراخوان نيروى داوطلب 

منتشر كنند.
اين مدافع ســالمت اظهار كرد: در راســتاى 
كمك هاى مؤمنانــه مدنظر مقام معظم رهبرى 
نيز در 3 تا 4 مرحله پيش و پس از ماه مبارك 

رمضان بسته هاى غذايى جيره خشك به ارزش 
200 هزار تومان به تعداد 70 بسته تهيه شد.

*بســيجيان خــود را بدهــكار مردم 
مى داند

وى با اشــاره به اينكه تهيه گوشــت، تهيه و 
توزيع ماسك استريل انجام شده است، افزود: 
بسيج بيمارستان تأمين اجتماعى همكارى هاى 
آموزشى و امدادى با مجموعه هايى چون سپاه 
را در برنامه دارد به طور مثال انجام تست هاى 

سالمت با نيروى انسانى و دستگاه هاى الزم.
يوسفى پارســا بــا ارگان هــا و مجموعه هاى 
صورت  آموزشى  همكارى هاى  شهر  مختلف 
گرفت تا مردم با اصول خودمراقبتى آشنا شوند 
و با اهميت رعايت پروتكل ها آشــنا شــوند، 
تصريح كرد: در روزهاى اول كرونا به اســتان 
قم، تيم داوطلب شامل پزشك و پرستار اعزام 
شــد كه توانستند مثمر ثمر واقع شوند اگرچه 
براى گيالن هم اعــالم آمادگى كرديم كه نياز 

نشد.
وى خاطرنشــان كرد: ما بسيجى ها خودمان را 
به مردم، جامعه و مملكت بدهكارتر مى دانيم 
و هركارى از دســتمان برمى آيد سعى مى كنيم 

انجام دهيم.

1- قيمت مرغ شــب عيد كيلويى 50 هزار تومان پيش بينى مى شود. 
گويا چنانچه دولت نهاده موردنياز مرغدار را تهيه كند، در شب عيد 
قيمت مرغ به 50 هزار تومان نمى  رســد. گفتنى است قيمت جوجه 
يك روزه به طور چشــم گير افزايش يافته و در ده روز گذشــته از 2

هزار و 300 تومان به 5 هزار و 200 تومان رسيده است.
2- ســپه به زودى بزرگترين بانك كشور مى شود. گويا با پايان يافتن 
ادغام بانكهاى نظامى در ســپه، اين بانك با حدود 4 هزار شــعبه و 
حدود 47 هزار كارمند، بزرگترين بانك كشــور خواهد شد. گفتنى 
اســت ادغام بانك ها و مؤسسه هاى مالى نظامى از برنامه هاى اصلى 
دكتر همتى در بانك مركزى است كه تا پايان آذرماه اين ادغام نهايى 

خواهد شد.
ــه  ــدان ب ــور در هم ــتارتاپى كش ــركت اس ــك ش ــل ي 3- مديرعام
ــال در  ــل زرين پ ــا مديرعام ــت. گوي ــده اس ــوم ش ــس محك حب
ــدان  ــهر هم ــت در ش ــت در امان ــام خيان ــا اته ــه ب ــده اى ك پرون
ــت  ــس را درياف ــال حب ــك س ــم ي ــده، حك ــوده ش ــش گش براي
ــى از  ــتارتاپى يك ــركت اس ــن ش ــت اي ــى اس ــت. گفتن ــرده اس ك
ــش در  ــال پي ــدود ده س ــه از ح ــت ك ــور اس ــاران كش پرداخت ي
ــا فعاليــت  ــه كســب و كاره ــه درگاه هــاى پرداخــت ب حــوزه ارائ

مى كنــد.
ــه  ــورى ب ــكيل كالس حض ــتار تش ــن خواس ــى از والدي 4- برخ
ــنجى  ــا نظرس ــتند. گوي ــه هس ــاعاتى از هفت ــدود در س ــكل مح ش
ــته  ــن خواس ــرورش اي ــوزش و پ ــى آم ــوزش ابتداي ــت آم معاون
ــى از  ــه گروه ــا ب ــى اســت كرون ــرده اســت. گفتن را مشــخص ك
دانش آمــوزان بيــش از بقيــه آســيب رســانده و آنهــا دانش آمــوزان 

ــتند  ــه اول و دوم هس ــژه پاي ــى به وي ابتداي
5- حجم زيادى دام روى دســت دامداران باقى مانده اســت. گويا 40
درصد مصرف گوشت مربوط به رستوران ها و تاالر هاى پذيرايى است 
و در شــرايط فعلى با تعطيلى اين مراكز، دام ها روى دســت دام  داران 
مانده است. گفتنى است به رغم اين كاهش تقاضا، فروشندگان گوشت 

قرمز همچنان در مقابل كاهش قيمت ها مقاومت مى كنند.

 به نظر مى رسد شــمارش معكوس براى 
بازگشت به زندگى عادى در همدان آغاز شده 
است؛ پس از آنكه ليست استان ها و وضعيت 
كرونايى آنها مشــخص شد، نبودن نام همدان 
در ليست اســتان هاى قرمز اين اميد را در دل 
مردم همدان زنده كرد كه بازگشت به زندگى 
با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى رؤيايى 

دست نيافتنى نيست.
آنطور كه مســئوالن اجرايى و بهداشتى عنوان 
كرده انــد محدوديت هاى 2 هفته اى كه از يكم 
آذرماه آغاز شد و منع تردد در ساعت 21تا 4 
صبح را به دنبال داشــت تا حدود زيادى موفق 
شده است تا مقابل سرايت و همه گيرى كرونا 

را بگيرد.
اگرچه هنوز دارو و واكســن مناســبي براي 
بيماري كوويد-19 در دنيا پيدا نشــده است و 
همه گيري كرونا در چند وقت اخير، بر افزايش 
بسياري ديگر از بيماري ها بهويژه ايدز، سل و 
ماالريا تأثير داشــته و توان كادر درمانى را در 
همدان پايين آورده اســت، با اين حال كاهش 
مــوارد مثبت جديد در آمارهاى اعالم شــده 
علوم پرشكى مى گويد همدان توانسته تا حدود 
زيادى پيك بحرانى كرونا در چند ماه گذشته 

را پشت سر بگذارد.
مقامات بهداشــتى و درمانى اســتان معتقدند 
اجــراى محدوديت هــاى پيش بينى شــده از 
ابتداى آبان امســال و همــكارى مؤثر مردم و 
براساس اعالم وزارت بهداشت، عامل مهمى 
براى خروج همه شهرســتان هاى اين استان از 
وضعيت قرمز كرونايى و رسيدن به وضعيت 

نارنجى است.
 با اين حال معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان در گفت و گويى كــه با ايرنا 
كــرده، همچنان به رعايت دســتورالعمل هاى 

بهداشتى هشدار داده است.
منوچهر كرمى معتقد است: «بزرگترين اتفاقى 
كه در زمينه اپيدمى هاى بيمارى هاى تنفســى 
پيش رونــده مصداق دارد اين اســت كه اين 
اپيدمى هــا همواره با هرگونه ســهل انگارى و 
بى توجهى بــه پروتكل هاى بهداشــتى نظير 
حضــور در تجمعها، نزدن ماســك و امثالهم 
مجــدد، همانند آتش زير خاكســتر روشــن 

مى شود.»
وى گفــت: اولويت قــرار گرفتــن رعايت 
پروتكل ها، پذيرش موضــوع ارتباط و ديدار 
با خانواده ها به ويژه ســالمندان و افراد داراى 
بيمارى زمينــه اى از طريق فضــاى مجازى، 
درك مسئوليت اجتماعى ضرورت مراقبت از 

يكديگر بسيار با اهميت است.
وى بيــان كرد: اســتفاده از ماســك، تهويه و 
رعايــت فاصله گذارى اجتماعــى و توجه به 
شــيوه نامه هاى ابالغى به مقابله بــا كرونا در 
شــرايط پايدار كمــك مى كند امــا غفلت و 

ســهل انگارى مجدد در رعايت پروتكل هاى 
سنگين،  موج  شــكل گيرى  موجب  بهداشتى 
شــديد و بزرگتــر از موج هاى قبلــى كرونا 

مى شود.
براســاس آخرين آمارهاى اعالم شده، شمار 
بيماران كرونايى بســترى در بيمارســتان هاى 
اســتان همدان كه به حدود هــزار و 400 نفر 
رســيده بود با اجراى موفقيت محدوديت ها و 
همچنين همراهى و همــكارى مؤثر مردم در 
روزهاى  در  بهداشــتى،  پروتكل هاى  رعايت 

اخير به كمتر از 700 نفر رسيده است. 
بنــاب،  اهــر،  شهرســتان هاى  اينكــه  بــا 
شبستر،عجب شــير، ميانــه، مرند در اســتان 
آذربايجان شــرقى و شهرســتان هاى اشنويه، 
خوى، ســلماس و نقده در آذربايحان غربى و 
شهرستان هاى شــهرضا، گلپايگان، مباركه در 
اســتان اصفهان و شهرستان نظرآباد در استان 
البرز و شهرستان هاى قائنات، تربت حيدريه، 
كاشــمر و گناباد در اســتان خراسان رضوى 
و شهرســتان هاى دامغان، شاهرود و گرمسار 
در اســتان سمنان و شهرستان هاى كامياران و 
مريوان در استان كردســتان و شهرستان هاى 
رفســنجان و زرنــد در اســتان كرمــان و 
شهرســتان هاى جوانــرود، ســرپل ذهاب و 
كنگاور در اســتان كرمانشاه و شهرستان هاى 
خميــن و دليجان در اســتان مركزى در كنار 
شهرستان هاى اسدآباد، كبودراهنگ و بهار در 
اســتان همدان و ابركوه، خاتم، مهريز و ميبد 

در اســتان يزد و بهشــهر در استان مازندران 
38 شهرســتانى هســتند كه در اجراى طرح 
محدوديت ها موفق شــدند از وضعيت قرمز 
به نارنجى برسند، با اين حال همچنان رئيس 
مركــز مديريت بيماري هــاي واگير وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مى گويد: 
«همه گيــري بيمــاري كوويــد-19 بــه اين 
زودي ها تمام نمي شــود، پيك هاي ديگر اين 
بيماري در پيش اســت و بايد براي روزهاي 

سخت تر آماده شويم.»
پيش بيني  اســت:  معتقد  گويــا  محمد مهدي 
موج هاي  كوويــد-19،  همه گيري  مي شــود 
پشت سرهمي داشته باشد و موج هاي جديد 
اين بيمــاري در راه اســت؛ بنابراين همچنان 
بايــد به رعايت نــكات بهداشــتى و اجراى 

محدوديت ها ادامه داد.
 آخرين وضعيت كرونا در استان

در همين راســتا ســخنگوى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان گفت: تعداد فوت شدگان مبتال 
به كرونا در اســتان همدان به هزار و 263 نفر 

رسيده است.
محمد طاهرى به آمار مبتاليان استان همدان به 
ويروس كرونا در 24 ساعت گذشته اشاره كرد 
و گفت: در 24 ساعت گذشته 448 نفر بهدليل 
عالئم تنفسى مشــكوك به كرونا به اورژانس 

بيمارستان هاى استان همدان مراجعه كرده اند.
وى بــا بيان اينكــه از اين تعــداد 91 نفر در 
بخش عادى و 22 نفر در بخش  ICU بسترى 

شــده اند، گفت: از مجموع بسترى شدگان در 
بيمارستان هاى استان همدان حال 46 نفر وخيم 

گزارش شده است.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با 
اشــاره به اينكه تعداد موارد مثبت ابتالى به 
كرونا در اســتان همدان از ابتداى شيوع اين 
ويروس تا امــروز به 9 هــزار و 128 مورد 
رسيده است، گفت: 49 نفر در استان همدان 
در شــبانه روز گذشــته به اين بيمارى مبتال 

شده اند.
طاهرى با بيان اينكه تعداد جان باختگان كرونا 
با فوت 13 نفر در 24 ساعت گذشته به هزار و 
263 نفر رسيده است، گفت: در اسدآباد 302
نفر، در بهار 521 نفر، در تويسركان 556 نفر، 
در رزن 340 نفر و در شهرستان درگزين 152

نفر به اين بيمارى مبتال شده اند.
وى گفت: در فامنين 160 نفر، در كبودراهنگ 
559 نفر، در مالير هزار و 715 نفر، در نهاوند 
هزار و 38 نفر و در همدان 3 هزار و 543 نفر 

به ويروس كرونا مبتال شده اند.
طاهرى با بيان اينكه مبتاليان خارج از اســتان 
نيز 242 نفر بوده اند، گفت: 5 مرحله ضرورى 
براى كنترل ويروس كرونا شــامل شناســايى 
ســريع مبتاليان، جداســازى ســريع، درمان 
سريع، پيگيرى وضعيت بهبوديافتگان و رديابى 
مبتاليــان اســت و تا زمانى كــه اين 5 اصل 
به درستى انجام نشود، نمى توانيم انتظار داشته 

باشيم آمار مرگ ومير كاهش يابد.

اندكى صبر سحر نزديك است

همدان نارنجى شد

اعتماد به بسيجيان كرونا را عقب راند

تجليل مجازى از پژوهشگران و فناوران 
برتر در همدان

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان با اشاره به آغاز هفته پژوهش از 
از 15 تا 21 آذرماه در سطح استان، از تجليل مجازى از پژوهشگران و 

فناوران برتر و برگزارى نمايشگاه مجازى پژوهش خبر داد.
مرتضى قائمى در گفت وگو بافارس، اظهار كرد: هفته پژوهش امسال 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و در جهت كاهش پيامدهاى شيوع 
اين بيمارى براســاس ابالغيه وزارت علوم و فناورى و پروتكل هاى 

بهداشتى به صورت مجازى برگزار مى شود.
وى با بيــان اينكه برنامه هفته پژوهش اســتان همدان از 15 تا 21

آذرماه در ســطح اســتان و دانشــگاه ها برگزار خواهد شد، گفت: 
براســاس آئين نامه رئيس ستاد هفته پژوهش اســتاندارى، استاندار 
همدان؛ جانشــين رئيس، يعقوب محمدى فر رئيس دانشگاه بوعلى 
و دبير ستاد هفته پژوهش و فناورى استان، معاون پژوهشى دانشگاه 

بوعلى آقاى مجذوبى هستند.
ــن 7 ــر اي ــت: عالوهب ــدان گف ــالمى هم ــگاه آزاد اس ــس دانش رئي
كميتــه در ســتاد هفتــه پژوهــش اســتان مصــوب شــده كــه كميتــه 
ــگاه  ــت دانش ــا محوري ــگاه ب ــر دانش ــگران برت ــاب پژوهش انتخ
بوعلــى، كميتــه انتخــاب فنــاوران برتــر اســتان بــا محوريــت پــارك 
ــه انتخــاب پژوهشــگران  ــارك كميت ــاورى و رياســت پ ــم و فن عل
ــت و  ــازمان مديري ــت س ــا محوري ــى ب ــتگاه هاى اجراي ــر دس برت
ــوزش و پژوهــش توســعه و آينده نگــرى  ــر آم ــزى و دفت برنامه ري

ــرد. ــد ك ــت خواه ــور فعالي ــاى فتحى پ ــت آق ــا مديري ب
وى بــا اشــاره بــه فعاليــت كميتــه اجرايــى توســط دانشــگاه علــوم 
ــر  ــم تقدي ــزارى مراس ــت: برگ ــا گف ــط برنامه ه ــكى در ضب پزش
ــش  ــگ پژوه ــن زن ــازى، نواخت ــورت مج ــگران به ص از پژوهش
ــات  ــور مقام ــا حض ــازى و ب ــورت مج ــاه به ص در روز 15 آذرم
ــط  ــوز توس ــگران دانش آم ــى از پژوهش ــم قدردان ــتانى و مراس اس

ــت. ــر برنامه هاس ــرورش از ديگ ــوزش و پ آم
قائمــى بــا بيــان اينكــه كميتــه نمايشــگاه پژوهــش و فنــاورى كــه 
ــا مديريــت پــارك  امســال به صــورت مجــازى برگــزار مى شــود ب
ــات  ــه تبليغ ــت: كميت ــد، گف ــد ش ــزار خواه ــاورى برگ ــم و فن عل
ــت  ــالمى فعالي ــگاه آزاد اس ــت دانش ــا محوري ــانى ب و اطالع رس
خواهــد كــرد كــه شــامل تبليغــات، طراحــى بنــر و پوســتر هفتــه 

ــت. ــانى اس ــزر و اطالع رس ــاخت تي ــش و س پژوه
ــاوران برتــر اظهــار  ــه انتخــاب پژوهشــگران و فن ــا اشــاره ب وى ب
كــرد: مراســم قدردانــى در فضــاى مجــازى برگــزار خواهــد شــد 

ــد. ــركت كنن ــه ش ــن برنام ــد در اي ــدان مى توانن ــه عالقه من ك
رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمى همــدان تأكيــد كــرد: نمايشــگاه در 
ــود  ــزار مى ش ــايت برگ ــر روى س ــش ب ــه پژوه ــول هفت ــام ط تم
ــم و  ــارك عل ــاورى هــاى موجــود در اســتان شــامل پ و تمــام فن
فنــاورى و مراكــز رشــد دانشــگاه بــر روى ايــن نمايشــگاه مجــازى 

ارائــه خواهــد شــد.
وى با بيان اينكه هر كدام از دانشگاه هاى استان نيز مراسم خود را در 
طول اين هفته و با ريزبرنامه هاى مدنظر برگزار خواهند كرد. آدرس 
 ، /http://hamedanvex.ir ســايت پارك علم و فنــاورى را
آدرس مراسم افتتاحيه را http://vc.basu.ac.ir/rw و آدرس 
http://eclass. مراسم تجليل از پژوهشــگران و فناوران برتر را

umsha.ac.ir/research عنوان كرد.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081
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 AFC جزئياتى ازطرح جديد
براى ليگ قهرمانان آسيا

 كنفدراســيون فوتبال آسيا قرار است به زودى با برگزارى جلساتى 
طرح خود را براى فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا بررسى كند و احتمال 
دارد ديدارهاى رفت و برگشــت مرحله گروهى را به تك بازى تغيير 

دهد.
هنوز مســابقات ليگ قهرمانان 2020 آســيا به پايان نرســيده است 
كــه گمانه زنى ها و خبرها از نحوه و زمــان برگزارى فصل آينده اين 
مسابقات آغاز شده است. ليگ قهرمانان 2020 به دليل شيوع ويروس 
كرونا به صورت متمركز در كشــور قطر برگزار شد. از منطقه غرب، 
پرسپوليس ايران فيناليست شده و مســابقات شرق درحال برگزارى 

است. ديدار فينال روز 29 آذر در قطر برگزار مى شود.
بــا اين حال روزنامه «االتحــاد» امارات در گزارش كامل به بررســى 
راهكارهاى كنفدراسيون فوتبال آســيا براى برگزارى مسابقات ليگ 

قهرمانان 2021 آسيا پرداخته است.
رقابت هــاى فصل آينده احتماالً در ماه هاى آپريل و يا اوايل مى  2021
(فروردين و ارديبشهت 1400) آغاز شود، AFC اعالم كرد با توجه 
به برگزارى جام جهانى باشگاه ها در ماه دسامبر به دنبال انتخاب بهترين 
گزينه براى فصل آينده ليگ قهرمانان آســيا است. كنفدراسيون آسيا 
در جلســات آينده خود با كميته مسابقات راهكارهاى جديد و نحوه 

برگزارى و تاريخ مسابقات ليگ قهرمانان را بررسى مى كند.

مشكل خوابگاه هيأت كشتى استان 
مرتفع مى شود

 مديركل ورزش و جوانان استان به همراه رئيس هيأت كشتى استان 
به منظور بررسى زيرساخت هاى هيأت كشتى از خانه كشتى و خوابگاه 

هيأت بازديد كرد.
حميد سيفى با اشاره به ضرورت نگهدارى هرچه بهتر زيرساخت هاى 
موجود ورزشى در اســتان، گفت: يكى از مهم ترين برنامه هاى ما در 
جهت ارتقاى جايگاه ورزش كشتى در استان همدان برگزارى اردوها 

و مسابقات در سطوح مختلف ملى و فراملى است.
وى با اشاره به اينكه ميزبانى شايسته از قهرمان و ورزشكاران، گفت: با 
هدف كيفى سازى اقدامات اجرايى، رفع مشكل خوابگاه ورزشى هيأت 
كشتى استان در دستور كار واحد فنى اداره كل ورزش و جوانان استان 
قرار گرفته اســت. همچنين در راســتاى حل مشكالت هيأت كشتى 
شهرستان ها نيز آمادگى نشســت با اركان هيأت ها را داريم تا بتوانيم 

بخشى از مسائل و دغدغه هاى موجود را مرتفع نماييم.

كى روش از سرمربيگرى كلمبيا بركنار شد
 سرانجام پس از گمانه زنى هاى فراوان، فدراسيون فوتبال كلمبيا در 
بيانيه اى به صورت رسمى اعالم كرد كه كارلوس كى روش از هدايت 

تيم فوتبال اين كشور بركنار شده است.
نتايج ضعيفى كه كلمبيا در راه صعود به جام جهانى 2022 قطر كسب 
كرد، سبب شد كه در هفته هاى اخير گمانه زنى ها درباره احتمال اخراج 
كــى روش قوت بگيرد. كلمبيــا در 2 بازى اخير خــود 3 بر صفر از 
اروگوئه شكست خورد كه بدترين شكست خانگى تاريخ اين كشور 
بود و سپس 6 بر يك بازى را به اكوادور واگزار كرد كه بدترين باخت 

اين تيم در 43 سال اخير به حساب مى آمد.
كلمبيا درحال حاضر در ميان ده تيم حاضر در مسابقات انتخابى جام جهانى 
در منطقه آمريكا جنوبى، رتبه هفتم را در اختيار دارد و در مسابقات بعدى 

خود بايد فروردين 1400 به مصاف برزيل و پاراگوئه برود.
كى روش كه 8 ســال هدايت تيم ملى فوتبال ايران را برعهده داشت، 
از ســال 2019 به تيم ملى كلمبيا رفت اما حضور او در اين تيم دوام 

چندانى نيافت.

دعوت فرانسه از تيم هاى ملى كشتى ايران 
 فدراســيون كشتى فرانســه از تيم هاى ملى ايران براى حضور در 

رقابت هاى بين المللى در اين كشور دعوت كرد.
فدارسيون كشتى فرانسه با ارسال ايميلى به فدراسيون كشتى به صورت 
رســمى از تيم هاى كشــتى آزاد و فرنگى ايران براى حضور در جام 

«هنرى دوگالن» دعوت كرد.
رقابت هاى بين المللى كشــتى فرنگى و آزاد بزرگســاالن جام «هنرى 
دوگالن» فرانســه روزهــاى 25 تا 29 دى ماه ســالجارى در ده وزن 
و با 2 كيلوگرم ارفاق وزن و بر روى 2 تشــك در شــهر نيس برگزار 

خواهد شد.

پاسخ فوتبال به كوويد-19
 ما ديگر در عصر كرونا هستيم و در اين عصر بايد بتوانيم با تغيير 
سبك زندگى با حفظ روحيه و اميد از خود و ديگران مواظبت كنيم.

سهيل مهدى، رئيس كميته مســابقات سازمان ليگ در يادداشتى كه 
در شماره چهارم مجله فدراسيون فوتبال منتشر شده آورده است:

ايــن روزها كه دنيا درگير قدرتى بزرگ و شــايد كوبنده ناشــى از 
يك ويروس بسيار كوچك اســت، هر كس به كنجى پناه برده تا از 
دســت درازى اين ويروس در امان بمانــد و اميد به روزهاى پس از 

كرونا، تاب آورى در مقابل اين بيمارى را رقم بزند.
روزهاى ســختى را پشت ســر مى گذاريم، هر روز شمار بسيارى از 
هموطنان ما به كرونا مبتال مى شــوند، تعدادى جان خود را از دست 
مى دهند و شمارى هم با شكست كرونا به زندگى باز مى گردند، ولى 
مطمئنا روزى ســايه ســنگين اين ويروس از سر جهان كم مى شود، 
آن روز چه شــكلى خواهيــم بود؟ چقدر تغييــر خواهيم كرد؟ آيا 
انسان هاى ديگرى خواهيم شــد؟ مهربان تر و قدردان تر مى شويم و 

آيا جهان جاى بهترى براى زندگى خواهد شد؟
ورزش و به يژه فوتبال كه سرلوحه آن رقابت هاى ليگ هاى كشورمان 
مى باشــد به عنوان يك عامل تأثيرگذار در سالمت جسمانى و روانى 

ورزشكاران و جامعه هوادارى مى تواند در اين امر مؤثر باشد.
رقابت هاى فوتبال در دنيا و به ويژه ليگ هاى معتبر داخلى و خارجى، 
عالوه بر اينكه ابزار ارزشــمندى براى حفظ سالمت جسمانى است، 
رابطه نزديكى با ســالمت و بهداشــت روانى و به ويژه پيشگيرى از 

بروز ناهنجارى هاى روانى را در نزد فوتبال دوستان داشته است.
مســلما ورزش امــرى ضــرورى در زندگــى و حفــظ ســالمتى همــه 
ــم در حــوزه ســالمت  ــى و ه ــد قهرمان ــم در بع ــرا ه ماســت، زي
ــى  ــره خــورده اســت، از طرف ــا گ ــره م ــات روزم ــا حي عمومــى ب
ــا زمــان كشــف واكســن آن  ــه نظــر مى رســد كــه كوويــد-19 ت ب
ــود و  ــد ب ــا خواه ــا م ــروس ب ــن وي ــل اي ــدن كام ــه كن ش و ريش
هميــن امــر لــزوم مانــدن در خانــه را هنــوز هــم تقويــت مى كنــد 
ــگاه ها  ــم و باش ــاى منظ ــا رقابت ه ــان تنه ــه از زم ــن بره و در اي
ــتى  ــاى بهداش ــظ پروتكل ه ــا حف ــه ب ــند ك ــا مى باش ــال م فوتب
ــام  ــر انج ــه س ــه ب ــم را در جامع ــت مه ــن مأموري ــد اي مى توانن

ــانند. برس
سازمان بهداشت جهانى(WHO) اعالم كرد كوويد-19 يك پاندمى 
اســت كه تبعات زيادى در زندگى همه بر جا گذاشــته. اين پاندمى 
موجــب ايجاد اثرات قابــل توجهى مانند عــوارض بيمارى، ركود 

اقتصادى و تغيير سبك زندگى اجتماعى افراد شد.
مى دانيم كه در اين راســتا و با نظارت فيفا و كنفدراســيون هاى هر 
قاره، كشورهاى عضو از جمله ايران، مى بايست يك نماينده پزشكى 
و علمى مشخص داشته باشند كه توصيه هاى الزم درباره از سرگيرى 
ايمن مسابقات فوتبال را ارائه دهند. وظيفه اى كه ستاد مقابله با كرونا 
در فوتبــال، اين امر خطير را به دوش گرفته و با ســربلندى از اين 

آزمون بيرون آمد.
ــس از  ــه دوم پ ــى در درج ــاى فوتبال ــه فعاليت ه ــه اينك ــا ب فيف
ســالمت قــرار دارد، تأكيــد ويــژه دارد. اقدامــى كــه ديديــم پــس از 
پايــان رقابت هــاى فصــل گذشــته و بــا يــارى ايــزد منــان كمتريــن 
ــب و  ــن ضري ــته و باالتري ــروس را داش ــن وي ــه اي ــال ب ــار ابت آم
بهــره آموزشــى را در راســتاى رعايــت پروتكل هــاى ورزشــى در 

ــم. ــال و هــواداران مشــاهده كردي جامعــه فوتب
اجــراى هــر فعاليــت اجتماعــى و از جملــه فوتبــال تحــت 
شــديدترين محدوديت هــا در طــول يــك بيمــارى همه گيــر 
امكانپذيــر نيســت. نيــاز اســت كــه روش هــاى برگــزارى مســابقات 
ــتا اجــراى  ــن راس ــد همســو شــده و در اي ــا سياســت هاى جدي ب
هماهنگــى و اعمــال محدوديت هــا بــراى ســاير ارگان هــا و 

عالقه منــدان عملياتــى گــردد. 
ــال حــق دارد كــه يكــى از معتبرتريــن ليگ هــاى  ايــن ليــگ فوتب
فوتبــال آســيا باشــد. كشــورى سرشــار از اســتعداد، اقليمــى 
گســترده تر از خيلــى از كشــورهاى آســيايى داريــم و همتــى 
حيدرگونــه كــه در خون هــاى مــا جاريســت. آتشــي انــدك بــراي 
تــوده اي هيــزم كافــي اســت، بياييــم ايــن تــوده بــزرگ را آتشــى 
ديگــر زنيــم تــا ققنوس هــاى ايرانــى بــر بلنــداى آســمان فوتبــال 

ــد. ــى كنن آســيا خودنماي
ما براى شكســت كرونا بايد بتوانيم خــوب با آن زندگى كنيم. بايد 
بتوانيم در همين شرايط سخت كار كنيم و اجازه ندهيم چرخ اقتصاد 
كشــور بايســتد. ما ديگر در عصر كرونا هستيم و در اين عصر بايد 
بتوانيم با تغيير سبك زندگى با حفظ روحيه و اميد از خود و ديگران 

مواظبت كنيم.
ما مى توانيم!

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

ــوع  ــأت اول/دوم موض ــورخ 1399/08/24 هي ــماره 139960326001000948 م ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــه يــك تصرف ــدان- ناحي ــي حــوزه ثبــت ملــك هم مســتقر در واحــد ثبت
ــه شــماره شناســنامه  ــد محمدعلــى ب بالمعــارض متقاضــي آقــاى خســرو صبــح رو فرزن
ــاع از  ــهم مش ــدم س ــه ص ــى و س ــز س ــك ممي ــدان در بيســت و ي ــادره از هم 3090 ص
ــع در  ــه مســاحت 323 مترمرب ــه ب ــاب خان ــك ب ــه ي ــهم ششــدانگ عرص نودوشــش س
قســمتى از پــالك 5 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يــك همــدان بــه نشــانى ميــدان بيمه، 
بلــوار مصيــب مجيــدى، كوچــه كوهســار خريــداري از مالــك رســمي آقــاى علــى اكبــر 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  اســفنديارى محــرز گرديــده اســت. ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
ــي  ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري مــدت يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1201)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/13

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
ــوع  ــأت اول/دوم موض ــورخ 1399/08/24 هي ــماره 139960326001000946 م ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــه يــك تصرف ــدان- ناحي ــي حــوزه ثبــت ملــك هم مســتقر در واحــد ثبت
ــه شــماره شناســنامه  ــد محمدعلــى ب ــم پريســا صبــح رو فرزن بالمعــارض متقاضــي خان
9936 صــادره از همــدان در بيســت و شــش مميــز شــصت و هفــت صــدم ســهم مشــاع 
ــع در  ــاحت 323 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــه يكب ــدانگ عرص ــهم شش ــش س از نودوش
قســمتى از پــالك 5 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يــك همــدان بــه نشــانى ميــدان بيمه، 
بلــوار مصيــب مجيــدى، كوچــه كوهســار خريــداري از مالــك رســمي آقــاى علــى اكبــر 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  اســفنديارى محــرز گرديــده اســت. ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
ــي  ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري مــدت يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 1197)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/13

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

ــوع  ــأت اول/دوم موض ــورخ 1399/08/21 هي ــماره 139960326001000939 م ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــه يــك تصرف ــدان- ناحي ــي حــوزه ثبــت ملــك هم مســتقر در واحــد ثبت
ــه شــماره شناســنامه  ــد محمدعلــى ب ــم پرويــن صبــح رو فرزن بالمعــارض متقاضــي خان
4863 صــادره از باختــران در بيســت و شــش مميــز شــصت و هفــت صــدم ســهم مشــاع 
ــع در  ــاحت 323 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــه يكب ــدانگ عرص ــهم شش ــش س از نودوش
قســمتى از پــالك 5 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يــك همــدان بــه نشــانى ميــدان بيمه، 
بلــوار مصيــب مجيــدى، كوچــه كوهســار خريــداري از مالــك رســمي آقــاى علــى اكبــر 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  اســفنديارى محــرز گرديــده اســت. ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
ــي  ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري مــدت يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1199)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/13

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

ــوع  ــأت اول/دوم موض ــورخ 1399/08/24 هي ــماره 139960326001000947 م ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــه يــك تصرف ــدان- ناحي ــي حــوزه ثبــت ملــك هم مســتقر در واحــد ثبت
ــماره  ــه ش ــى ب ــد محمدعل ــح رو فرزن ــنگ صب ــاى اميرهوش ــي آق ــارض متقاض بالمع
ــهم  ــدم س ــه ص ــى و س ــز س ــك ممي ــران در بيســت و ي ــادره از ته ــنامه 394 ص شناس
مشــاع از نودوشــش ســهم ششــدانگ عرصــه يكبــاب خانــه بــه مســاحت 323 مترمربــع 
قســمتى از پــالك 5 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يــك همــدان بــه نشــانى ميــدان بيمه، 
بلــوار مصيــب مجيــدى، كوچــه كوهســار خريــداري از مالــك رســمي آقــاى علــى اكبــر 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  اســفنديارى محــرز گرديــده اســت. ل
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
ــي  ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري مــدت يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1195)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/13

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

ليگ دسته دوم فوتبال كشور قرعه كشى شد
  در هفته نخســت پاس ميزبان عقاب تهران و شــهردارى ميهمان شهردارى بندرعباس 

خواهند بود.
مســابقات فوتبال ليگ دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشــور روز گذشته در سازمان ليگ 

فدراسيون فوتبال قرعهكشى شد.
در ايــن رقابت ها 28 تيم حضور دارند كه در 2 گروه 14 تيمى مســابقات خود را از پايان 

آذرماه آغاز مى كنند.
اين رقابت ها به صورت رفت و برگشت برگزار مى شود و درنهايت 2 تيم برتر به طور مستقيم 
و برنــده بازى پلى آف 2 تيم دوم در مجموع 3 تيم به رقابت هاى ليگ يك صعود مى كنند و 

در انتهاى جدول نيز 2 تيم از هر گروه ودر مجموع 4 تيم به ليگ دسته سوم سقوط مى كنند.
پس از انجام قرعه كشى تيم شهردارى همدان در گروه نخست با تيم هاى علم و ادب تبريز، 
سپيدرود رشت، اسپاد تهران، فوالدنوين اهواز، شهردارى بندرعباس، مس نوين كرمان، نفت 
و گاز گچســاران، ملى حفارى اهواز، آواالن كامياران، ايران جوان بوشهر، اميد گناوه، ويستا 

توربين تهران و محتشم تبريز همگروه شد.
در گــروه دوم نيز تيم پاس با تيم هاى نيروى زمينى تهران، شــهردارى بندرماهشــهر، مس 
شــهربابك، نفت اميديه، شهيد قندى يزد، شــهردارى بم، ميالدمهر تهران، شهداى بابلسر، 
شــمس آذر قزوين، اترك بجنورد، سردار بوكان، شاهين بندرعامرى و عقاب تهران هم گروه 

شد.

در  فوتبــال  مســابقه  يــك  برگــزارى   
دورافتاده ترين منطقه استان و هر اتفاق فوتبالى 
در جاى جاى استان بايد زيرنظر هيأت فوتبال 

استان همدان انجام شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين 
مطلب در نشســت با رئيس و عوامل اجرايى 
هيأت فوتبال استان همدان اظهار كرد: حضور 
يك مدير توانمند در رأس هيأت فوتبال استان 
براى ما يك افتخار بوده و خوشبختانه عملكرد 
مثبت فوتبال اســتان گويــاى عملكرد عباس 

صوفى است.
حميد سيفى افزود: بايد از عملكرد و اقدامات 
صوفى و عوامل اجرايى هيأت فوتبال اســتان 

تقدير و تشكر كنم.
وى با اشاره به حمايت از هيأت فوتبال استان 
گفت: اعتبار مالى خوبى را جذب كرده ايم كه 
بــه زودى به تمام هيأت هاى ورزشــى تزريق 
خواهيم كرد و نگاه ويژه اى نيز به هيأت فوتبال 

استان همدان خواهيم داشت.
سيفى خاطرنشان كرد: تمام زمين هاى فوتبال 
اســتان از اين تاريخ در اختيــار هيأت فوتبال 
اســتان قرار خواهد گرفت تــا تيم هاى ما با 

هماهنگى هيأت زمين ها را تحويل بگيرند.
وى با بيان اينكه به دنبال زيرســاخت مناسب 
براى هيأت فوتبال استان هســتيم، بيان كرد: 
ساختمان هيأت فوتبال استان در شأن و منزلت 
اين هيأت نيســت و بايد به زودى ســاختمان 

درخورى در اختيار هيأت فوتبال قرار بگيرد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان عنوان 
كرد: همچنين هر اتفاق و مســابقه فوتبالى در 
دورترين نقطه اســتان نيز انجام مى شود بايد 
زيرنظر هيأت فوتبال اســتان همدان باشــد تا 

ناهماهنگى  در اين زمينه نداشته باشيم.
سيفى با اشاره به فوتبال و فوتسال بانوان گفت: 
فوتبال و فوتسال بانوان نيز از اولويت هاى ما 
بوده و هرگونــه امكاناتى كه الزم باشــد در 

اختيار تيم هاى بانوان قرار خواهد گرفت.
رئيس هيأت فوتبال استان نيز در اين نشست 
اظهار كــرد: هيــأت فوتبال اســتان يكى از 
بزرگ ترين هيأت هاى ورزشى استان در بحث 
برنامه ريزى، آمار ورزشــكاران و فعاليت هاى 

انجام شده در سال است.
و هر سال براساس تقويم ورزشى و برنامه ريزى 
دقيق حركــت مى كنيم و در ســال هاى اخير 

اتفاقات بســيار خوبى براى اين رشته ورزشى 
در استان همدان رقم خورده است.

عباس صوفى با اشــاره به رويدادهاى بزرگى 
كه در رشــته فوتبال در استان همدان برگزار 
شده است، گفت: طرح آسيا ويژن كه همدان 
به عنوان پايلوت انتخاب شــده بــود يكى از 

اقدامات خوب بود كه انجام شد.
و 3 رويــداد بزرگ آســيايى و جهانى نيز در 
سال هاى اخير به ميزبانى همدان برگزار شده تا 
شاهد اتفاقات بزرگى در فوتبال همدان باشيم.

وى با اشــاره به لطمه كرونا بر ورزش كشور 
و رشــته فوتبال بيان كرد: از ابتداى امســال 
به طور كامــل تحت تأثير ويروس كرونا بوديم 
و شــايد حتى ده درصد فعاليت هاى اخير ما 
نيز امســال عملى نشد. اما ما بايد بسيار سريع 
بتوانيم نمايندگان مختلف خود را در رده هاى 
پايه و كشــورى معرفى كنيم بــه همين دليل 
برنامه ريزى هاى الزم صورت گرفته و به زودى 

مسابقات فوتبال استان آغاز خواهد شد.
صوفى با اشاره به در اختيار گرفتن زمين هاى 
اســتان بــراى برگــزارى مســابقات گفت: 
ورزشــگاه هاى شــهداى قدس، شهيد مفتح، 

شــهيد حاج بابايى مريانج و شهيد شمسى پور 
براى برنامه ريزى آغاز مسابقات فوتبال استان 
در اختيار هيأت قرار بگيرد تا هرچه ســريع تر 
اســتارت مســابقات را بزنيم تا بــا برگزارى 
مســابقات نمايندگان استان را به سطح كشور 

معرفى كنيم.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته يك ريال از 
طرف اداره ورزش و جوانان به هيأت فوتبال 
داده نشده است، بيان كرد: درحال حاضر 500 
ميليون تومان از اداره ورزش طلب كار هستيم 
كه اميدواريم امســال از نظــر مالى حمايت 

بيشترى از هيأت صورت بگيرد.
صوفى خاطرنشان كرد: هيأت فوتبال استان در 
تمامى شهرستان ها، شهرها و بخش هاى استان 
فعال بوده و ما 23 هيأت فعال در سطح استان 

داريم .
وى با اشــاره به زيرساخت هاى فوتبال استان 
همدان گفت: ما در رشته فوتبال در شهرستان ها 
ضعف داريم و اصال در شهرستان ها زيرساخت 
فوتبال خوب كار نشده است.كه اميدواريم از 
نظر زيرساخت هاى رشته فوتبال نگاه ويژه اى 

به شهرستان هاى استان صورت بگيرد.

 هفته پنجم مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
اروپــا با انجــام 8 بــازى در گروه هاى A تا 
D دنبال شــد وتيم هاى ليورپول و پورتو به 
فهرست تيم هاى راه يافته به مرحله يك هشتم 
نهايى اضافه شدند و سرنوشت تيم هاى گروه 

B به روز پايانى كشيده شد.
در گروه A تيــم فوتبــال اتلتيكومادريد در 
خانــه به مصــاف بايرن مونيخــى رفت كه 
ايــن بازى برايش كامًال تشــريفاتى بود و در 
پايان به نتيجه اى بهتر از تســاوى يك بر يك 
دســت نيافت. اتلتيكومادريد مقابل ميهمانى 
آلمانى  كه به تعدادى از ستاره هاى كليدى اش 
همچون روبرت لواندوفسكى و مانوئل نوير 
استراحت داده بود، مساوى كرد. به اين ترتيب 
اتلتيكومادريد بــراى راهيابى به مرحله بعدى 
بايد در هفته نهايى از سالزبوگ اتريش حداقل 
يك امتياز بگيرد. تيم اتريشى نيز براى صعود به 

پيروزى مقابل اتلتيكو نياز دارد.
در جدول گــروه A بايرن مونيخ با 13 امتياز 
و اتلتيكومادريد با شــش امتياز به ترتيب در 
رده هاى نخست و دوم قرار دارند، سالزبورگ 
با چهار امتياز در رده سوم است و لوكوموتيو 
كه در هفته پايانى رقابت ها ميهمان بايرن مونيخ 
خواهد بود، با 3 امتياز در قعر جدول ايستاده و 

حذفش قطعى است.
در گروه B دو بازى حساس و سرنوشت ساز 
برگزار شــد و با نتايجى كــه رقم خورد همه 
چيز به روز پايانى كشيده شد. در آلمان 2 تيم 
اينترميالن و بوروسيا مونشن گالدباخ در يك 

بــازى نفس گير و نزديك به مصاف هم رفتند 
و در پايان اين نماينده ايتاليا بود كه موفق شد 
با نتيجه 3 بر 2 بازى را به ســود خود به پايان 

برساند و جدول اين گروه را سخت كند.
در اين گروه، تيم شــاختار اوكراين نيز دست 
به كار بزرگى زد و با 2 گل مقابل رئال مادريد 
اسپانيا به برترى دست يافت تا وضعيت گروه 
2 پيجيده تر شود.در اين گروه مونشن گالدباخ 
با 8 امتياز، شاختار با 7 امتياز، رئال با 7 امتياز 
و اينتر با 5 امتياز يكم تا چهارم هستند و هيچ 

تيمى در حاشــيه امنيت قرار نــدارد و هر 4 
تيم شــانس صعود دارند. اينتر ميالن با كسب 
نخستين پيروزى خود را در اين فصل از ليگ 
قهرمانان اروپا اميدهايش را براى صعود زنده 
 B كرد و اگرچه هنوز قعرنشين جدول گروه
هستند، اما اگر بتوانند در هفته پايانى رقابت ها 
در خانه خود شــاختار دونتسك را شكست 
دهند و در بازى ديگر گروه هم رئال مادريد در 
خانه اش برابر مونشن گالدباخ شكست بخورد، 
مى  توانند همراه بــا آلمانى ها به مرحله بعدى 

صعود كنند.
در گــروه C جــدال خانگــى پورتــو و 
منچسترسيتى، تيمى كه صعودش به مرحله بعد 
قطعى شــده بود، با تساوى بدون گل به پايان 
رسيد. اين نتيجه منچسترسيتى را 13 امتيازى 
و ســرگروهى اش را قطعى كرد. پورتو هم كه 
در اين بازى به مهدى طارمى نيمكت نشــين 
فرصت بازى نــداد، ده امتيازى شــد و پس 
از منچسترســيتى به عنوان تيم دوم به مرحله 

يك هشتم نهايى صعود كرد.
اما در گروه D تيم فوتبال ليورپول با پيروزى 
يــك بر صفر مقابل ميهمانــش آژاكس كه به 
لطف گلزنى كورتيس جونز در دقيقه 58 رقم 
خــورد، با 12 امتياز و به عنوان تيم ســرگروه 
راهى مرحله يك هشــتم نهايى شد. در ديگر 
بازى اين گروه آتاالنتاى ايتاليا در خانه مقابل 
ميتيلند دانمارك به تساوى يك بر يك بسنده 
كرد، اما با اين حال شانس خود را براى صعود 

افزايش داد. 
با اين نتيجه آتاالنتا با 8 امتياز باالتر از آژاكس 
7 امتيــازى در رده دوم قرار گرفت. ميتيلند 
هم با يك امتياز قعرنشــين جدول اســت. 
در هفته پايانى  ايــن رقابت ها، ليورپول در 
ديدارى تشريفاتى به مصاف ميتيلند مى رود، 
اما در بازى همزمان كه بسيار حساس است 
تيم هاى آتاالنتا و آژاكس در هلند روبه روى 
هم قرار مى گيرند. آژاكس براى صعود بايد 
آن بازى را ببرد، اما آتاالنتا با يك تســاوى 

هم صعود مى كند.

هر رويداد فوتبالى 
بايد زيرنظر هيأت 

باشد

در ليگ قهرمانان اروپا

صعود ليورپول و پورتو قطعى شد

شوك به پرسپوليس
بشار در آستانه جدايى 

 بشار رســن بالفاصله پس از فينال ليگ 
قهرمانــان آســيا از جمع سرخپوشــان جدا 
خواهد شــد. به گزارش ايلنا، بشــار رســن 

كــه پس از صعود پرســپوليس به فينال ليگ 
قهرمانان با پيشنهادى جذاب از سوى باشگاهى 
قطرى مواجه شــده بود، درنهايت با مخالفت 
يحيى گلمحمدى و اعالم باشگاه پرسپوليس 
مبنى بر صدور نكردن رضايتنامه به كار خود 
با اين تيم در فصل بيســتم ادامه داد. اما اكنون 

گفته مى شود باشگاه پرسپوليس كه در راستاى 
تمديد قرارداد با بازيكنان خود قرار داشــته و 
در اين مدت با مهدى عبدى، كنعانى زادگان، 
نعمتى و كاميابى نيا نيز به توافق دست يافته، 
طى بررسى پرونده قراردادى بشار رسن به 
نكته اى عجيب و شــوك آور برخورد كرده 

است؛ ســتاره عراقى پرسپوليس طى سندى 
كه از مديريت ســابق (مهدى رســول پناه) 
دريافت كــرده، بالفاصله پس از فينال ليگ 
قهرمانان آســيا كــه روز 29 آذرماه برگزار 
خواهد شــد، قادر به جدايــى بدون قيد و 

شرط از اين تيم خواهد بود.
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 كسب وكار هاى تازه در همدان 
هدفمند نيست 

مهدى ناصرنژاد»
 بيشــترين شاكله اقتصادى در استان همدان بهدليل فقر صنعت و 
كارگاه هاى بزرگ صنعتى، متكى بر كســبوكارهاى پراكنده است كه 

اغلب آن نيز بدون مطالعه و برنامه اى هدفمند شكل مى گيرد.
به موجب گزارش كميســيون بازرسى و نظارت اتاق اصناف ايران، 
ســال 1399 بيش از 60 هــزار واحد صنفى مربوط به رســته هاى 
مختلف در اســتان همــدان فعاليت دارند كه بــا توجه به جمعيت 
حدود يك ميليون و 800 هزار نفرى استان، تعداد واحد هاى صنفى 
موجود بســيار قابل تأمل مى نمايد، چون بيش از نياز واقعى اســت 
و نتيجه آن ركود و كسادى بســيارى كسبوكارهاى پرشمار در يك 
منطقه و محله مسكونى است. قاعدتًا صدور مجوز هاى جديد براى 
فعاليت يك واحد صنفى بايد طبق معيار هايى تعريف شــده و شعاع 
حضور و عمل هر واحد صنفى به نسبت تراكم جمعيتى محل باشد 
كه متأســفانه اغلب در شــهرها و بخش هاى استان همدان اين چنين 
نيســت و كمتر برنامه اى براى نيازسنجى و صدور مجوز هاى جديد 

در اينباره وجود دارد. 
نتيجــه چنين بى برنامگى ها در گســترش بى رويه كســب وكارهاى 
واســطه اى در شرايط اقتصادى حال حاضر كشــور و به ويژه استان 
همدان كه كمتر زمينه اى براى ايجاد مشاغل پايدار دارد، اين مى شود 
كه بســيارى از جوان هاى تحصيلكرده و جوياى كار با هزاران اميد، 
به هر نحوى و اغلب بدون شناخت كافى و آموزش هاى الزم، اقدام 
به تدارك محلى براى دســت و پا كردن شــغل و فرار از بيكارى و 
ســربارى خانواده هاى خود مى كنند و قطعًا بــا چنين هدفى بخش 
بزرگى از دارايى پدر و مادر و نزديكان ناچار و دلســوز خويش را 
دســتمايه اوليه خود قرار مى دهند، بدون اينكه هيچ آگاهى و بينش 
فنى و چشم انداز صد درصد روشنى از چنين تصميم احساسى داشته 

باشند. 
به قطع فراوانى مشاغل مشابه و ناپايدارى كسبوكار هاى واسطه اى از 
يكسو و از سويى ســنگينى و كمرشكن بودن اجاره بها براى تدارك 
مغازه و ضرورت تأمين وســايل كار و ايجاد دكوراسيون مناسب در 
همان قدم نخســت بخش بزرگــى از آورده اوليه را خواهد بلعيد و 
در مراحــل بعدى و مهمتر مواجهه با بازار بدون مشــترى و تقاضا، 
موجب زمين خوردن تمام آرزو ها و اميدوارى ها به هر كار و فعاليت 
و درآمد حــالل و روزگارى پر از اميد و زندگى براى اين دســت 
جويندگان كار خواهد شــد. اين رويه تبعــات تلخ و ويرانگرى در 

جامعه به بار مى آورد و همان خواهد شد كه تو دانى و من!!!
هم اينك عالوه بر شــمار كثيرى كســب وكار احساســى و ناچارى 
با هويت واســطه اى در اســتان همــدان، بدون مجــوز و درحالت 
خوش بينانه درحال اقدام براى كســب مجوز، به ظاهر فعاليت دارند 
كه اگر حتــى محدوديت ها و تعطيلى هاى اجبارى كرونايى هم نبود 
و نباشــد، هر روز شاهد ورشكســتگى و جمع آورى تعداد زيادى 
از اين گونه كســب وكار هاى نوظهور هســتيم كه قلب هر انسانى را 
از مشاهده يأس و ســرخوردگى جوان ها به درد مى آورد. در چنين 
اوضاع و احوال رشــد قارچ گونه فروشــگاه هاى زنجيره اى نيز كه 
چونــان اژدهايى تمام مغازه ها و كســب وكارهاى كوچك اطراف و 

اكناف خود را مى بلعند و قورت مى دهند، مزيد بر علت است. 
جاى آن دارد كه سازمان هاى مسئول در مواجهه با تقاضاهاى جديد 
براى كســب وكار در ارتباط با هر صنفى، كارشناســانه و دلسوزانه 
مشــاوره هاى الزم را بــه متقاضيــان بدهند و دوره هاى آموزشــى 
رايگان براى چنيــن جويندگان كار بگذارند و ظرفيت هاى واقعى و 
نيازســنجى هاى اصولى در حوزه هر كسب وكارى را به عمل آورده 
و در اختيار افراد قرار دهند، زيرا آســيب هاى ناشــى از شكســت 
كســبوكار هاى بدون ضابطه و ضــرر و زيان هايى كه از اين رهگذر 
متوجــه خانواده ها براى كمك به فرزندان خود جهت ايجاد شــغل 
ناگزير مى شود، در مجموع و نهايت براى جامعه و كشور و دولت ها 
نيز بسيار سنگين و جبرانناپذير مى باشد و گفته اند، جلوى ضرر را از 

هر كجا بتوان گرفت، فايده است.

احتمال ازسرگيرى واردات نفت ايران از سوى هند
 وزير نفت هند اعالم كرد كشــورش خواهان متنوع كردن واردات نفت خود از جمله 
ازســرگيرى واردات از ايران و ونزوئال پس از روى كار آمدن جو بايدن، رئيس جمهور 

منتخب آمريكاست.
به گزارش ايسنا، هند پيش از وضع تحريمهاى يكجانبه توسط دونالد ترامپ رئيس جمهور 

آمريكا عليه صادرات نفت ايران و ونزوئال، مشترى نفت اين 2 كشور عضو اوپك بود.
دارمندرا پرادهان، وزير نفت هند در پاسخ به پرسشى درباره تمايل كشورش براى تسهيل 
تحريمهــاى دولت آمريكا عليه ايران و ونزوئال گفــت: به عنوان خريدار مايلم مكان هاى 

خريد بيشترى داشته باشم و براى خريد نفت به مقصدهاى بيشترى مراجعه كنم.
هند در گذشته بزرگ ترين مشــترى نفت ايران پس از چين بود اما در ماه مه سال 2019 
خريد نفــت ايران را متوقف كــرد و خريد نفت ونزوئال را در پى تشــديد تحريمهاى 
واشنگتن عليه اين كشــور آمريكاى جنوبى در ماه هاى اخير به ميزان چشمگيرى كاهش 

داده است.
بايــدن معاون رئيس جمهور در دوران باراك اوباما بود كه توافق 2015 برجام ميان ايران 
و 6 قدرت جهان امضا شــد. وى اظهار كرده كه مايل اســت به تهران مسير بازگشت به 

ديپلماسى را عرضه كند.
هند كه سومين واردكننده بزرگ نفت جهان است، خواهان متنوع كردن واردات نفت براى 

خريد نفت ارزانتر، كاهش هزينه واردات و صرفه جويى در ارز خارجى است.
تحريمها عليه ايران و ونزوئال حداكثر 3 ميليون بشــكه در روز معادل 3 درصد از عرضه 

جهانى نفت را از بازار حذف كرده است.
شركت نايارا انرژى كه غول نفتى روس نفت روسيه در آن سهم دارد، خريد نفت ونزوئال 
را در ژوئن امســال متوقف كرد. شركت ريالينس اينداستريز از دولت آمريكا براى ادامه 

واردات نفت ونزوئال در برابر صادرات ديزل تا اكتبر اجازه دريافت كرده بود.
براســاس گزارش رويترز، وزير نفــت هند همچنين از كشــورهاى توليدكننده نفت 
خواست روى يك قيمت گذارى منطقى تر و مسئوالنه براى كمك به خريداران آسيايى 

كار كنند.

توجه به معيشت و مسكن كارگران در بودجه
يك مقام مســئول كارگرى معتقد است درآمدهاى نفتى بايد در جهت زيرساختهاى اساسى كشور به كار رود و رويكرد بودجه سال 

آينده، كمك به معيشت و تأمين مسكن كارگران و نيازمندان و ديگر اقشار جامعه باشد.
فتحا... بيات در گفتوگو با ايســنا، با اشــاره به كاهش وابســتگى بودجه 1400 به نفت و تأثير آن بر زندگى كارگران، گفت: اينكه 
بودجه براساس نفت پايه ريزى نشود خوب است و اگر توجه ويژه به توليد داخل داشته باشيم و روى فعاليتهاى توليدى و صادراتى 
برنامه ريزى كنيم بهنفع كشــور و نيروهاى كار است؛ بنابراين هرچه به اين سمت و سو برويم چشمانداز و آينده خوبى براى كشور 

ترسيم خواهد شد.
وى ادامه داد: تا زمانى كه ثبات اقتصادى وجود ندارد و بازار نفت دچار مشــكل اســت بايد فرض را بر اين بگذاريم كه فروش نفت 
بهطور كامل محقق نميشود، در اين شرايط الزم است كه برنامه اقتصاد توليدمحور را در دستور كار قرار بدهيم تا چنانچه بعدها بازار 

خوبى براى فروش مهيا شد، وارد آن شويم.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى با بيان اينكه درآمدهاى نفتى بايد صرف امور زيربنايى و معيشت مردم شود، ادامه داد: از 
نظر من درآمدهاى نفتى پســاندازى اســت كه نبايد بودجه به آن اتكا داشته باشد. ما ميتوانيم بخشى از اين پسانداز و درآمد حاصل 
از فروش نفت را در جهت تأمين معيشــت و مســكن مردم، كارگران و نيازمندان و كمبودهايى كه در بخشهاى آموزش و با اولويت 

بهداشت و درمان در داخل داريم، صرف كنيم.
بيات گفت: بسيارى از كسب و كارها به دليل كرونا و مشكالت پيش آمده، موقعيت شغلى و كارى خود را از دست دادهاند و كارگران 
بدون بيمه از نعمت بيمه بيكارى محروم مانده اند، بنابر اين رويكرد بودجه سال آينده با فرض تداوم كرونا و فشارهاى اقتصادى بايد 

رفع مشكالت كسب وكارها، حفظ امنيت شغلى نيروهاى كار و برقرارى حمايتهاى اجتماعى باشد.
اين مقام مســئول كارگرى خاطرنشان كرد: كســانى كه الفباى اقتصاد را ميدانند و دغدغه بخش توليد و كشاورزى را دارند قطعا از 
كاهش وابستگى به نفت وسوق دادن درآمدهاى نفتى به سمت توليد داخل استقبال ميكنند. در سالهاى گذشته توجه ويژه به بخش 
توليد نشده است. اگر توليد مورد حمايت جديترى قرار ميگرفت مشكالتى كه امروز در حوزه حقوق و دستمزد، قراردادهاى كار و 

بيكارى وجود دارد، شاهد نبوديم. 

اليحه بودجه در غياب رؤساى 2 قوه تقديم مجلس شد

2435 هزار ميليارد بودجه سال 1400
اليحه  آخرين  دوازدهــم  دولت   
بودجه خود را با ســقف 2435 هزار 

ميليارد تومان تقديم مجلس كرد. 
در غياب رئيس جمهور، حســينعلى 
اميرى، معاونت پارلمانى رئيس جمهور 
اليحه بودجه 1400 را به مجلس برد. 
اين نخستين بار بود كه رئيس جمهور 
و رئيس مجلس در جلسه تقديم اليحه 
بودجه حضور نداشتند. رئيس جمهور 
دليل حاضرنشدن در مجلس را رعايت 
در  كرد.  مطرح  بهداشتى  پروتكلهاى 
همين حــال محمدباقر قاليباف هم از 
ساختمان مشــروطه، اخبار مجلس را 

پيگيرى ميكرد. 
نشان  ســال 99  بودجه  اليحه  ارقام 
ميدهد كه رقم كلى بودجه (ســقف 
ميليارد  هزار  معــادل 1988  بودجه) 
تومان بوده كه اين رقم با رشدى 22 
درصدى در اليحه بودجه سال 1400 

به 2435 هزار ميليارد تومان رســيده 
است.

بودجه  اليحه  در  جــارى  هزينههاى 
سال 1400 در مقايسه با اليحه بودجه 
سال 99 با رشــدى 73 درصدى از 
367 هزار ميليارد تومان به 637 هزار 
ميليارد تومان رسيده است. هزينههاى 
داراييهاى  تملــك  همان  يا  عمرانى 
ســرمايهاى اليحه بودجه سال 1400 
در مقايســه با اليحه بودجه سال 99 
با رشــدى 33/7 هزار ميليارد تومانى 
حدود 104 هزار ميليارد تومان درنظر 

گرفته شده است.
منابع بودجه كشور خود به 2 قسمت 
منابع  از  عبارتند  كه  ميشــود  تقسيم 
بودجه عمومى دولت و منابع بودجه 
شركتهاى دولتى. منابع بودجه عمومى 
دولت در اليحه بودجه سال 99، 563 
هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم با 

افزايشى 65 درصدى در اليحه بودجه 
سال 1400 به 930 هزار ميليارد تومان 
شركتهاى  بودجه  منابع  است.  رسيده 
دولتى نيز كه در اليحه بودجه ســال 
99، 1483 هزار ميليارد تومان درنظر 
گرفته شده بود، در اليحه بودجه سال 
1400 با رشدى 5 درصدى به 1562 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

نمايندگان تا پيش از پايان سالجارى 
زمــان دارند كه بررســى اين اليحه 
پرداختــه و درنهايت قانون بودجه را 

تصويب كنند.
در روزهاى آينده، بررسى ابعاد اليحه 
تخصصى  كميســيونهاى  در  بودجه 
مجلس آغاز خواهد شــد و در كنار 
نمايندگان، فعاالن بخش خصوصى نيز 
فرصت خواهند داشت تا پيشنهادات 
و انتقــادات خود از اليحه را پيش از 

نهايى شدن بودجه، ارائه كنند.

حداقل حقوق 3/5 ميليون تومان 
با پيش بينى هاى صورت گرفته در اليحه بودجه سال آينده با افزايش 25 درصدى حقوق 

كاركنان و بازنشسته ها حداقل دريافتى آنها به 3 ميليون و 500 هزار تومان خواهد رسيد.

2 برابر شدن درآمد نفت و فروش اموال دولتى 
در ســال آينده صادرات 2/3 ميليون بشكه نفت در روز پيش بينى شده كه درآمد حاصل 
از واگذارى دارايى ســرمايه اى در بودجه بيش از 2 برابر رشد خواهد داشت و به 225 

هزار ميليارد تومان ميرسد.

بودجه هاى عمرانى يك هشتم درآمدهاى دولت 
رقــم 104 هزار ميليارد تومانى كه براى پروژه هاى عمرانى در ســال آينده درنظر گرفته 
شده حدود يك هشتم منابع عمومى دولت است. براى سالجارى 87 هزار ميليارد تومان 

مصوب شده بود كه با رشد حدود 20 هزار ميليارد تومانى همراه است.

 ETF شرايط واگذاريها
در اليحه بودجه سال 

آينده
براســاس متــن اليحه بودجــه 1400 
واگذارى ســهام در قالب صندوق هاى 
بورس  در  معامله  قابل  ســرمايه گذارى 
(ETF) مشــروط بــر اينكه تشــكيل 
اين صندوقها با مديريــت دولتى براى 
بلندمدت نباشــد و يا عرضه ســهام به 

روش ثبت سفارش مجاز است. 

سهم 20 درصدى 
صندوق توسعه ملى از 

درآمدهاى نفتى 
براســاس بودجه ســال 1400، ســهم 
صندوق توســعه ملى از درآمد حاصل 
از صــادرات نفت و ميعانــات گازى و 
خالص صادرات گاز 20 درصد خواهد 

بود.
ســال گذشته نيز ســهم اين صندوق از 

درآمدهاى نفتى 20 درصد بود.

مالياتها افزايشى
درآمدهاى پيش بينى شــده از انواع مالياتها افزايش يافته و ماليات بر درآمدها بيشترين 

افزايش را نسبت به باقى مالياتها داشته است.
دولت در اليحه بودجه سال آينده معادل 317 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بينى كرده 

افزايش عوارض خروج از كشور كه بيش از 247 هزار ميليارد تومان آن را درآمدهاى مالياتى تشكيل ميدهد.
در سال 1400 عوارض خروج از كشور براى هر نفر 264 هزار تومان خواهد بود.

عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره 132 هزار تومان است.
اما درصورت خروج براى بار دوم عوارض به ميزان 50 درصد و در ســفرهاى سوم يا 

بيشتر تا صد درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين عوارض خروج زائران عتبات عاليات در خروج هوايى 45 هزار تومان و خروج 

زمينى و دريايى 15 هزار تومان پيشبينى شده است.
زائران اربعين نيز در زمان خروج از مرزهاى زمينى و به مقصد عراق از پرداخت عوارض 

خروج معاف هستند.

شرط پرداخت حقوق 
همانند سالجارى هر گونه پرداخت مستقيم و مستمر به همه كاركنان دستگاههاى اجرايى 

مشروط به ثبت اطالعات آنها در سامانه كارمند ايران خواهد بود.

3 برابرشدن ماليات بر مصرف سيگار
ماليات بر فروش و ماليات بر مصرف ســيگار در ســال 1400 نسبت به سالجارى بايد 
حــدود 52/2 و 36/6 درصد افزايش يابــد و درآمد وزارت صمت از حقوق انحصار و 

صدور مجوز توزيع محصوالت دخانى نيز 3 برابر سالجارى پيشبينى شده است.

2 برابرشدن درآمد حاصل از خودروهاى فرسوده
پيش بينى ميشود درآمد حاصل از از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده در سال آينده 150 درصد افزايش يابد. 

حق بيمه ماهانه مشتركان گاز 
صد تومان را به عنوان حق بيمه پرداخت خواهند كرد. ماهانه 200 تومان و مشتركان خانگى مناطق روستايى  هر مشــترك خانگى گاز طبيعى در مناطق شــهرى مشخص شد

رشد 30 درصدى حقوق دولتى معادن
رقم پيشبينى شــده حقوق دولتى معادن در اليحه بودجه 1400 با رشد 
29/4 درصدى نســبت به ســال 1399، از رقم 2824 ميليارد تومان به 4 

هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 

كسرى 319 هزار ميلياردى درآمدها براى پرداخت حقوق
هزينه جارى 637 هزار ميليارد تومانى دولت كه عمده آن حقوق و دستمزد است فقط امكان تأمين 
حدود نيمى از آن از محل درآمدها وجود دارد و مابقى بايد از محل درآمد نفت و واگذارى ســهام 
و اوراق تأمين شــود كه درنهايت به كســرى 319 هزار ميليارد تومانى تراز عملياتى بودجه منتهى 

شده است. 

افزايش اعتبارات حمل و نقل 
 اعتبارات هزينهاى و تملك داراييهاى سرمايهاى برآورد 
شــده براى فصل حمل و نقل حــدود 2 هزار و 400 
ميليارد تومان نسبت به امسال افزايش پيدا خواهد كرد. 

افزايش اعتبارات حمل و نقل 
 اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى ســرمايه اى برآورد شده براى 
فصل حمل و نقل حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان نســبت به امسال 

افزايش پيدا خواهد كرد. 

افزايش 36 درصدى جرايم تخلفات صنفى
درآمدهاى پيشــبينى شــده حاصل از جرايم تخلفات صنفى براى سال 

1400 بيش از 36 درصد نسبت به سالجارى افزايش داشته است. 

اختصاص 100 ميليون 
يورو به آبرسانى روستايى

اليحه بودجه ســال آينده كل كشــور 
صــد ميليون يورو از صندوق توســعه 
ملى براى طرحهاى آبرســانى روستايى 

پيشبينى كرده است.

اختصاص 1/5 هزار 
ميليارد تومان براى 
گازرسانى روستايى

مبلغ 1/5 هزار ميليارد تومان اعتبار براى 
گازرسانى روســتايى و پايان طرحهاى 
نيمهتمام گازرسانى پيشبينى شده است.

فروش 176 هزار ميليارد 
ريال از اموال دولت

در متن اليحه بودجــه 1400، فروش 
176 هــزار ميليارد ريال از اموال دولت 

پيشبينى شده است

رشد بودجه وزارت كار
دولت براى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى حدود 677 ميليارد تومان اعتبار درنظر 

گرفته كه نسبت به بودجه سال گذشته رشد داشته است. 

جريمه مشتركان پرمصرف آب 
تبصره 6 اليحه بودجه سال آينده كشور به وزارت نيرو اجازه ميدهد عالوه بر دريافت 
نــرخ آب بهاى شــهرى، به ازاى هر مترمكعب فروش آب شــرب باالتــر از الگوى 
مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ 200 ريال از مشتركان آب، دريافت و به 

خزانه دارى كل كشور واريز كند. 

وام وديعه 70 ميليونى مسكن براى خانوارهايى كه فرزند سوم 
فرزند سوم شده يا ميشوند، وام وديعه 70 ميليونى مسكن داده ميشود. در اليحه بودجه سال آينده به منظور حمايت از فرزندآورى، به خانوارهاى بدون مسكن كه صاحب بياورند

تعرفه هاى واردات ميوه، سبزى، گوشت و مرغ براى 
سال آينده

در بخش درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزى، 
تعرفه واردات هر كيلو انواع ميوه و ســبزيجات 70 تومان، هر ليتر سم آماده كشاورزى 

1464 تومان و هر ليتر سم تكنيكال وارداتى 732 تومان است. 

مجوز 3 ميليارد دالرى به وزارت نفت براى تسويه 
بدهى با انتشار اوراق

وزارت نفت ميتواند تا ســقف 3 ميليارد دالر اوراق مالى اســالمى بهمنظور تســويه 
بدهى هاى خود منتشر كند. 

افزايش يارانه نان و خريد تضمينى گندم 
براساس اليحه پيشنهادى بودجه 1400 دولت براى نان و خريد تضمينى گندم 22 هزار 

ميليارد تومان يارانه درنظر گرفته است. 

بودجه وزارت ارتباطات در سال آينده چقدر است؟
در اليحه بودجه ســال 1400، دولت براى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
حــدود 3810 ميليــارد تومــان درنظر گرفته كه شــامل 687 ميليــارد تومان در 
بخــش هزينهاى (جــارى) و 3123 ميليــارد تومان در بخش تملــك داراييهاى 

ميشود سرمايه اى(عمرانى) 

بودجه 14000 ميلياردى براى وزارت راه و متوليان حمل ونقل
وزارت راه و شهرسازى و ديگر دستگاههاى تابعه در حوزه حملونقل حدود 14 هزار ميليارد تومان 

بودجه دارند. 

كاهش درآمد گمركى واردات لوازم آرايش
 درآمد حاصل از افزايش 15 درصد به عوارض گمركى و ســود بازرگانى واردات لوازم آرايشــى و بهداشــتى نسبت به 

سالجارى 60 درصد كاهش داشته است.

سهم 70 هزار ميليارد تومانى پيش فروش نفت
دولت پيشبينى كرده كه در سال آينده 70 هزار ميليارد تومان نفت را به شيوه ارزى و ريالى پيشفروش كند. 

50 ميليون وام ازدواج 
در اليحه پيشــنهادى بودجه سال آينده، وام ازدواج در مقايسه با امسال تغييرى نكرده و 

همان 50 ميليون تومان اعالم شده است. 

افزايش 33 درصدى بودجه مسكن دولتى
به منظور اجراى پروژه هاى زير نظر وزارت راه و شهرسازى شامل مسكن مهر، بازآفرينى 
شــهرى، مصلى تهران و طرح اقدام ملى مسكن 2 هزار ميليارد تومان براى سال 1400 

اختصاص يافته كه اين رقم در سال گذشته هزار و 500 ميليارد تومان بود.

معافيت حقوق بگيران از ماليات
در اليحه بودجه سال آينده مشخص شده كه دريافت كنندگان حقوق ماهانه تا 4 ميليون 

تومان از ماليات معاف هستند.

شرايط انتشار اوراق مالى اسالمى براى سال آينده
براساس متن اليحه بودجه 1400 به وزارت امور اقتصاد و دارايى اجازه داده شده نسبت 
به تأســيس نهادهاى واسط ناشــر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاى 
واســط موضوع قانون توســعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد با انتقال مالكيت يا بدون 
انتقال مالكيت به دولت براى انتشــار اوراق بهادار ارزى و تأسيس نهاد واسط مولدساز 

داراييهاى دولت براى انتشار اوراق مالى اسالمى مربوطه اقدام كند.

ارز 4200 تومانى؟
با وجود اخبار منتاقضى كه درباره وضعيت ارز 4 هزار و 200 تومانى در بودجه ســال 
آينده مطرح شــد، همانطور كه دولت از پيش اعالم كرده بود تأمين ارز كاالهاى اساسى 
كه البته تعداشان محدود است همچنان با نرخ ترجيحى انجام ميشود ولى 4 هزار و 200 

تومان نرخ مبناى بودجه نيست. 

تومــان و درآمد حاصله از نقل وانتقــال خودروها را 2433 ميليارد و 268 ميليون تومان دولت درآمد ناشــى از شــماره گذارى خودرو 687 ميليارد و 673 ميليون و 200 هزار درآمد 2400 ميلياردى از نقل وانتقاالت خودرو
اعالم كرده است.

ممنوعيت صادرات دام راه حل تنظيم 
بازار گوشت نيست

 قائم مقام نظام صنفى كشاورزى با بيان اينكه ممنوعيت صادرات دام 
راهكار مناســبى براى كنترل بازار گوشت قرمز نيست، گفت: قاچاق را 
تأييد نمى كنم اما براى تنظيم بازار گوشت بايد راهكار اساسى انديشيد.

قائم مقام نظام صنفى كشــاورزى و منابع طبيعى كشور در گفت وگو با 
مهر با اشــاره به نبود تناســب قيمت دام زنده و گوشت قرمز گفت: در 
گذشته، افرادى كه دام زنده را از دامداران خريدارى مى كردند، گوشت 
آن را به 2 برابر قيمت خريدارى شــده بــه مصرف كننده نهايى عرضه 

مى كردند اما اكنون اين فاصله قيمتى چندين برابر شده است.
موسى رهنمايى افزود: كشــتارگاه و قصابان دليل اين مسأله را افزايش 
هزينه هاى حمل و نقل، دســتمزد كارگران و مواردى از اين قبيل عنوان 
مى كنند. از طرفى هزينه زندگى خود اين افراد نيز افزايش يافته اســت 
و آنها ســرمايه گذارى هاى هنگفتى انجام داده اند كه اگر فعاليت خود را 

تعطيل كنند و سرمايه شان را در بانك بگذراند، بيشتر سود مى كنند.
اين فعال بخش خصوصى با تأكيد بر اينكه نقش دالالن و واســطه ها را 
نمى توان ناديده گرفت، افزود: كامًال واضح اســت كه يك قصاب بسيار 

بيشتر از يك دامدار سود مى برد.
وى اضافه كرد: از طرفى در زمان هاى زيادى شاهد اين هستيم كه به دليل 
واردات بى رويه و اشباع بازار، دامداران درحال زيان هاى سنگين هستند 

اما مصرف كننده همچنان گوشت را گران مى خرد.
رهنمايى درباره قاچاق دام نيز با بيان اينكه اختالف قيمت زياد در داخل 
و خارج مرزها موجب گســترش قاچاق دام شده است، گفت: البته اين 
موضوع بيشــتر درباره دام ســبك رواج دارد و درباره دام سنگين كار 

راحتى نيست.
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اجراى طرح شهيد سليمانى
 در 21 نقطه آلوده مالير 

 اجراى دقيــق اين طرح از صبح روز گذشــته در 21 نقطه آلوده 
شهرســتان با مشــاركت 15 تيم و با محوريت مراكــز و پايگاه هاى 

بهداشت شهرى آغاز مى شود.
معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى مالير با اشاره به اجراى طرح 
غربالگرى سالمت شهيد قاسم ســليمانى با هدف مديريت و كنترل 
اپيدمى كوويد-19، در نشســت هماهنگى و برنامه ريزى طرح شهيد 
حاج قاسم سليمانى در شهرستان مالير، اظهار كرد: شيوه اجرايى اين 
طرح مبتنى بر محله و خانواده و با شعار «هر خانه يك پايگاه سالمت» 

است.
حسين فارسى با اشاره به تشكيل 4 كميته حمايت و قرنطينه خانگى، 
رهگيــرى و مراقبت، آموزش همگانى و كميتــه نظارت و پايش در 
راســتاى اجراى اين طرح، افزود: نيروهاى سپاه و بسيج مردمى مالير 
با تمام توان در كنار ديگر دستگاه ها همچون شبكه بهداشت و درمان 
و جمعيت هالل احمر با به كارگيرى امكانات موجود در اجراى دقيق 

اين طرح مشاركت فعال دارند.
وى با تأكيد بر اينكه بخشــداران در ســطح بخش ها به عنوان فرمانده 
قرارگاه هاى فرعى عمل مى كنند، گفــت: وظايف در تمامى كميته ها 
و گروه ها مشــخص شده و تيم ها با اســتقرار در مراكز و پايگاه هاى 
بهداشتى همراه با كادر بهداشتى و درمانى براى اجراى اين طرح انجام 

وظيفه مى كنند.
فارسى خطاب به شهروندان ماليرى توصيه كرد: افرادى كه در راستاى 
اجــراى اين طرح و با اطالع قبلى به در منازل مراجعه مى كنند، داراى 

كارت شناسايى و بازوبند طرح شهيد سليمانى هستند.
وى تأكيد كرد: مسئوالن پايگاه هاى بهداشت پيش از مراجعه گروه ها 
به در منازل خانواده هاى مبتال و مشــكوك بــه ويروس كرونا، با آنها 
تماس گرفته و مشخصات افرادى كه براى بيماريابى مراجعه مى كنند 

را ارائه مى دهند.
وى بــا بيان اينكه مراجعه گروه ها به در منازل از پيش اطالع رســانى 
مى شود، گفت: شهروندان ماليرى بايد كارت شناسايى و بازوبند افراد 

را براساس اطالعات داده شده مطابقت دهند.
 مالير جزو شهرهاى برتر كشور در اجراى محدوديت ها

به گزارش ايرنا، معاون فرماندار شهرســتان مالير همچنين خواستار 
همراهى و مشــاركت اعضاى شــوراهاى شهر و روســتا، دهياران و 
اصناف، كسبه و بازاريان در راســتاى اجراى هرچه بهتر طرح شهيد 
ســليمانى شــد و ادامه داد: نيروهاى پليس نيز با تمام توان بر روند 
اجراى اين طرح و جلوگيرى از هرگونه سوءاســتفاده احتمالى افراد 

نظارت دارند.
فارسى با بيان اينكه بسيج مردمى نيز با تمام توان در اين طرح حضور 
دارد، اظهــار كرد: مالير در رديف ده شهرســتان برتر كشــور براى 
كنترل و هماهنگى مقابله بــا كرونا و اجراى مطلوب محدوديت ها و 

دستورالعمل هاى بهداشتى قرار گرفته است.
جانشين فرمانده سپاه ناحيه مالير نيز در اين جلسه گفت: حدود 250
نفر از بسيجيان اين شهرستان براى حضور و مشاركت فعال در طرح 

غربالگرى شهيد سليمانى در مالير آموزش هاى الزم را فراگرفته اند.
على اصغر فارسى افزود: شرط موفقيت در اين طرح تمركز بر ويروس 
كرونا به جاى تمركز بر بيمارستان ها است و ارائه خدمات بايد خانواده 

و محله محور باشد.
وى بــا بيــان اينكه هدف ما انجام تســت در منازل اســت و تمامى 
دستگاه هاى خدمات رسان و ســاير نهادها بايد ما را در اجراى طرح 
كمك كنند، اظهار كرد: در گام نخســت اجراى اين طرح، حدود 250
نفر از بســيجيان براى حضور در 21 نقطه آلوده شهرســتان آموزش 

ديده اند.
فارسى با بيان اينكه براى اجراى اين طرح 15 تيم تشكيل شده است، 
افزود: هر تيم متشــكل از ده بسيجى خواهر و برادر و 2 سر اكيپ و 
مسئول اســت كه تالش مى كنيم طرح غربالگرى كرونا را ظرف يك 

هفته در شهرستان اجرا كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: با حضــور اعضاى اين تيم هــا، آموزش هاى 
ضدعفونى، خودمراقبتى و ديگر مراقبتى به افراد مبتال و مشــكوك به 

ويروس كرونا همراه با وسايل حفاظت فردى ارائه مى شود.
فارسى با تأكيد بر اينكه اعضاى تيم ها داراى كارت شناسايى و بازوبند 
طرح شهيد سليمانى هستند، اظهار كرد: هدف نهايى ما در اجراى اين 
طرح، قطع زنجيره ويروس كرونا و كاهش حداكثرى مبتاليان به اين 
بيمارى است. رئيس مركز بهداشت مالير نيز در اين جلسه گفت: در 
مرحله نخست طرح شــهيد حاج قاسم سليمانى، تيم هاى كارى فقط 
به در منازل افراد مشــكوك و مثبت ابتال به كرونا مراجعه و يكسرى 

پرسش از عالئم بيمارى از افراد پرسيده مى شود.
نيكو امجدى افزود: چنانچه فرد مشــكوك به بيمارى 3 عالئم مثبت 
داشته باشد، بايد به مراكز منتخب ما در پايگاه 16 ساعته باغ گل مالير، 

ازندريان و سامن ازجاع داده شود.
وى يادآور شــد: چنانچه از تست هاى جديد و سريع كرونا در منازل 
اســتفاده شــود، نيازى به ارجاع بيماران به اين مراكز نيست و توسط 
تيم هاى مراقبتى خانگى با حضور پزشــك و پرستار كه شامل 5 تيم 
در شــهر مالير و 2 تيم در ازندريان و سامن است، كار درمان فرد در 

منزل انجام مى شود.
امجدى با اشاره به اينكه جواب موارد مثبت افراد مشكوك به بيمارى 
كوويد-19 از طريق پيامك به آنها اطالع داده مى شــود، افزود: در اين 
طرح ليســتى از موارد مثبت تهيه و در اختيار اعضاى 15 گروه فعال 
قرار مى گيرد و براساس بلوك بندى انجام شده به در منازل افراد مراجعه 
مى كنند. امجدى ادامه داد: براى اجراى دقيق اين طرح 15 تيم ده نفره 
تشــكيل شــده كه زيرنظر 5 مركز خدمات جامع سالمت با همراهى 

پزشك و پرستار فعاليت مى كنند.
وى گفت: عالوه بر نيروهاى بســيجى، 50 نفر از جمعيت هالل احمر 
شهرســتان مالير نيز براى ارائه آموزش هاى الزم در اين طرح حضور 

دارند.

جذب بيش از 1/56 درصد تسهيالت اشتغال 
توسط جامعه هدف بهزيستى 

  رزن-خبرنــگار همدان پيام: در 
ســالجارى 9 ميليارد تومــان اعتبار 
براى پرداخت تسهيالت به بهزيستى 
رزن ابالغ شده است كه از اين مبلغ 
تاكنون 2/7 ميليارد تومان تخصيص 
كــه 150 نفــر به بانك هــاى عامل 
شهرستان هاى رزن و درگزين معرفى 

شده اند.
 رئيس اداره بهزيستى شهرســتان رزن با تبريك هفته معلولين ضمن 
تشــكر و قدردانــى از همــكارى بانك هاى عامل جهــت پرداخت 
تسهيالت، گفت: اولويت با افراد داراى معلوليت بوده و اين تسهيالت 
در راســتاى بازتوانى و اســتقالل اقتصادى واجتماعى در رسته هاى 
كشــاورزى، دامدارى، توليدى، صنعتى، وخدماتى پرداخت شد. وى 
در ادامــه افزود: تاكنون بيش از 56 درصــد از اعتبارات فوق جذب 
و به افراد واجد شــرايط پرداخت شده است كه درصورت تخصيص 
مجدد مابقى اعتبارات، افراد پشت نوبت واجد شرايط به بانك معرفى 

مى شوند.
اسماعيل رســتم خانى همچنين درباره مســكن جامعه هدف (افراد 
داراى معلوليت) توضيح داد: با مشاركت بنياد مسكن انقالب اسالمى، 
بنياد مســتضعفان، حســاب 100 امام، بهزيســتى، قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبيا و بسيج سازندگى درحال حاضر 8 واحد مسكونى درسطح 

شهرستان هاى رزن و درگزين درحال ساخت است.
وى ادامه داد: براساس آخرين دستورالعمل هاى تأمين مسكن معلولين 
و مددجويان بهزيســتى كمك بالعوض به مبلغ 50 ميليون تومان از 
طرف بنياد مســتضعفان،25ميليون تومان بهزيستى، ده ميليون تومان 
از طرف بنياد مســكن انقالب اســالمى براى واحدهــاى جديد و با 
درصد هاى كمتر براى واحد هاى در دست ساخت افزايش يافته است.
رســتم خانى گفت: معلوالن بايد فرصت يابند تا استعدادهاى خالق 
هنرى، فكرى، اجتماعى و اقتصادى خود را رشــد داده و آن را نه تنها 
براى منافع خود بلكه براى غنى ســازى جامعــه به كار بگيرند، به اين 
منظور بايد دسترسى آنان براى مشاركت در تمامى فعاليت ها تضمين 

شود.
وى تشــريح كرد: طبق اعالم توســط مجمع عمومى سازمان ملل در 
ســال1992روزجهانى معلوالن بارقه اميد تــازه         اى در روح آحاد اين 
جامعه دميده شد. هدف از برگزارى اين روز تعميم شناخت جوامع و 
اقشــار مردم از نيازها و فعاليت هاى معلوالن و نيز آشنا شدن معلوالن 
به حقوق مادى و معنوى خودشان است تا با ارائه راهكارهاى مناسب 

موانع وآسيب هاى موجود بر طرف شود.
وى يادآور شــد: آنقدر در هياهوى خودســاخته غرق شــده ايم كه 
فراموش كرده ايم در چند قدمى ما كســانى هستند كه مانند من و شما 
حق حيات دارند. به امكانات بهداشتى و خدماتى، تفريح و سرگرمى 
نياز دارند. شغل، درآمد، مسكن، ازدواج و همه نياز هاى يك فرد عادى 
و حق طبيعى آنهاست. به اميد روزى كه شاهد جوانه زدن استعداد هاى 

خاموش معلوالن باشيم.

اشتغالزايى براى 300 نفر با افتتاح مجتمع 
خدمات كشاورزى و صنايع تبديلى نهاوند

 با بهره بردارى از مجتمع خدمات كشاورزى و صنايع تبديلى نهاوند 
براى 300 نفر اشتغال ايجاد مى شود.

مدير جهاد كشاورزى نهاوند اظهار كرد: مجتمع خدمات كشاورزى و 
صنايع تبديلى كه توسط بخش خصوصى درحال اجراست از پيشرفت 
50 درصدى برخوردار بوده و با بهره بردارى از آن براى 300 نفر به طور 

مستقيم اشتغالزايى خواهد شد.
كريــم حاج باباعلى بــا بيان اينكه اين مجتمع در زمينى به مســاحت 
50 هزار مترمربع جنب شــهر صنعتى شهرستان با يكى از مدرن ترين 
ســازه هاى دنيا درحال اجراست، افزود: اين مجتمع مربوط به عليرضا 
كاظمى و داراى بخش هاى گلخانه اى هيدروپونيك و صنايع تبديلى و 

سردخانه ده هزار تنى است.
وى ادامه داد: گلخانه اين مجتمع در 2 فاز 2 هكتارى اجرايى شــده و 
فاز يك آن صد درصد مورد بهره بردارى قرار گرفته و فاز دوم نيز 50

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
حاج باباعلى با بيان اينكه گلخانه اين مجتمع مجهزترين و تنها گلخانه 
هيدورپونيك استان اســت، افزود: گلخانه هيدرويونيك در زمينى به 
مســاحت 3/5 هكتار به صورت كامال مجهز و با طراحى مدرن ترين 
سازه دنيا داراى سيستم مركزى تنظيم دما با سرمايه 16 ميليارد تومان 
ساخته شده است. به گزارش فارس، وى افزود: در كنار مجتمع صنايع 
تبديلى عالوه بر گلخانه هيدروپونيك يك واحد سردخانه ده هزار تنى 
مجهز به سيســتم سورتينگ و بسته بندى مطابق با استاندارد جهانى و 
همچنين توليد كنســانتره و پوره ميوه جات با ظرفيت توليد ساالنه 30

هزار تن درحال ساخت است.
حاج باباعلى درباره ســرمايه گذارى اين مجتمع گفت: براى ساخت و 
اجرايى اين مجتمع يكى از مجهزترين مجتمع هاى كشــاورزى سطح 
استان است 130 ميليارد تومان از محل بخش خصوصى سرمايه گذارى 
شده كه درصورت بهره بردارى از آن براى 300 نفر به صورت مستقيم 

ايجاد اشتغال مى شود.
قابل ذكر است كه شهرستان نهاوند يكى از قطب هاى اصلى كشاورزى 
استان همدان است كه در زمينه توليد برخى از محصوالت كشاورزى 

و باغى مقام يك استان را داراست.
نبــود صنايع تبديلى در اين شهرســتان موجــب فروش محصوالت 
توليدى بخش كشــاورزى به صورت غيرفرآورى شــده و در نتيجه 
خروج بخشــى از ســرمايه هاى اين بخش از شهرســتان اســت كه 
درصورت ايجاد صنايع تبديلى عالوه بر افزايش سود كشاورزان بخش 

اشتغال نيز رونق مى گيرد.

فلج عضالت صورت 
از اختالالت نورولوژيك كوويد-19

ــز  ــد-19، بل ــارى كووي ــك در بيم ــالالت نورولوژي ــرات و اخت ــى از تظاه  يك
ــه  ــن عصــب وظيف ــه اي ــوده ك ــزى ب ــت مغ ــى عصــب هف ــج محيط ــا فل ــى ي پالس

ــده دارد. ــه عه ــورت را ب ــالت ص ــت عض حرك
ــار  ــدآباد اظه ــكى اس ــوم پزش ــكده عل ــاب دانش ــز و اعص ــص مغ ــك متخص ي
ــا همــان فلــج محيطــى عصــب هفــت مغــزى موجــب فلــج  ــز پالســى ي كــرد: بل
ــده و  ــورت ش ــرف ص ــر ط ــدرت در ه ــورت و به ن ــه ص ــك نيم عضــالت در ي

ممكــن اســت به صــورت فلــج عضــالت، اشــك ريزى و كج شــدن صــورت 
ــد. ــر ياب تظاه

معصومــه قــادرى در گفت وگــو بــا ايســنا و بــا بيــان اينكــه خوشــبختانه ايــن عارضــه 
پاســخ بــه درمــان خيلــى خوبــى دارد، افــزود: بهتريــن روش پاســخ بــه درمــان ايــن 
بــوده كــه حتمــًا زيــر 72 ســاعت از آغــاز عالئــم درمــان بيمــار از طريــق پورتــون و 
داروى ضدويــروس آغــاز شــود و معمــوالً در ايــن روش پاســخ بــه درمــان خوبــى 

وجــود خواهــد داشــت.
وى تصريــح كــرد: درصورتى كــه آثــار فلــج بيشــتر از 2 هفتــه باقــى بمانــد 
ــان  ــه درم ــخ ب ــوارد پاس ــد م ــه در 80 درص ــرد ك ــم ك ــاز خواهي ــى را آغ فيزيوتراپ

ــى رود. ــن م ــج از بي ــار فل ــت و آث ــوب اس خ
ــه 2  ــان را در بره ــه درم ــخ ب ــوالً پاس ــارى معم ــن بيم ــد: در اي ــادآور ش وى ي
ــود،  ــى ب ــار باق ــه آث ــس از 2 هفت ــر پ ــم و اگ ــر مى گيري ــاه درنظ ــا 6 م ــه ت هفت
خيلــى جــاى نگرانــى نيســت و بــا انجــام فيزيوتراپــى تــا 6 مــاه بهبــودى حاصــل 

مى شــود.
قــادرى در پايــان خاطرنشــان كــرد: از ســاير علــل ابتــال بــه بلــز پالســى در بيمــاران 
مى تــوان بــه فشــارخون، ديابــت بــاردارى و ابتــال بــه عفونــت ويروســى اشــاره كــرد 
كــه در پاندومــى كرونــا نســبت بــه گذشــته بيشــتر ابتــال بــه ايــن عارضــه مشــاهده 

مى شــود.

توزيع بيش از 600 
بسته معيشتى بين 
نيازمندان كبودراهنگ 
 كبودراهنگ-خبرنــگار همدان پيام: در 
شهرســتان كبودراهنگ تاكنون 8 هزار و 
900 بسته معيشتى در رزمايش  كمك هاى 
مؤمنانه جمع آورى و در اختيار نيازمندان 

قرار گرفته است.
 فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ با بيان 
اين مطلب افزود: يكى از كارهاى جهادى 
و فرهنگــى كه براى كمك به نيازمندان و 
آســيب ديدگان از كرونا در مجموعه سپاه 
شهرســتان كبودراهنگ انجام شده و ادامه 
دارد، برگزارى رزمايش هاى مؤمنانه است 
و تاكنون 8 هزار و900 بســته معيشــتى 
جمــع آورى و در اختيــار نيازمندان قرار 

گرفته است.
محمــود بداغــى در ادامــه از اجــراى 

هشــتمين مرحلــه رزمايــش كمك هاى 
مؤمنانــه شهرســتان كبودراهنگ خبر داد 
و خاطرنشــان كرد: در راســتاى اجراى 
فرمان مقام معظــم رهبرى مبنى بر اجراى 
سراســرى رزمايش كمك هاى مؤمنانه و 
كمك به خانواده هاى آسيب ديده از كرونا 
هشــتمين مرحله از اين رزمايش با توزيع 
بيش از 600 بســته معيشــتى در مسجد 

مهديه كبودراهنگ انجام شد.
بســيجيان،  همــت  بــه  افــزود:  وى 
جماعــات،  و  جمعــه  ائمــه  خيريــن، 
مســاجد  امنــاى  هيــأت  و  مســئوالن 
بخش هــا  و  روســتاها  شهرســتان، 
ــط  ــه توس ــى ك ــون در رزمايش هاي تاكن
ــزار  ــگ برگ ــتان كبودراهن ــپاه شهرس س
ــتى و  ــته معيش ــزار و900 بس ــده، 8 ه ش
ــزار بســته بهداشــتى جمــع آورى و  ده ه
ــا  بيــن خانواده هــاى آســيب ديده از كرون
توزيــع شــده اســت. فرمانــده ســپاه ناحيه 

كبودراهنــگ از بســيجيان، خيريــن، ائمــه 
جمعــه و جماعــات، مســئوالن و هيــأت 
امنــاى مســاجد شهرســتان و روســتاهاى 
تابعــه بابــت همــكارى مؤثــر در اجــراى 

ــرد. ــى ك ــش قدردان ــن رزماي اي

وى در ادامــه از حضور بيش از 20 گروه 
جهادى براى ضدعفونى و توزيع ماســك 
و بســته هاى بهداشتى در سطح شهرستان 
خبــر داد و گفت: بســيجى تنها مختص 
ميدان جنگ نيســت بلكه امروز بسيجيان 
كشــور با ترويج فرهنگ ايثــار و جهاد 
توانســته اند در همه عرصه هاى فرهنگى، 
اجتماعــى و توليدى حضــورى پررنگ 

داشته باشند.
بداغى گفت: بسيجيان در همه عرصه هاى 
توليدى، فرهنگى، علمى و اجتماعى حرفى 
براى گفتن دارنــد و در هر برهه از زمان 
متناسب با مشــكالت جامعه قدرتمندانه 
پاى كار هســتند زيرا در روزهاى شيوع 
ويروس كرونا پا به پاى مســئوالن با انجام 
كارهاى خدمات رســانى در بيمارســتان، 
توزيع لوازم بهداشتى و ضدعفونى كردن 
معابر بدون هيچ چشم داشــتى و با روحيه 

جهادى پاى كار بودند.

 از ابتداى ارديبهشت ماه سالجارى تاكنون 
30 ملك خطرزا از ســوى شــهردارى و با 

حكم دادستانى تخريب شدند.
روز  صبــح  گفــت:  نهاونــد  شــهردار 
ــر  ــع خط ــون رف ــتاى قان ــته در راس گذش
ــه  ــى ك ــاختمان هاى قديمــى و تخريب از س
موجــب آســيب رســيدن بــه عمــوم مــردم 
ــى در  مى شــود 4 ملــك فرســوده و تخريب

ــد. ــب ش ــه تخري ــه پاى قلع منطق
محمد حســين پور اظهار كرد: به استناد بند 
14 مــاده 55 قانون شــهردارى درباره رفع 
خطر از بناهاى مشــرف بــه معابر عمومى، 
شهردارى وظيفه دارد كه موضوع را به مالك 
ابالغ نمايد تا نسبت به رفع خطر اقدام كند.
وى افــزود: با توجه به اينكه شــهردارى از 

اختيارات قانونــى براى پلمب و يا تخريب 
اينگونه اماكن برخوردار نيســت، بنابراين با 
حمايت دادستان نسبت به رفع خطر اينگونه 

امالك در سطح شهر اقدام كرده است.
حســـين پور در ايـــن راســـتا افـــزود: بـــا 
توجـــه بـــه اينكـــه ابتـــدا تذكـــرات الزم 
ــن داده  ــه مالكيـ ــهردارى بـ ــوى شـ از سـ
ـــدت  ـــان در م ـــه آن ـــن چنانچ ـــده؛ بنابراي ش
ــر  ــع خطـ ــراى رفـ ــى بـ ــى اقدامـ قانونـ
ــون  ــا قانـ ــر بـ ــهردارى برابـ ــد شـ نكننـ
ـــرده و  ـــدام ك ـــه اق ـــن زمين ـــاده 55 در اي م
عالوه بـــر هزينه هـــاى انجـــام شـــده بـــه 
ـــه  ـــك مربوط ـــد را از مال ـــه 15 درص اضاف

دريافـــت خواهـــد كـــرد.
وى گفت: در اين راستا تاكنون 30 ساختمان 

متروكــه و قديمى به اضافه 2 مكان ديگر كه 
محل تجمع معتادان متجاهر بود تخريب و 

يا مسدود شد.
وى تأكيد كرد: در ســال گذشته نيز چندين 
ملــك قديمى خطــرزا كه ممكــن بود با 
بارندگى تخريب شــده و براى شهروندان 
و يا ســاكنان همســايه ايجاد مشكل كند، 

تخريب شد.
خانه هــاى  وجــود  افــزود:  حســين پور 
به لحــاظ  مخروبــه  و  قديمــى  متروكــه 
ــهرى  ــيون ش ــى، دكوراس ــى، زيباي فرهنگ
و  شــهرها  بــراى  اجتماعــى  امنيــت  و 
ــد  ــاد مى كن ــكالتى را ايج ــهروندان مش ش
ــى  ــا طــى مراحــل قانون ــه الزم اســت ب ك

ــون ــب ش ــف و تخري ــن تكلي تعيي

آن طور كه برنامه ريزى شده قرار است شركت 
ســرمايه گذارى ســهام عدالت بــا برگزارى 
مجمــع تا پايان ســال هيأت مديــره جديد 
را انتخاب كند. اســاتيد دانشــگاه و فعاالن 
اقتصادى متخصص در بازار بورس مى توانند 
براى حضور در اين انتخابات شــركت كنند. 
هدف دولت از تشــكيل هيأت مديره جديد 
در شركت ســرمايه گذارى، فعال كردن اين 
سهام  صاحبان  خريدوفروش  براى  شــركت 
عدالتى اســت كه روش غيرمســتقيم را در 

بورس انتخاب كرده اند.
در اين مجمع كه احتمال مى رود تا پايان سال 
برگزار شود 5 نفر از بهترين بازارگردان هاى 
اســتان به عنوان هيأت مديره انتخاب خواهند 

شد.
مديــركل امور اقتصــادى و دارايى اســتان 
همدان در اين زمينه گفت: بســيار مهم است 
كه زبده هاى بازار بــورس در اين انتخابات 
شركت كرده و انتخاب شوند؛ زيرا قرار است 
سرمايه 908 هزار نفر تحت مديريت آنها قرار 

بگيرد.
ســيدناصر محمودى ادامه داد: هيأت مديره 
هرچــه قوى تر و آشــناتر به بورس باشــند 
ســرمايه صاحبان سهام عدالت بهتر مديريت 
مى شــوند و احتمال افزايش بيشــتر سرمايه 

باالتر مى رود.
وى با اشاره به اينكه مشموالن سهام عدالت 
به 2 روش مســتقيم و غيرمستقيم نسبت به 
آزادسازى ســهام عدالت خود اقدام كردند، 
بيان كرد: يك ميليــون و 415 هزار همدانى 
مشمول سهام عدالت هستند كه از اين تعداد 
908 هزار و 722 همدانى سهام عدالت خود 

را به صورت غيرمستقيم آزادسازى كردند.
وى افزود: 506 هــزار و 456 نفر معادل 36

درصد نيز روش مستقيم را انتخاب كردند.
به گفتــه محمــودى، افــرادى كــه روش 
غيرمســتقيم را بــراى ســهام عدالت خود 
انتخاب كردند، بايد طبق قانون شــركت هاى 
سرمايه گذارى اســتانى سهامشان را مديريت 
كنند به همين دليل اين افراد بايد در ســامانه 

سجام ثبت نام كنند.
محمــودى با بيــان اينكــه شــاكله اصلى 

همدان  اســتان  ســرمايه گذارى  شركت هاى 
را مديران عامل شــركت هاى تعاونى ســهام 
عدالت شهرســتان ها تشــكيل داده اســت، 
خاطرنشــان كرد: طبق اعالم وزارت اقتصاد 
و ســازمان بورس، بايد اعضاى جديد براى 
شــركت هاى  مديره  هيــأت  در  عضويــت 

سرمايه گذارى استانى انتخاب شوند.
وى با بيــان اينكــه اعضاى هيــأت مديره 
شركت هاى ســرمايه گذارى استانى از طريق 
برگــزارى انتخابات و توســط ســهامداران 
عضويت  كانديداى  افزود:  مى شوند،  انتخاب 
در هيأت مديره شركت سرمايه گذارى استان 
www.setan. همدان بايــد در ســامانه

ثبت نام كنند. seo.ir
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
تصريــح كرد: از تمامى افــراد صاحب نظر و 
اســاتيد دانشــگاه و مديرانى كه صالحيت 
عضويــت در شــركت هاى ســرمايه گذارى 
اســتانى را دارنــد، دعوت مى شــود در اين 

سامانه ثبت نام كنند.
وى با اشاره به اينكه انتخابات مجمع عمومى 
به صورت  اســتانى  ســرمايه گذارى  شركت 
الكترونيكــى برگزار خواهد شــد، بيان كرد: 
الزمه برگزارى مجمع و انتخابات الكترونيك 

اين اســت كه افرادى كه روش غيرمستقيم را 
انتخاب كرده اند، در ســامانه ســجام ثبت نام 
كرده و كد ســجام داشته باشــند؛ بنابراين از 
عدالتى كه روش  ســهام  تمامى مشــموالن 
غيرمستقيم را انتخاب كرده اند مى خواهيم به 

سامانه سجام مراجعه و ثبت نام كنند.
محمــودى بــا بيــان اينكــه شــركت هاى 
افزايش  بايد  قانون  براســاس  سرمايه گذارى 
ســرمايه  مى دادند، افزود: اين افزايش سرمايه 
اتفــاق افتــاده و بيش از 11 ميليــارد تومان 

سرمايه ثبت شده اين شركت است.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
ادامه داد: افرادى كه روش غيرمستقيم را براى 
ســهام عدالت خود انتخاب كردند حتما بايد 
كدبورســى دريافت كنند تا در مراحل بعدى 
كه مجمع عمومــى و انتخابات هيأت مديره 

است، بتوانند فعاليت كنند.
محمودى تأكيد كرد: 15-10 سال از فعاليت 
فعاليت  و  گذشــته  ســرمايه گذارى  شركت 
عمده مالــى و اقتصادى نداشــتند و تاكنون 
مجمع عمومى برگزار نكردهاند؛ بنابراين نياز 
است افراد صاحب صالحيت بتوانند در بازار 
سرمايه كار كنند و سود سهام عدالت مردمى 
كه روش غيرمســتقيم را انتخاب كرده اند را 

مديريت كنند.
وى خاطرنشــان كرد: 18/5 درصد از افرادى 
كه روش غيرمســتقيم را براى سهام عدالت 
خــود انتخاب كرده اند در ســامانه ســجام 
ثبت نــام كردند و 700 هزار نفر هنوز ثبت نام 
نكرده انــد، كه از اين افراد دعوات مى شــود 
حتمــا ثبت نام خود در ســامانه ســجام را 

به صورت غيرحضورى انجام بدهند.
محمــودى گفت: بــازار بورس و ســرمايه، 
بــازارى كوتاه مدت نيســت و بايــد با ديد 

بلندمدت وارد اين بازار شد.
وى با اشــاره به اينكــه تا پايان ســال بايد 
انتخابــات اعضــاى هيأت مديره شــركت 
ســرمايه گذارى انجام شــود، تأكيد كرد: اين 
شــركت فقط براى كســانى است كه روش 
غيرمســتقيم را انتخاب كرده اند اما افرادى كه 
روش مســتقيم را انتخاب كرده اند مى توانند 

كانديدا شوند.
مديــركل امور اقتصــادى و دارايى اســتان 
همــدان در پايــان با بيــان اينكــه 5 نفر از 
كانديداها به عنوان عضو هيأت مديره انتخاب 
مى شوند، گفت: تاكنون 24 نفر براى شركت 
در انتخابــات اعضاى هيأت مديره شــركت 

سرمايه گذارى استان كانديدا شده اند.

فراخوان اقتصاد و دارايى استان همدان براى حضور در هيأت مديره شركت سرمايه گذارى سهام عدالت

متخصصان بورسى ثبت نام كنند
■ مديركل اقتصاد و دارايى استان: صاحبان سهام عدالت غيرمستقيم در سامانه سجام ثبت نام كنند
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طرح اقدام راهبردى براى 
لغــو تحريم ها و صيانت 
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بماند؛  باقى  شــعار  حد 
زيرا روشــن اســت كه 
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طرح جامع مديريت شهرى به صحن مجلس 
خواهد رفت

 يكشــنبه هفته جارى 9 آذرماه محســن پيرهادى يكى از اعضاى 
كميسيون شــوراها و امور داخلى مجلس در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه كليات طرح مذكور در كميســيون مربوطه به تصويب رســيده 
اســت، اظهار كرد كه در طرح جامع مديريت شــهرى، به دنبال ايجاد 
يكپارچگى در وظايف و اختيارات شــهرى و محلى هستيم و تالش 
داريــم از تعدد مراجع تصميم گير در امور محلى كاســته و اختيارات 

مديريت هاى شهرى را افزايش دهيم.
البته بايد گفت كه 25 ماه گذشــته على حدادى سخنگوى كميسيون 
شــوراها و امور داخلى مجلــس خبر تصويب كليــات طرح جامع 

مديريت شهرى را در كميسيون متبوعش داده بود. 
طرح جامع مديريت شــهرى و روســتايى كــه در مجلس دهم در 
ارديبهشت ماه 98 مطرح شده و با 95 رأى مخالف و 88 رأى موافق رد 
شــده بود، در پايان خردادماه سالجارى ابوترابى از كليد خوردن طرح 

مذكور در مجلس يازدهم خبر داد. 
اصالح طرح مديريت شــهرى و روستايى كه با توجه به اظهارنظرات 
كارشناســان و مديــران امر همواره مورد تأكيد بوده اســت، حال در 
مجلس يازدهم شوراى اسالمى بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. 
سال ها است كه از تأسيس شهردارى در ايران مى گذرد و در همه اين 
ســال ها هم متخصصان و متوليان امور شهرى عقيده داشته اند كه امور 
شــهر بايد زيرنظر يك مديريت واحد اداره شود. همواره و در ادوار 
گذشته شهرداران از نبود هماهنگى در اجراى پروژه هاى شهرى گاليه 
مى كنند، دســتگاه هاى خدمات رســان خود را موظف به هماهنگى با 
مديريت شــهرى و شوراى شهر نمى دانند و اقدامات نهادهاى موازى 
گاه به اتالف وقت و سرمايه ملى و گاه به تأخير در اجراى طرح هاى 

مختلف منجر مى شود.
در كل تفويض اختيارات بيشــتر به نهادهاى استانى و محلى از جمله 
استاندارى ها و شــهردارى در مجلس يازدهم مورد توجه قرار گرفته 

است. 
از اين رو سخنگوى كميسيون شوراهاى مجلس در اين باره اظهار كرده 
اســت كه آنچه در كليات اين طرح جامع آمد، يكپارچه سازى اصول 
حاكم بر نهاد مديريت شــهرى و روستايى كشور و همچنين تفكيك 

امور محلى از امور ملى است.
حدادى همچنين در گفت وگو با ايلنا تأكيد كرده است كه در راستاى 
امور محلى، ضمن تأكيد بر رعايت اصول وحدت ملى، تماميت ارضى 
و تبعيت از حكومت مركزى، طبق آنچه در اين طرح آمده به مديريت 

محلى شهرى و روستايى واگذار خواهد شد.
رئيس فراكســيون شوراهاى مجلس در تأكيد بر اهميت مديريت هاى 
محلى پا را يك گام نيز فراتر گذاشــته و از اين مديريت ها با اجرايى 
شــدن طرح مذكور به عنوان قوه چهارم در كشــور ياد كرد و تصريح 
كرد كه برخى كشــورها، تجربيات موفقى از واگذارى امور خدماتى، 
ارتباطى، آموزشى، بهداشــتى و حتى امنيتى به نظام مديريت شهرى 

داشته اند كه متأسفانه ما در اين زمينه دچار عقب ماندگى هستيم.
پيرهادى همچنين دليل عمده حركت ُكند اين طرح در مسير تصويب 
و تبديل شــدن به قانون را، مقاومت دســتگاه ها و نهادهاى اجرايى 
در برابر تصحيح و تجميع اختيارات دانســت و تأكيد كرد كه به طبع 
دستگاه ها نمى خواهند بخشــى از اختيارات خود را به مديريت هاى 
محلى واگذار كنند و با اين كار، تعداد صندلى هاى مديريتى و گستره 

نفوذ و عمل خود را محدود كنند.
طرح جامع مديريت شهرى كه با امضاى 44 نماينده مجلس از جمله 
حجت االســالم احمدحسين فالحى، ابوالفضل ابوترابى، محمدحسن 
آصفرى، ســيدمحمدرضا ميرتاج الدينى، على خضريان، سيدمصطفى 
آقاميرســليم، حســينعلى حاجى دليگانى و ... تقديم رياست مجلس 
شــوراى اسالمى شده است، به نقل از پيرهادى پس از تجميع نظرات 
كارشناســى و اخذ نظرات مركز پژوهش هاى مجلس، به صحن علنى 

رفته و در انتظار رأى نمايندگان خواهد بود.

تأكيد اتحاديه اروپا بر همراهى آمريكا 
براى حفظ برجام

 اتحاديــه اروپا تأكيد كرد كه اين اتحاديه به همراه آمريكا بايد براى 
حفظ برنامه جامع اقدام مشترك تالش كنند.

به گزارش ايسنا، اتحاديه اروپا روزگذشته دستوركار جديد خود را در 
رابطــه با همكارى اين اتحاديه با آمريكا براى تغيير جهانى اعالم كرد 

كه خطاب به نهادهاى آن ابالغ شده است.
بنابر گزارش پايگاه اطالع رسانى اتحاديه اروپا، در بخشى از اين دستور 
كار در رابطه با ايران آمده است: الزم است كه اتحاديه اروپا و آمريكا 
براى حفظ برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام) كه در قطعنامه 2231

شوراى امنيت سازمان ملل نيز تصويب شده است، تالش كنند.
در ادامه آمده اســت: توافق هســته اى با ايران يك عنصر كليدى در 
معمارى اشــاعه ندادن در جهان اســت و ما مى بايست با همكارى با 

يكديگر به دستاوردهاى آن بيفزاييم.
جوزپ بورل مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز در واكنش به 
شهادت رســياندن جنايكارانه شهيد محسن فخرى زاده، آن را اقدامى 

مجرمانه خواند و بر لزوم حفظ برجام تأكيد كرد.
وى همچنين گفت كه از بين بردن دانشمندان ايرانى راه جلوگيرى از 

هسته اى شدن ايران نيست.

الزمه ساماندهى بازار بورس شفافيت 
در نحوه اداره است

 شرايط فعلى بازار بورس نشان مى دهد كه مديريت در بازار سرمايه 
نيــاز به بازنگرى و نظارت كامل از طريق سيســتم هاى نظارتى دارد و 

دستگاه هاى نظارتى بايد اين مسأله را پيگيرى كنند.
به گزارش دانا؛ رئيس كميســيون برنامه بودجه و محاســبات مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به مشكالت بازار بورس، گفت: براى ساماندهى 
بازار بورس در وهله نخســت بايد شفافيت در نحوه اداره بازار سرمايه 
وجود داشته باشــد و همچنين تأثيرگذاران بازار سرمايه و سهامداران 

عمده بورسى بايد مشخص شوند.
حميدرضا حاجى بابايى در ادامه افزود: همچنين بايد مشــخص شــود 
كارگزارانى كه در بورس فعاليت مى كنند، متعلق به چه شــركت هايى 
هستند و ميزان تأثيرگذارى اين كارگزاران و شركت هاى عمده بورسى 

به ويژه شركت هاى وابسته به بانك ها بايد مشخص شود.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: بايد 
مسئوالن ذى ربط به ويژه وزير اقتصاد و امور دارايى پاسخ دهند كه آيا از 
بحران هاى ايجاشده در بازار سرمايه در شهريورماه امسال اطالع داشتند 
يا خير و اگر اطالع داشــتند بايد به صورت شفاف بگويند كه چرا مانع 

مشكالت بازار بورس نشده اند.
رئيس فراكسيون فرهنگيان در مجلس خاطرنشان كرد: همچنين مسئوالن 
ذى ربط به ويــژه وزير اقتصاد و امور دارايى بايد به صورت مشــخص 
بگويند چه برنامه هايى براى مديريت بازار سرمايه و حل مشكالت آن 

دارند.
وى تأكيد كرد: شــرايط فعلى بازار بورس نشان مى دهد كه مديريت در 
بازار سرمايه نياز به بازنگرى و نظارت كامل از طريق سيستم هاى نظارتى 

دارد و دستگاه هاى نظارتى بايد اين مسأله را پيگيرى كنند.
رئيس كميسيون برنامه و بوجه مجلس شــوراى اسالمى افزود: تعداد 
اندكى از مردم وارد بازار بورس شــدند اما كسانى كه بخش عمده اى را 
در بازار بورس تشــكيل مى دهند به نوعى اين بازار را كنترل مى كنند و 
معموالً مردمى كه به صورت انفرادى در اين بازار وارد مى شــوند، ضرر 
و زيان مى بينند و بايد كمك كنيم تا مشكالت بازار سرمايه حل و فصل 

شود و حقوق مردم تضييع نشود.

بررسى نحوه اجراى سند آمايش
 آموزش عالى در كميسيون آموزش

 سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس از بررسى نحوه 
اجراى ســند آمايش آموزش عالى كشور در جلسه اين كميسيون خبر 
داد و گفت كه در اين جلسه تأكيد شد كه تجميع دانشگاه ها بايد بنا بر 
تصميم كميته متشكل از كميسيون آموزش و وزارت امور و با حضور 

نمايندگانى از استان ها صورت گيرد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با ايسنا گفت: در 
اين جلسه معاون پژوهشى وزير علوم به ارائه گزارشى از عملكرد اين 
معاونت پرداخت، ســپس نحوه اجراى سند آمايش آموزش عالى مورد 
بررســى قرار گرفت. با توجه به تعدد مراكز دانشگاه ها وزارت علوم به 
ســمت آمايش و تجميع آنها در برخى استان ها رفتند كه اين رويكرد با 
اعتراض نمايندگان روبه رو شده است. نماينده همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى توضيح داد: با تجميع و الحاق برخى از دانشگاه ها رديف 
بودجه آن دانشگاه حذف شده يا اينكه وضعيت دانشگاه همچون گذشته 
مطلوب نيست. اين موارد موجب اعتراض نمايندگان شد. تأكيد بر اين 
است كه مجلس با اصل اجراى سند آمايش آموزش عالى موافق است 
اما به نوع اجراى آن اعتراض دارد. پيشنهاد شد كه به جاى آمايش مراكز 

آموزشى رشته ها در يكديگر تجميع شود.
وى در پايان و در جمع بندى گفت: در اين جلسه تأكيد شد كه وزارت 
علوم نبايد به تنهايى دانشگاه ها را در يكديگر تجميع كند بلكه بايد اين 
تصميم در كميته اى متشــكل از كميســيون آموزش، وزارت علوم و با 

حضور نمايندگانى از استان ها صورت گيرد.

آزاديخواه: 
بايد بودجه شبكه هاى خارجى تلويزيون 

مستقل شود
 شبكه هاى برون مرزى صداوسيما مى توانند مردم دنيا را بيشتر متوجه 

انقالب اسالمى كنند و از اين رو الزم است بودجه شان مستقل شود.
به گزارش تسنيم، رئيس مجمع نمايندگان استان با بيان اينكه شبكه هاى 
راديويى و تلويزيونى برون مرزى كشورمان در سال هاى اخير و به اذعان 
بسيارى از كارشناسان نقش بســزايى در معرفى موجوديت جمهورى 
اسالمى در سطح بين الملل داشته اند، تصريح كرد: اعتقادم بر اين است 
كه شــبكه هاى برون مرزى صداوسيما در سال هاى اخير يّكه و تنها در 
مقابل جريان وسيع رسانه اى ضّدانقالب كه شرق و غرب عالم را به هم 
دوخته، مردانه ايستاده و توانسته اند با انتقال اخبار درست و هوشمندانه، 
واقعيت هاى پيدا و پنهان كشور جمهورى اسالمى ايران را به سمع و نظر 

ملت هاى آزاده كشورهاى مختلف برساند.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه تأكيد كرد: اين شبكه ها در 
مقابل تحريف اخبار، دروغ پردازى ها، اتهام ها و سانســور خبرى كشور 
ايران اسالمى به عنوان رسانه مفيد، به شكلى استثنايى عمل كنند. به طور 
قطع شــبكه هاى برون مرزى صداوســيما با ايجاد كانال هاى مختلف 
راديويى و تلويزيونى توانسته جريان ساز صدور انقالب و ترويج تفكر 

آزادى خواهى در كل دنيا باشد.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
شبكه هاى برون مرزى ما بايد با اركان و شعارهاى اصلى انقالب، ترويج 
مبانى اصلى انقالب مانند عدالت محورى، آزادى مشــروع، حمايت از 
مظلوم، مبارزه جدى با تروريسم و انتقال اخبار اين چنينى را درنظر داشته 
باشند. از همه مهمتر نظر و خواسته مردم و فرمايشات رهبر معظم انقالب 
را به جهانيان برسانند تا دنيا واقعيت هاى ناگفته ملت ايران پس از انقالب 

را تحليل كند و به طبع اين موجب بيدارى بيشتر ملت ها خواهد شد.

برنامه هسته اى ايران بدون وقفه
 ادامه خواهد يافت

 ايران تاكنون توطئه هاى زيــادى را نقش برآب كرده و اين اقدامات خللى 
در برنامه هســته اى صلح آميز آن ايجاد نخواهد كرد. برنامه هسته اى ايران طبق 

برنامه ادامه خواهد يافت.
بــه گــزارش فــارس، ســخنگوى دفتــر نمايندگــى جمهــورى اســالمى ايــران 
ــى  ــبكه ان بى س ــا ش ــو ب ــورك در گفت وگ ــل در نيوي ــازمان مل ــر س در دفت
نيــوز تأكيــد كــرد: ايــران تاكنــون توطئه هــاى زيــادى را برهــم زده و در برابــر 
تهديــدات خارجــى هوشــيار خواهــد مانــد؛ امــا وقفــه اى در كار هســته اى آن 

ايجــاد نخواهــد شــد.
عيلرضا ميريوســفى در مكاتبه اى ايميلى با اين شبكه گفت: هميشه گفته ايم كه 

برنامه هسته اى ما اهداف صلح آميز را دنبال مى كند.

دولت با مصوبه مجلس موافق نيست 
 حضور نيافتن در مجلس شــوراى اسالمى تنها به دليل مصوبات ستاد ملى 
كرونا است. به گزارش ايرنا، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه هيأت دولت 
گفت: بســيار عالقه مند بودم طبق روال ســال هاى گذشــته سخنان امروز من 
خطــاب به مــردم عزيز و نمايندگان محترم در خانــه ملت و در صحن علنى 

مجلس شوراى اسالمى ايراد مى شد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه گمانه زنى هايى كه ممكن 
است در رسانه ها مطرح شود كه حضور نيافتن من در مجلس شوراى اسالمى 
به دليل مصوبه ديروز مجلس شــوراى اسالمى است، تصريح كرد: البته دولت 
با آن مصوبه موافق نيســت و آن را براى رونــد فعاليت هاى ديپلماتيك مضر 
مى داند، اما نرفتن به مجلس تنها به دليل پروتكل هاى بهداشتى و نه مسأله ديگر 

بوده است.

ايراد شوراى نگهبان به طرح اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم ها 

 سخنگوى شــوراى نگهبان ايراد اين نهاد به طرح اقدام راهبردى براى لغو 
تحريم ها را اعالم كرد.

عباســعلى كدخدايــى در گفت وگــو بــا ايســنا دربــاره ايــراد شــوراى نگهبــان 
ــه طــرح  ــان نســبت ب ــه طــرح اخيــر مجلــس اظهــار كــرد: شــوراى نگهب ب
ــس  ــراى مجل ــت و ب ــراد گرف ــا اي ــو تحريم ه ــراى لغ ــردى ب ــدام راهب اق
فرســتاده شــد و از آنجــا كــه طــرح دوفوريتــى بــود پــس از ايــراد بــه مجلس 

ارســال شــد. 
وى افزود: ايراد شورا نسبت به ماده 6 اين طرح بود زيرا زمان يك ماهه اى براى 
آن لحاظ كرده بودند كه ابهام وجود داشت و شورا نسبت به آن ايراد گرفت و 

طرح فوق به مجلس ارسال شد.

محمد ترابى »
 سه  شنبه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
در صحن علنــى مجلس طرح اقدام راهبردى 
براى لغــو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت 

ايران را به تصويب رساندند.
همان طور كه از نام آن پيداست، طرح مذكور 
در جهت تحت فشار قرار دادن كشورها عضو 
برجــام براى لغو تحريم هــاى حال حاضر به 

تصويب رسيده است. 
در يكــى از مــواد اين طرح آمده اســت كه 
موظف  ايــران  اســالمى  جمهــورى  دولت 
اســت درصورت كامل اجرا نشدن تعهدات 
كشــورهاى متعاهد طرف از جمله كشورهاى 
1+5 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چين و روسيه) 
توافق هســته اى در قبال ايران و عادى نشدن 
روابط كامل بانكى و رفع نشــدن كامل موانع 
صــادرات و فروش كامل نفت و فرآورده هاى 
نفتى ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع 
حاصل از فروش، يك ماه پس از تصويب اين 
قانون در مجلس شوراى اسالمى، نظارت هاى 
فراتر از پادمــان از جمله اجــراى داوطلبانه 

پروتكل الحاقى را متوقف كند.
به گفته ابوالفضل عمويــى، اين طرح بر اين 
اســاس اســت كه تحريم عليه ايران رفتارى 
بى هزينه نيســت و بايد به نحوى اقدام شــود 
كه تخريب امنيت مردم و به شهادت رساندن 
دانشمندان ما و يك مقام سياسى كشور رفتار 

بدون هزينه تلقى نشود.
برپايه اظهارات نمايندگان مجلس برداشــت 
مى شود كه اين مسأله در واكنش به، به شهادت 
رسيدن دانشمند هســته اى كشورمان صورت 

گرفته است. 
با اين حال اين پرسش در ذهن ايجاد مى شود 
كه طرح مذكور چه سنخيتى با شرايط و منافع 
حال حاضر كشور دارد؟ آيا اين طرح قابليت 

و ضمانت اجرايى دارد؟ 
در 4 ســال اخير و پس از روى كار آمدن يك 
دولــت افراطى در اياالت متحده شــاهد اين 
مسأله هستيم كه يكى از موارد حائز اهميت و 
مورد تأكيد رئيس اين دولت و دشمنان كشور 
ما از جمله اســرائيل و برخــى از دولت هاى 
همســايه، از بين بردن برجام بوده اســت. از 
اين رو نيز شــاهد اين مسأله بوده ايم كه دونالد 
ترامپ رئيس جمهور وقت آمريكا از هيچ گونه 
اقدامى عليه كشورمان با هدف از بين بردن و 
خروج ايران از برجام، فروگذار نكرده است. 

اين فشــار نه تنها بر كشــورمان بلكه بر روى 

ديگر اعضاى برجام بوده اســت. به طورى كه 
كشورهاى اروپايى، چين و روسيه نيز در برابر 
اقدامــات يكجانبه اياالت متحده بارها موضع 

گرفته و آن را محكوم كرده اند. 
در شرايط حال حاضر و به خطر افتادن اهداف 
كشورهاى متخاصم عليه كشورمان اين مسأله 
قابل پيش بينى بود كــه در زمان باقى مانده از 
عمــر دولت 45 رئيس جمهــور آمريكا، اين 
دولت ها آخريــن تالش هاى خــود را براى 

نابودى برجام انجام دهند. 
ســخت تر كردن شرايط بازگشت دولت آينده 
آمريكا به برجام و لغــو تحريم ها، از آخرين 

اميدهاى دولت اســرائيل و 
دولــت فعلى آمريــكا بوده 

است. 
يازدهم  مجلــس  شــروط 
شوراى اسالمى براى دولت 
بودن  منفعل  به  نســبت  كه 
ديگر اعضــاى باقيمانده در 
برجام، انجــام دهد، به طور 
مشخص حكم را عليه حفظ 
برجام و يا حفظ شرايط حال 

حاضر مى دهد. 
شــروط ذكرشــده در ماده 
6 ايــن طرح كــه از عادى 
شــدن روابط كامل بانكى و 
صادرات  موانــع  كامل  رفع 
و فــروش كامــل نفــت و 
فرآورده هاى نفتــى ايران و 

برگشــت كامل و ســريع ارز منابع حاصل از 
فروش آن، ســخن مى گويد، موانعى بر ســر 
راه دارد كه در شــرايط كنونى اتفاق نخواهد 
افتاد. اين مســأله به اين دليل است كه يكى از 
عمده ترين مشكالت بر سر عادى شدن روابط 
بانكى كشورمان در عرصه بين الملل، به علت 
قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه كار گروه 

مالى و يا FATF است.
از ســوى ديگر درحال حاضر رئيس جمهور 
افراطى جمهوريخواه فعلى، در 4 ســال اخير 
مواضع خود را در قبال كشــورمان به وضوح 
مشخص شده و تا تغيير دولت در آمريكا بعيد 
به نظر مى رسد كه تغييرى 

در آن به وجود آيد. 
ايــن درحالى اســت كه 
مى توان اين مسأله را بازى 
حريف  زميــن  در  كردن 
تصور كرد، زيــرا در اين 
مدت و پس از اينكه رئيس 
جمهور آمريكا متوجه شد 
كه نابودى برجام به دست 
او امكان پذير نيســت، بر 
خروج كشورمان از برجام 
برنامه ريــزى و حســاب 

كرده است. 
حال اگر بگوييم كه هدف 
مجلــس از تصويب طرح 
اخيــر براى تحت فشــار 
قــرار دادن دولــت آينده 

آمريكا اســت، بايد گفت كه هنوز زود است 
كه مقامات كشــور بخواهند قضاوت كرده و 

مواضع دولت جو بايدن را پيش بينى كنند. 
در اينجــا بايــد تأكيد كرد كه نــگاه به غرب 
براى حل مشكالت كشور يكى از بزرگ ترين 
اشــتباهات راهبردى خواهد بود، زيرا شرايط 
اقتصادى و سياسى كشــور را وابسته خواهد 
كــرد. با اين حال اتخــاذ تصميمات در حوزه 
سياســت خارجى بدون درنظر گرفتن شرايط 
و تحوالت عرصــه بين الملل به ويژه در زمين 
رقيب و دشمنان كشــور، نتيجه اى جز اشتباه 

محاسباتى در پيش نخواهد داشت. 
از ســوى ديگر با احتســاب زمــان اجرايى 
شــدن طرح مذكــور، متوجه مى شــويم كه 
تــا آن زمان بســيارى از پرســش هاى حال 
حاضر از اتخاذ مواضع دشــمنان و متحدان 
كشور روشــن خواهد شد كه سبب مى شود 
طــرح اقدام راهبردى بــراى لغو تحريم ها و 
صيانت از حقوق ملت ايران، در حد شــعار 
باقى بماند؛ زيرا روشــن است كه بازگشت 
آمريكا به برجام و جبران خســارات ناشى از 
اقدامات دولت فعلى اياالت متحده، برجام را 
بارى ديگر به قابليت اجرا خواهد رساند، از 
ســوى ديگر اگر ادعاى دولت آينده آمريكا 
براى بازگشــت به برجام بــا بهانه گيرى هاى 
امتيازگيرانه همراه باشــد و از اين رو تغييرى 
در شــرايط حال حاضر ايجاد نكند، روشــن 
اســت كه كشــور به صورت كامل از برجام 

خارج خواهد شد. 

 نامــزد حــزب دموكــرات در انتخابات 
مواضع  تشريح  با  آمريكا  رياســت جمهورى 
خود براى ماه هــاى اوليه دولت احتمالى اش، 
گفــت هنــوز بر ســر موضع بازگشــت به 
برجام در صــورت تبعيت دوبــاره ايران از 

محدوديت ها ايستاده است.
بــه گــزارش فــارس، نيويورك تايمــز طى 
مصاحبــه اى درباره برنامه هــاى بايدن براى 
ماه هــاى اوليــه دولت احتمالــى اش، از جو 
بايدن پرسيد كه آيا اگر ايران به تبعيت سفت 
و ســخت به توافق هسته اى بازگردد، اياالت 
متحده هم دوباره بــه اين توافق بازمى گردد، 
البته به عنوان نقطه آغازى براى مذاكرات آتى 
و تحريم هايى كه دونالد ترامپ بر ايران وضع 

كرده را لغو مى كند، پايبند است.
بايــدن نيز در پاســخ به اين پرســش گفت: 

[كارى] سخت خواهد بود، اما بله.
نيويورك تايمــز، درباره موضــع بايدن حول 
برجام نوشــت: ديدگاه بايــدن و تيم امنيت 
ملى او اين اســت كه وقتى توافق از سوى 2 
طرف احيا شــد، بايد يك دور بسيار كوتاهى 
از مذاكرات برگزار شود تا زمان محدوديت ها 
بر توليد مواد شكاف پذير در ايران كه مى تواند 
براى ساخت بمب [اتم] به كار رود، افزايش 

يابد - زمانى كه طبق توافق كنونى 15 ســال 
اســت - و همچنين به فعاليت هاى منطقه اى 
شرورانه ايران از طريق نوابش در لبنان، عراق، 

سوريه و يمن نيز بپردازد».
اين روزنامه آمريكايى در گزارش خود ادامه 
داد: در حالت ايــده آل، تيم بايدن مى خواهد 
شاهد اين باشد كه مذاكرات آتى نه تنها شامل 
امضاكنندگان اصلى توافــق - ايران، آمريكا،  
روســيه، چيــن، انگليس، فرانســه، آلمان و 

اتحاديه اروپا - باشــد، بلكه همسايگان ايران 
مخصوصا عربســتان سعودى و امارات عربى 

متحده را نيز در بر گيرد.
نيويــورك تايمز بــا بيان اينكــه از نظر تيم 
بايدن نگرانى امنيت ملى آمريكا اكنون تحت 
كنترل درآوردن دوباره برنامه هســته اى ايران 
و نظــارت كامل بر آن اســت، افزود: از ديد 
آنها، توليد سالح اتمى در ايران تهديد مستقيم 
امنيت ملى براى اياالت متحده و رژيم جهانى 

كنترل تسليحات اتمِى اِن پى تى است.
اين خبرگــزارى در ادامه به نقــل از بايدن 
نوشــت: ببينيد، صحبت هاى زيــادى درباره 
موشــك هاى نقطه زن و تمام چيزهاى ديگر 
كــه منطقه را بى ثبات مى كند، وجود دارد. اما 
حقيقت اينجاست كه بهترين راه براى رسيدن 
به ثبات نســبى در منطقه، مقابلــه با برنامه 

هسته اى [ايران] است.
نامزد حزب دموكــرات در اين مصاحبه ادعا 
كــرد: اگر ايران به بمب اتم برســد، فشــار 
عظيمى بر سعودى ها، تركيه، مصر و ديگران 
وارد مى شود تا آنها نيز تسليحات اتمى خود 
را به دست بياورند و آخرين چيزى كه ما در 
ايــن نقطه از جهان بــه آن نياز داريم، تجمع 

تسليحات اتمى است.
بر اين اساس، وى درباره برنامه خود در قبال 
ايران گفت: ما از طريق مشــورت با متحدان 
و شــركاى خود، وارد مذاكــرات و توافقات 
بعدى براى تشــديد و تمديد محدوديت هاى 
هســته اى ايران خواهيم شــد و همچنين به 

برنامه موشكى ايران نيز خواهيم پرداخت.
بايدن سپس تأكيد كرد كه هر زمان نياز باشد، 
آمريكا گزينه بازگشت تحريم ها را در اختيار 

دارد و ايران نيز اين موضوع را مى داند.

طرح اخير مجلس شوراى اسالمى

انتقام، اشتباه يا شعار؟

بازگشت به برجام درصورت پايبندى ايران

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد
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بهداشتنكتهدانشگاه
دانشگاه فنى و حرفه اى وام خريد كمك لوازم 

آموزشى مى  دهد
 دانشگاه فنى و حرفه اى به دانشجويان متقاضى در زمينه خريد لوازم كمك آموزشى، 
درمانى و معيشتى وام مى  دهد، دانشجويان از امروز تا 30 آذر براى ثبت نام فرصت دارند. 
به گزارش مهر، دانشگاه فنى و حرفه اى با توجه به شرايط معيشتى و اقتصادى كنونى عموم 
جامعه در شرايط پاندمى ويروس كرونا، اعالم كرد: تا حد ممكن در راستاى تسهيل شرايط 

آموزشى، معيشتى و درمانى دانشجويان تالش خواهد كرد.
بنابرايــن از دانشــجويان متقاضى بهره مندى از مســاعدت يا وام دانشــجويى در 
زمينــه، خريد لوازم كمك آموزشــى، درمانى و معيشــتى درخواســت كرد از 12
آذرمــاه تا 30 آذرماه 99 بــا مراجعه به صفحه اصلى پرتال دانشــجويان به آدرس
https://students.tvu.ac.ir/ و يا لينك https://students.tvu.ac.ir

fa/form_data/add/form_id=2584 نســبت بــه تكميل فرم نيازســنجى 
دانشجويان اقدام كنند.

استفاده از نور ماوراءبنفش در استريل كردن 
محيط    هاى پرخطر كرونايى

 محققــان راه حل جديدى بــراى نابودى ذرات كروناويــروس معلق در هوا در 
فضاهاى بسته نظير بيمارستان    ها، يافتند.

به گزارش مهر، مدل ســازى محاسبه اى محققان نشــان مى دهد كه استفاده از نور 
ماوراءبنفش با دوز پايين مى تواند براى ضدعفونى كردن فضاهاى بســته اســتفاده 
شــود، به طورى كه در مقايسه با دســتگاه هاى تهويه، ميزان ضدعفونى كردن را 50
تــا 85 درصد افزايش مى دهد. سرپرســت تيم تحقيق، در اين بــاره مى گويد: «در 
محيط هاى بسته كه امكان فاصله گذارى اجتماعى وجود ندارد، ذرات كروناويروس 
معلق كه با نفس كشيدن در هوا پخش مى شوند احتمال گسترش بيمارى را افزايش 

مى دهند.
وى در ادامه مى افزايد: «اين تحقيقات نشــان داده است كه نور UVC با دوز پايين 

مى تواند روشى جايگزين، ايمن و ارزان براى كاهش انتقال كروناويروس باشد.»

راهكارهاى تقويت سيستم ايمنى ديابتى ها
 يك متخصص تغذيه، ضمن تأكيد بر اهميت كنترل قندخون در بيماران ديابتى، 
به ارائه راهكارهايى براى تقويت سيســتم ايمنى بدن و همچنين كنترل قندخون اين 

افراد پرداخت.
سيدعلى كشــاورز، در گفت وگو با مهر بيان كرد: به طور كلى يك بيمار ديابتى بايد 
قندخون خود را كنترل كند به ويژه در روزهايى كه شيوع و ابتال به كرونا افزايش پيدا 
كرده اســت؛ بنابراين كنترل قند خون از اهميت بااليى براى اين بيماران برخوردار 

است.
وى اظهار كرد: بيماران ديابتى براى جذب و مصرف غذاها و فرآورده هايى كه حاوى 
ويتامين A ، E و C باشد مشكلى ندارند و چناچه فرد ديابتى مى  خواهد در معرض 
كرونا نباشــد بايد قند خون خود را كنترل كند و مصرف مواد غذايى حاوى شكر و 
قند را ممنوع و محدود كند. براى مثال مصرف ميوه    ها بايد محدود باشد و شربت و 

شيرينى    ها به طور كامل حذف شوند.

تأمين اعتبار استخدام 30 هزار نيروى جديد
 در وزارت بهداشت

 معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزى وزارت بهداشت با اعالم اينكه با تأمين مالى براى 
جذب و به كارگيرى 30 هزار نيروى انسانى جديد از سوى سازمان برنامه و بودجه، بخش عمده اى 
از نيازهاى حوزه سالمت كشور رفع مى  شود.به گزارش ايسنا، سيدكامل تقوى نژاد افزود: يكى از 
مهم ترين اولويت    هاى موردنظر در 2 سال اخير، رفع كمبودهاى موجود و تأمين نيروى انسانى فعال 
بيمارستان    ها و مراكز بهداشتى و درمانى راه اندازى شده در كشور بوده است. وى تصريح كرد: با 
تأمين مالى مجوز جذب 30 هزار نيروى انسانى جديد كه بخش عمده اى از آنها در بيمارستان ها، 
مراكز بهداشتى درمانى و پايگاه    هاى اورژانس آغاز به كار خواهند كرد، مى  توان انتظار داشت كه از 

«بار كارى» بسيار باالى كادر پرتالش پزشكى و مدافعان سالمت كشور كاسته شود.

محاسبات ذهنى جزو آموزش و پرورش رسمى هيچ 
كشورى نيست

 معــاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پــرورش درباره رغبت والدين به حضور 
فرزندان در كالس هاى محاســبات ذهنى و چرتكه با بيان اينكه امروزه كه ماشين هاى 
پيشرفته مى توانند پيچيده ترين محاسبات رياضى را در كسرى از زمان انجام بدهند چه 

خاصيتى دارد كه ذهن يك دانش آموز و كودك معصوم را درگير كنيم.
رضــوان حكيم زاده در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: حــل عمليات پيچيده رياضى 

به صورت ذهنى آن هم در سنين كم به هيچ وجه توصيه نمى شود.
وى تأكيد كرد: اين برنامه ها جزو آموزش و پرورش رسمى هيچ كشورى نيست به ويژه 

نظام هاى آموزشى پيشرو در دنيا زيرا آنها اصًال بحث رقابت ندارند.

استفاده از خدمات غيرحضورى تأمين اجتماعى 
آموزش داده مى شود

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى از خدمات غيرحضورى اين سازمان كه همراه با 
اطالع رسانى است، خبر داد و گفت: درصورت مراجعه حضورى به شعب نيز پيش بينى هاى 
الزم براى پاسخگويى و آموزش مراجعه كنندگان جهت استفاده از خدمات غيرحضورى 
انجام گرفته است.به گزارش ايرنا، مصطفى ساالرى اظهاركرد: در بخش بيمه مهم ترين اقدام 
سازمان جهت كاهش عوارض كرونا توسعه خدمات غيرحضورى و كاهش مراجعات مردم 
به شعب تأمين اجتماعى اســت.وى افزود: با طرح 3070 روند بسيار خوبى براى توسعه 
خدمات غيرحضورى و كاهش مراجعات مردم به شــعب درحال انجام است و مطابق با 
برنامه در هر هفته برنامه جديدى در زمينه توسعه خدمات غيرحضورى رونمايى خواهد شد.

برگزارى كارگاه هاى آموزشى پيش از 
ازدواج در مناطق محروم

 مديــركل دفتــر برنامه ريــزى و توســعه اجتماعــى جوانــان 
ــزار كارگاه  ــش از 63 ه ــزارى بي ــان از برگ وزارت ورزش و جوان
ــگان در همــه اســتان ها و  آموزشــى پيــش از ازدواج به صــورت راي

ــر داد. ــروم خب ــق مح ــژه مناط ــتان ها به وي شهرس
گــزارش ايرنــا، اعظــم كريمــى بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز مراكــز 
مشــاوره تخصصــى ازدواج و تحكيــم خانــواده بــراى نخســتين بــار 
در كشــور توســط وزارت ورزش و جوانــان گفــت: بــه اســتناد بنــد 
ج مــاده 102 قانــون برنامــه ششــم توســعه و بــا همــكارى ســازمان 
نظــام روانشناســى و مشــاوره، ايــن دفاتــر از 19 مركــز در ســال 92

ــه 350 مركــز فعــال درحال حاضــر رســيد. ب
وى همچنيــن بــا اشــاره بــه راه انــدازى ســامانه الكترونيكــى صــدور 
ــزارى  ــز برگ ــواده و ني ــاوره ازدواج و خان ــى مش ــوز تخصص مج
دوره    هــاى تربيــت مربــى آموزش    هــاى ازدواج بــراى 5 هــزار 
مربــى، برگــزارى 2 دوره دانش افزايــى بــراى مديــران مراكــز 
مشــاوره بــه تعــداد 250 نفــر، حمايــت هدفمنــد از مراكز مشــاوره و 
ارائــه خدمــات مشــاوره بــه 2 ميليــون و 800 هــزار نفــر از جوانــان، 
زوج    هــاى جــوان و خانواده    هــا را از ديگــر اقدامــات ايــن دفتــر در 

ــرد. ــوان ك ــواده عن ــز مشــاوره ازدواج و خان حــوزه مراك
ــاوره  ــز مش ــط مراك ــاوره اى توس ــات مش ــه خدم ــى از ارائ كريم
ــا  ــه و كرون ــيل، زلزل ــل س ــع بحــران مث ــواده در مواق ازدواج و خان
يــاد كــرد و گفــت: ايــن مراكــز بــا ارائــه خدماتــى ماننــد 66 هــزار 
مشــاوره غيرحضــورى، همــكارى بــا ســامانه 4030 از اســفند 98 تــا 
ــا  ــتاگرامى ب ــو و اينس ــاى الي ــزارى برنامه    ه ارديبهشــت ماه 99، برگ
ــواده به صــورت  حضــور رؤســاى مراكــز تخصصــى، مشــاوره خان
ــه تعــداد 38 هــزار و 77 جلســه مشــاوره غيرحضــورى  مجــازى ب
بــه كمــك مــردم بــراى ايجــاد آرامــش، حــل مســائل خانوادگــى و 
ــروس  ــيوع وي ــه در دوران ش ــى از قرنطين ــى ناش ــيب    هاى روان آس

كرونــا شــتافتند.
ــد  ــان تأكي ــزى و توســعه اجتماعــى جوان ــر برنامه ري ــركل دفت  مدي
ــر  ــزار نف ــش از 158 ه ــا بي ــى ب ــداد 660 كارگاه آموزش ــرد: تع ك
ســاعت بــراى ايــن قشــر برگــزار شــد تــا از طــالق آنهــا جلوگيــرى 
شــود. همچنيــن هــزار و 300 خدمــات مشــاوره رايــگان بــه زوجين 
ــط 56 ــالق، توس ــراى ط ــه دادگاه ب ــده ب ــت مراجعه كنن كم بضاع

ــواده داده شــد. مركــز مشــاوره تخصصــى ازدواج و خان
ــانه اى در  ــى - رس ــول فرهنگ ــش از 320 محص ــد بي ــه تولي وى ب
كنتــرل  و  عفــاف  فرزنــدآورى،  و  خانــواده  ازدواج،  موضــوع 
آســيب    هاى اجتماعــى در قالب    هــاى انيميشــن، موشــن گرافى، 
ــاه و ... و انتشــار آنهــا در فضــاى مجــازى و شــبكه هاى  فيلــم كوت
اجتماعــى اشــاره كــرد و گفــت: آثــار منتخــب ايــن محصــوالت بين 
دســتگاه    هاى مختلــف بــراى بهره بــردارى الزم توزيــع شــده اســت.

كريمــى بــه راه انــدازى دبيرخانــه مجمــع ملى خيريــن ازدواج اشــاره 
كــرد و افــزود: مجامــع خيريــن ازدواج در اســتان ها و شهرســتان ها 
ــان در  ــه جوان ــات ازدواج ب ــهيالت و ملزوم ــه تس ــدف ارائ ــا ه ب
ــى از  ــه يك ــد ك ــدازى ش ــوان راه ان ــن ج ــتانه ازدواج و زوجي آس
اقدامــات مهــم ايــن مجامــع برگــزارى پويــش (ازدواج جوانــان بــا 
همراهــى خيــران) بــود و در ايــن پويــش ده هــزار و 500 جهيزيــه 

بــه زوجيــن جــوان و نيازمنــد اهــدا شــد.
كريمــى بــه راه انــدازى ســامانه ملــى اميــد بــه زندگــى (مشــاوره    هاى 
آناليــن) بــه جوانــان و خانواده    هــا در ســال 99 اشــاره كــرد و گفــت: 
ــاوره را  ــان مش ــاور و زم ــد مش ــامانه اشــخاص مى  توانن ــن س در اي
انتخــاب و از طريــق فضــاى مجــازى و به صــورت آناليــن مشــاوره 

خــود را دريافــت كننــد.
ــى  ــان از بررس ــى جوان ــعه اجتماع ــزى و توس ــركل برنامه ري مدي
و رصــد مســتمر وام ازدواج توســط وزارت ورزش و جوانــان 
به صــورت ماهانــه از بانــك مركــزى خبــر داد و اظهــار كــرد: ماهانــه 
ــتان    ها  ــان اس ــه ادارات كل ورزش و جوان ــه هم ــار وام ازدواج ب آم
ــا، در  ــى بانك ه ــوراى هماهنگ ــق ش ــا از طري ــود ت ــال مى  ش ارس
ــاى  ــد) پيگيرى    ه ــترى دارن ــان بيش ــه متقاضي ــتان    ها (ك ــى اس برخ

الزم انجــام شــود.
حمايت از 180 طرح آموزشــى، مشــاوره اى و فرهنگى سمن    هاى 
فرهنگى و اجتماعى، برگزارى 8 نشســت تخصصى در موضوعات 
ازدواج، خانــواده، آســيب    هاى اجتماعى و فرزنــدآورى، رصد و 
تحليل موضوعات مرتبط با ازدواج جوانان، انتشار بانك اطالعات 
مديران، روانشناسان و مشاوران حوزه ازدواج و خانواده به تفكيك 
اســتان    ها و شهرســتان    ها و قرار دادن در صفحه نخســت سايت 
وزارت با هدف ســهولت دسترســى براى عموم از ديگر اقدامات 
دفتــر برنامه ريزى و توســعه اجتماعى جوانــان وزارت ورزش و 

جوانان به گفته كريمى بود.

امروز: بازار مسكن يك پله ديگر افت كرد
 مسكن زير پوستى داره پيش ميره كه صداى كسى درنياد!!

تجارت: اما و اگرهاى بودجه بدون نفت
 بازهم هزار و يك دليل براى توجيه كردن!!
ثروت: سياست هاى بانكى زمينه ساز افزايش تورم
 سياست هاى شخصى يا عمومى؟! كدامش!! 

آرمان ملى: دردسرهاى رساندن واكسن كرونا به كشور
 خوب براى اســتقبال هرچيزى يه تداركاتى الزمه؛ واكســن 

كرونا كه ديگه جاى خودش!! 
همدان پيام: قرنطينه در هتل هاى چندستاره

 اين مهمون نوازى كرونا رو نشون ميده!!
اقتصادپويا: آرامش براى همه، اطمينان براى صنعت 

 حواستون باشه با اين تناسب سازى بعدا داستان نشه!! 
آسيا: ريشه كميابى و گرانى

 كليدش در جيب احتكاركننده هاس!!
همدان پيام: كفه برابرى درآمدزايى از طالى سبز و سياه

 بدون شرح!!
اقتصاد آينده: حال ناخوش فروشندگان پوشاك

 االن همه دلشون لك زده براى يه اپسيلون حال خوش!!
خراسان: بمب هاى متحرك كرونا 

 ديگه بمبى نمونده! كرونا رگبارى داره حمله مى كنه!!
ستاره صبح: افزايش قيمت دالر و سكه 

 گويا دوباره اين دوتا باهم اعتصاب كردن!!
اقتصاد آينده: چه كســى مردم را تشويق به سرمايه گذارى در بورس 

كرد؟
 كى از اين جريان نفع برد؟! 

صبح اقتصاد: افزايش 80 درصدى هزينه خانوار طى چهار سال
 االن با اين نوسان قيمت ها لحظه اى افزايش پيدا مى كنه!!

اخاذى از دختر همدانى با تهديد به انتشار 
تصاوير شخصى

 رئيس پليس فضاى توليــد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى 
اســتان همدان اعالم كرد كه پســر 21 ســاله اى كه با تهديد دختر 

نوجوان اقدام به اخاذى از وى كرده بود، شناسايى و دستگير شد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت وگو با ايرنــا اظهاركرد: چندى پيش 
فردى با در دست داشتن شــكوائيه و مراجعه به پليس فتا خواستار 
پيگيرى موضوع اخاذى از دختر 16 ساله خود در فضاى مجازى  شد.

وى افزود: بررســى كارشناسان فتا و اظهار شاكيان حاكى از اين بود 
كه دختر نوجوان در شبكه اجتماعى تلگرام با فرد ناشناس آشنا شده 

و رد و بدل شدن پياپى پيام بين آنها زمينه دوستى را ايجاد مى  كند.
رئيس پليس فتا اســتان همدان بيان كرد: متهم پس از ابراز عالقه و 
دوســتى به دختر جوان از وى درخواست تصاوير شخصى كرده و 
شاكيه نيز به علت اعتماد نابجا عكس    هاى شخصى خود را در اختيار 

اين جوان قرار مى  دهد.
ســرخوش نهاد افزود: متهم پس از گذشــت مدتى آغاز به تهديد و 
اخــاذى از اين دختر جوان كرده و عنــوان مى  كند درصورت تأمين 
نكردن رقم درخواســتى تصاوير وى را بــه عناوين غيراخالقى در 

فضاى مجازى منتشر مى  كند.
وى بيان كرد: دختر نوجوان از روى سادگى تن به خواسته اين جوان 
داده و 2 ميليون تومان به حســاب او واريــز كرد اما مادر او متوجه 
اين موضوع شــده و پس از پيگيرى در جريان تهديد به اخاذى قرار 

مى گيرد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان 
همدان گفت: پس از شــكايت والدين اين دختر و به جريان افتادن 
پرونده، پسر جوان كه اقدام به اخاذى از اين دختر 16 ساله كرده بود 

شناسايى و دستگير شد.
سرخوش نهاد ادامه داد: شهروندان همان گونه كه در فضاى حقيقى به 
افراد ناشــناس اعتماد نمى كنند در فضاى مجازى نيز به افراد اعتماد 
نكرده و تصاوير شــخصى و اطالعات محرمانــه خود را در اختيار 

ديگران قرار ندهند.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 سوم دسامبر مصادف با 13 آذرماه از سال 
1992 و از سوى مجمع عمومى سازمان ملل 
متحد به عنوان روز جهانى معلولين اعالم شده 
است. بيش از 500 ميليون نفر به دليل نقص در 
سيســتم مغزى، جسمى و حسى از معلوليت 

رنج مى برند.
معلولين در ايران مشــكالت متعددى دارند، 
ازجمله مى توان به مشــكالت درون شــهرى 
و برون شــهرى، معشيت آنها و از همه مهمتر 
مشكالت اقتصادى ناشى از نبود شغل مناسب 
و گاه هزينه هاى ســنگين بازتوانى است كه 
سبب مى شود سهم كمترى را در جامعه داشته 
باشند، همچنين برخى از معلولين به دليل نبود 
فرهنگســازى در برخورد با آنها سعى مى كند 

در جامعه كمتر حضور داشته باشند.
بهزيستى  توانبخشى  امور  معاونت  سرپرست 
اســتان در گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام 
بــا بيان اينكه روز جهانى معلولين امســال با 
شعار «ساخت جهانى بهتر پس از كرونا براى 
افراد داراى معلوليت» نامگذارى شــده است، 
عنوان كرد: امسال هفته افراد داراى معلوليت 
از 13 تــا 19 آذرماه با يكســرى برنامه  هاى 
ويژه درنظرگرفته شــده كه با رويكرد رعايت 
محدوديت  هاى  و  بهداشــتى  پروتكل هــاى 
مربوطــه بــه كرونا برگــزار خواهد شــد، 
عمده تريــن برنامه  هــا از طريق رســانه  ها و 
سايت  هاى خبرى و نشست  هاى خبرى براى 

اين افراد اطالع رسانى خواهد شد.
سياوش رهبر درباره ديگر برنامه  هاى بهزيستى 
معلولين،  هفتــه  گراميداشــت  به مناســبت 
گفت: قدردانى از كاركنان معلول شــاغل در 
دستگاه،  همان  توســط  اســتان  دستگاه هاى 
توانبخشــى  نمونه  كارشناســان  از  قدردانى 
شهرســتان ها، قدردانــى از مديــران مراكز 
شــبانه روزى درباره كنترل كرونــا، قدردانى 
از مراكز روزانه توانبخشــى آموزشى برتر در 
ارائه خدمات توانبخشى از راه دور و قدردانى 
از كارگاه هــاى توليــدى حمايتــى و مراكز 
حرفه آموزى كه با تغيير توليد محصوالت خود 
به كنترل و كاهش آســيب هاى ناشى از كرونا 
كمك كردند، از جمله برنامه  هاى بهزيستى در 

اين هفته است.
وى با بيان اينكــه از هنرمندان معلول در اين 
هفته تجليل مى شــود، اظهار كرد: هنرمندان 
داراى معلوليــت در رشــته  هاى نمايشــى، 
تجسمى، موســيقى و همچنين هنرمندانى كه 
در زمينه توانمندســازى افراد داراى معلوليت 
در حــوزه هنر تــالش كرده اند، به مناســبت 

گراميداشت اين هفته تجليل مى شوند.
رهبر از رايگان شدن خدمات ويژه براى تردد 
افراد معلول در اين هفته خبر داد و گفت: طبق 
مكاتبه اى كه با معون خدمات شــهرى استان 
داشتيم از ايشــان درخواست كرديم كه بليت 
رايگان براى تردد اين افراد در ســطح شــهر 

درنظر گرفته شود.

 مناسب ســازى نكردن خيابان ها از 
عمده مشكالت معلوالن

بهزيستى  توانبخشى  امور  معاونت  سرپرست 
اســتان به عمده ترين مشــكالت معلوالن در 
جامعه اشــاره كــرد و افــزود: از عمده ترين 
مشكالت معلوالن مناسب سازى نكردن فضا 
براى تردد، هزينه  هاى باالى درمان و همچنين 
معشــيت براى بيشــتر اين افراد كه جزو 3

دهك پايين قشــر جامعه محسوب مى شوند، 

جزو مشــكالت اساسى است كه فقط به اين 
گروه اختصــاص دارد. اگر بخواهيم به ديگر 
مشــكالت عمومــى آنها بپردازيم اشــتغال، 
مســكن و ازدواج آنها است كه البته مى توان 
گفت اين 3 مشكل شامل بيشترين درصد افراد 
جامعه است اما براى معلوالن دوچندان است. 
وى در ادامــه تأكيد كرد : حدود هزار و 400

مددجــو در مراكز مختلف شــبانه روزى اعم 
از ســالمندان، بيمار معلول ذهنى و روانى كه 
مشغول فعاليت هستند كه با توجه به عملكرد 

خوب اين افراد تعــداد مرگ ومير ما با توجه 
به آمار به دســت آمده و شــرايط حســاس 
كنونى نسبت به سال گذشــته كاهش داشته 
اســت و دليل آن هم حساسيت  هاى مراكز و 
مراقبت  هاى بهداشتى مراكز در اين زمان بوده 

كه با دقت بيشترى صورت گرفته است.
 پرداخت كمك هزينه معيشتى

 براى معلولين شديد 
همچنيــن رهبر يادآور شــد: پرداخت كمك 
هزينه معيشت در جهت اجراى ماده 27 قانون 
حمايت از حقوق افراد داراى معلوليت براى 
معلولين شــديد و خيلى شديدى كه سن آنها 
به 18 رســيده و بدون شغل و درآمد هستند 
صورت گرفته است؛ براى افرادى كه در دهك 
درآمدى يك ،2 و 3 قرار دارند مبلغ 480 هزار 
تومان بر روى كارت بانكى آنها شارژ مى شود 
كه اين ســومين مرحله در ســالجارى است، 
براى افراد داراى معلوليت كمك هزينه معيشتى 
به ايــن خانوارهــا پرداخت مى شــود. البته 
كمك هزينه معيشــت باعنوان مستمرى براى 
850 هــزار خانــوار داراى معلوليت كه توان 
مالى ندارند به صــورت ماهانه و الكترونيك 

پرداخت مى شود.
 كمك هزينه تحصيلى 
براى دانشجويان معلول

وى همچنيــن دربــاره كمك هزينه تحصيلى 
دانشــجويان و دانش آمــوزان نيز توضيح داد 
و گفت: كمك هزينه تحصيلى دانشــجويان و 
دانش آموزان يكى ديگر از مواردى اســت كه 
به عنوان فعاليت هاى توانمندســاز در سازمان 
بهزيســتى درحال انجام است. درحال حاضر 
كمك هزينــه تحصيلــى دانشــجويى داراى 
پرداخت  الكترونيــك  به صــورت  معلوليت 
مى شود. در گذشته اين مبالغ به دانشگاه  هاى 

مربوطه پرداخت مى شد.
 سامانه ارتباطى 1482 جامعه 

با سازمان بهزيستى 

بهزيستى  توانبخشى  امور  معاونت  سرپرست 
اســتان درباره راه اندازى سامانه ملى ديده بان 
سازمان بهزيستى كشور(خط 1482) توضيح 
داد و افزود: اين ســامانه در راستاى وظايف 
ذاتى ســازمان راه اندازى شــده اســت؛ زيرا 
سازمان بهزيستى كشور يكى از دستگاه هايى 
است كه بيشــترين ارتباط را با سطح جامعه 
دارد و راه اندازى اين سامانه نياز بود و از اين 
پس ارتباط افراد از طريق اين سامانه دوسويه 
و دوطرفه خواهد بود كــه هرگونه جزئيات 
درباره شــكايت و گزارش هاى مربوطه ثبت 

خواهد شد.
 فعاليــت 48 مركــز مثبت زندگى 

بهزيستى در استان 
رهبــر از راه انــدازى 48 مراكز مثبت زندگى 
دراســتان خبر داد و گفت: از ميان 2 هزار و 
500 مركز راه اندازى شده در كشور حدود 48

مركز به اســتان همدان اختصاص دارد كه از 
يكم آذرماه فعاليــت خود را آغاز كرده اند كه 
اين مراكز مبتنى بر شبكه الكترونيك بوده و در 
اين مراكز براى هريك از خانوارهاى مددجو 

يك پرونده الكترونيكى تشكيل مى شود.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: مراكز بر محور 
مــددكاران اجتماعى و همچنين بر پايه IT و 
دولت الكترونيك شكل مى گيرد و فعاليت  ها 
و خدمــات مراكــز خدمات بهزيســتى كه 
به عنوان مثبت زندگى شــكل گرفته در حيطه 
چهارچوب  هاى فعاليت هاى سازمان بهزيستى 
در سطح يك خدمات *شناسايى 45 هزار و 

530 نفر معلول در استان 
بهزيستى  توانبخشى  امور  معاونت  سرپرست 
اســتان در پايان اظهار كرد: تعــداد معلولين 
شناسايى شده سازمان بهزيستى در كشور برابر 
45 هزار و 530 نفر اســت كــه از اين ميزان 
بيشــتر ين آمار مربوط به شهرستان همدان و 
كمترين نيز به شهرســتان فامنين اختصاص 

دارد.

 رئيــس ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنايى از قبولــى 311 نفــر از دانش آمــوزان 
ــرى و  ــور سراس ــژه در كنك ــاى وي ــا نيازه ب
ــر  ــدگان خب ــدى پذيرفته ش ــش ده درص افزاي

داد.
بــه گــزارش ايســنا، ســيدجواد حســينى اظهار 

كــرد: آمــار پذيرفتــه شــدگان كنكــور امســال 
در مقايســه با ســال گذشــته نشــان از رشــد ده 
درصــدى در حــوزه دانش آمــوزان بــا نيازهاى 

ويــژه دارد.
وى افــزود: براســاس آمــار و ارقــام 126 نفــر 
از ايــن دانش آمــوزان پســر و 185 نفــر يعنــى 

60  درصــد قبول شــدگان نيــز دختــر هســتند.
از  نفــر   21 كــرد:  تصريــح  حســينى 
ــور  ــژه در كنك ــاى وي ــا نيازه ــوزان ب دانش آم
ســالجارى رتبه    هــاى 3 رقمــى را كســب 
ــاى  ــز رتبه    ه ــان ني ــى از آن ــد و برخ كرده ان

كرده انــد. كســب  را  صــد  زيــر 

معلولين هم از حقوق شهروندى 
برخوردار هستند 

■ سرپرست معاونت امور توانبخشى بهزيستى استان: تردد در سطح شهر براى افراد معلول در اين هفته به صورت رايگان است

هنرمندان داراى معلوليت 
در رشــته  هاى نمايشى، 
و  موســيقى  تجسمى، 
كه  هنرمندانى  همچنين 
توانمندسازى  زمينه  در 
معلوليت  داراى  افــراد 
در حــوزه هنــر تالش 
كرده انــد، به مناســبت 
هفته  اين  گراميداشــت 

تجليل مى شوند

قبولى 311 
دانش آموز استثنايى 
در كنكور سراسرى


