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 مدارس درحالى از يكــم بهمن ماه امروز
در مناطق زرد و آبى كشور بازگشايى مى شود 
كه روز پنجشــنبه سعيد نمكى وزير بهداشت 
مخالفت جــدى خود با بازگشــايى مدارس 
را اعــالم كرد و گفت «نگرانيــم كه دوباره با 
عادى انــگارى به تله ارديبهشــت و خردادماه 
بيفتيم. اگر اين بار گرفتار شويم، موج و شدت 
خيز جديد كرونا در كشور شايد بيشتر باشد و 
نيروهاى ما ممكن اســت توان و انرژى مقابله 
چندباره با موجى جديد را نداشته باشند.» اما 
محسن حاجى ميرزايى وزير آموزش و پرورش 
نظر ديگرى در اين زمينه داشــته و پيشــنهاد 
بازگشايي مدارس را به ستاد كرونا داد. به رغم 
همه اين هشدارها روز پنجشنبه جلسه رؤساى 
كميته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با كرونا 
به رياســت رئيس جمهور برگزار شد. در اين 
جلسه نظر حســن روحاني هم بر اين بود كه 
هيچ شيوه اى جايگزين آموزش حضورى نبوده 

و نخواهد شد.
در نهايــت پس از بررســي ها بــه اين نتيجه 
رســيدند كــه كادر ادارى و اجرايى در تمام 
مدارس كشــور به جز مناطق قرمز از ابتداى 
بهمن مــاه (امروز) در مدارس حضور داشــته 
باشــند و در شهرهاى زرد و آبى تمام مدارس 
ابتدايــى در پايه هاى اول و دوم باز شــده و 
در آن مدارســى كــه تعــداد دانش آموزان در 
كالس هاى درس بيش از ده نفر اســت، مقرر 
شد دانش آموزان با مديريت شوراى مدرسه در 
روزهاى هفته توزيع  شــوند تا  همه از آموزش 

حضورى بهره مند شوند.
همچنين در مدارسى كه تعداد كل دانش آموزان 
كمتر از 50 نفر است در تمام مقاطع تحصيلى 
و تمــام پايه ها كالس هــاى درس ده نفره و 
حضورى و البته به صــورت اختيارى برگزار 
مى شود و مديريت اين موضوع و اطالع رسانى 
به خانواده ها براى زمان حضور فرزندانشان در 
مدارس، بر عهده مديران مراكز آموزشى است.

مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان در 
اين زمينه رو زگذشــته در نشست مجازى با 
خبرنگاران گفت: مدارس اين استان كه به دليل 
پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا تعطيل شده 
بود و آموزش ها به صورت غيرحضورى ارائه 
مى شــد از امروز يكم بهمن با نظر شــوراى 

مدرسه بازگشايى مى شود.
محمد پورداود افزود: براساس تصميم ستاد ملى 
مقابله با كرونا، كالس هاى درس پايه اول و دوم 
ابتدايى، مدارس با كمتــر از 50 تن جمعيت و 
كالس هاى كارگاهى هنرستان هاى فنى وحرفه اى 
و كاردانش، در شــهرهاى با وضعيت آبى و زرد 

استان، از امروز بازگشايى مى شود.
 وى تصريــح كرد: بازگشــايى اين مدارس با 
تصميم شوراى مدرسه و والدين دانش آموزان 

صورت مى گيرد و حضــور در كالس درس 
به طور كامل اختيارى است.

پــورداود با بيان اينكــه كالس هاى حضورى 
نبايد بــا تعداد بيــش از ده دانش آموز برگزار 
مدارس  بازگشــايى  كرد:  خاطرنشــان  شود، 
به گونه اى طراحى شــده تا ارائه آموزش هاى 
همزمان مجازى در شــبكه شاد، براى معلمان 

و دانش آموزان، تداخل نداشته باشد.
پورداود با اشاره به اينكه در زيست بوم جديد، 
فرايند آموزش و پرورش دچار دگرگونى شده 

اســت، عنوان كرد: 90 درصــد دانش آموزان 
اســتان همــدان در ســال تحصيلى جارى در 
بستر شبكه شــاد فرايند آموزش و پرورش را 

فرامى گيرند.
وى تأكيد كرد: بــراى ده درصد باقيمانده نيز، 
توزيع درس نامه، حضــور معلم در مدارس و 
ارائه برنامه هاى آموزشى از راديو و تلويزيون 
درنظر گرفته شــده است و اگر مشكلى باشد 

تالش داريم تا كمبودها را جبران كنيم.
مديركل آمــوزش و پرورش اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: در بازديدهاى ميدانى آمار 
آموزش مجازى دانش آموزان گردآورى شــده 
اســت و ناظران حضور مديران و معلمان در 
مدارس و كالس ها را رصد مى كنند و در شبكه 
شاد مديران مدارس و مناطق، بر روند آموزش 

مجازى نظارت كامل دارند.
پورداود اظهار كــرد: محتواى دينى بارگذارى 
شــده در شبكه شــاد، در زمينه مسائل قرآن، 
دين و عترت، متناسب با آموزش هاى مجازى 

صورت گرفته است.
وى مدرســه، اجتمــاع و خانواده را ســه 
ضلع مثلــث تربيتى عنوان كــرد و افزود: 
در دوران كرونا مثلــث تربيتى در مدارس 
جريــان دارد و خانواده هــا به عنوان ضلع 
اصلــى ايــن مثلــث، به خوبى بــه كمك 

آموزش و پرورش آمدند.
مديركل آموزش و پرورش همدان با بيان اينكه 

ميانگين نمره هاى امتحانات نهايى دانش آموزان 
استان همدان در سال تحصيلى 1398-1399، 
بيش از يك نمره افزايش داشــته است، گفت: 
اين افزايش نمره نشان داد، در دوران كرونا و 
ارائه آموزش مجازى، كيفيت آموزشى همچنان 

جريان دارد.
وى با اشــاره به اينكه تاكنــون 2 هزار تبلت 
هوشمند توسط آموزش و پرورش و مشاركت 
خيران تهيــه و در اختيــار دانش آموزان قرار 
گرفته اســت، اظهار كرد: 3 هزار و 500 تبلت 
هوشمند نيز توسط كميته امداد امام خمينى(ره) 
تهيه و به دانش آموزان زير پوشــش اين نهاد 
اهدا شــده است و درنظر داريم 2 هزار و 500
تبلت هوشــمند ديگر نيز بيــن دانش آموزان 

توزيع كنيم.
پــورداود تصريح كرد: 25 بســته تحولى در 
راســتاى اجراى سند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش به استان ابالغ شده است كه طرح هاى 
«خوانا»، «مدرسه پژوهنده»، «كوچ» و «فحك» 

از مهم ترين آنهاست.
وى با اشاره به اينكه طرح «خوانا» زبان فارسى 
را تقويت مى كند، تصريح كرد: زبان فارســى 
هويت ملى ما و ميراث گران بهاى ايرانيان است 
كه بايد با اجراى دقيق اين طرح، آن را زنده نگه 

داريم.
در ســال تحصيلى جارى بيــش از 296 هزار 

دانش آموز در استان همدان تحصيل مى كنند.
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جاويدان ايران عزيز ما
1- ســرانجام ترامپ قماربــاز هم به عنوان سرســخت ترين و 
خبيث ترين دشــمن ايران و ميهن اســالمى همچون صدام و ديگر 
دشــمنان قســم خورده پايان يافته، به پايان كار خود رسيد و امروز 
قرار اســت رئيس جمهور جديد آمريكا در اين كشور بحران زده، 

سوگند ياد كند.
اين رســم تاريخ است كه دشمنان ايران با ذلت و خفت مى روند و 
ايران عزيز ما مقتدر و پايدار در اوج اميد، جاويدان و استوار است.
2- ترامپ مى رود اما حســرتى بزرگ را هميشــه به همراه خواهد 

داشــت و آن هم حسرت تلفن از ايران و صحبت با او است.
چندان اين حسرت براى ترامپ تاريخى شده بود كه اين اواخر به 
طرفداران و رسانه ها وعده مى داد، هفته اى پس از پيروزى از ايران 
با او تماس گرفته خواهد شــد اما نه پيروزى حاصل شد و نه اين 

خواب ترامپ تعبيرشدنى است.
3- ترامــپ و كارهاى او در مقام رئيــس جمهور ايالت متحده كه 
ادعاى طرفدارى از دموكراســى، حقوق بشر و ارزش هاى انسانى 
را دارد به خوبــى نمايانگر پوچالى، ابــزارى و دروغين بودن اين 

ادعاها بود.
ترامپ ثابــت كرد آمريكاى طرفدار دموكراســى در ازاى دريافت 
پول مى تواند رژيم مســتبد عربســتان را تطهير كند و چشم خود 
را بر تروريسم دولتى عربســتان و رژيم غاصب صهيونيستى ببندد 
و از كودك كشــى در يمن و خفقان در بحرين و كشــورهاى غير 

دموكراتيك عربى حمايت كند.
4- ترامپ با صدور دســتور ترور سردار ســليمانى ثابت كرد كه 
آمريكا به دنبال گســترش تروريســم در جهان است و در اين راه 
مبــارزان واقعى و قهرمانــان مبارزه با تروريســم جهانى مانع اين 

كشور تروريست پرور است.
ترامپ سردار قاسم سليمانى را ترور كرد تا منطقه با مجاهدت هاى 
اين شهيد بزرگوار روى صلح و آرامش نبيند و ريشه تروريسم در 
اين منطقه خشك نشود و منافع آمريكا كه در پيوند با تروريست ها 

و حاميان غاصب و تندرو و بنيادگراى آنهاســت، آسيب نبيند.
5- ترامپ ثابت كرد كه آمريكا آلت دســت اسرائيل است و براى 
منافع اسرائيل حاضر اســت هر اقدامى را حتى برخالف نظر تمام 

مردم جهان انجام دهد.
اقدامات ترامپ در راستاى انتقال سفارت آمريكا به قدس شريف، 
گســترش و غصب بيشتر رژيم غاصب صهيونيســتى، حمايت از 
ترورهاى اين رژيم به ويژه ترور دانشــمندان ايرانى و آشكارسازى 
روابط اين رژيم با ســران كشــورهاى متحجر منطقــه همه ثابت 
كرد كه رؤســاى جمهور آمريكا بيــش از آمريكا دل در گرو رژيم 

صهيونيستى دارند و به صهيونيسم متعهد هستند.
6-ترامــپ آمريكاى بدون روتوش را به تمام جهانيان نشــان داد. 
آمريكايــى كه خود را برتر و باالتر از همه مى داند، براســاس ميل 
خود رفتار مى كند، تأمين منفعت صهيونيســت ها و تروريست ها را 
اولويت مى دهد، يكجانبه نگر اســت و كشــورهاى ديگر و مسائل 
جهان را بى ارتباط با خود مى داند، دموكراســى را تاجايى كه منافع 
او را تأمين كند، مى پذيرد وگرنه هيچ مشــكلى با دست نشــاندگان 
مســتبد ندارد، از ترور مجاهدين راه خــدا و يارى گر مظلومان و 
مســتضعفان و مبارزان واقعى با تروريســم ابايى ندارد، نژادپرست 

است و هزاران مشكل داخلى دارد و ... .
7- حاال ترامپ به پايان خط رسيده است، او كه در دوران رياست 
جمهورى چندين ســيلى از ملت ايران خورد، مى رود و از اين پس 
با كابوس انتقام ســخت وعده داده شده ايران، شب و روز نخواهد 
داشــت و ايران و ايرانى، مقتدرتر از هــر زمانى جاويدان و پايدار 
به راه خود ادامه خواهد داد و شكســت يك دشــمن قسم خورده 
صهيونيســت از مقاومت و پايدارى ايرانى ها و تســليم نشدن در 
برابر فشار حداكثرى و تحريم هاى ظالمانه را جشن خواهد گرفت.

ترامپ چهره واقعى آمريكاى غيرقابل اعتماد را به جهانيان نماياند 
و به همين دليل جو بايدن كه چهره روتوش شــده آمريكا را نشان 
مى دهد و از اين پس باز آمريكا با زبان ديپلماتيك به دنبال فشــار و 
دشــمنى با ايران خواهد رفت، بايد بداند ملت ايران به هيچ قلدرى 
بــاج نخواهنــد داد و اگر مى خواهد به برجــام برگردد بايد روش 
اقــدام در برابر اقدام را انتخاب كند وگرنــه دوران اقدام ايران در 

برابر بيانيه گذشته است.

بسيج سازندگى نقش آفرين و بازوى امن در ارتقاى فرهنگ حفظ و 
توسعه منابع طبيعى

طرح  برون سپارى مى شود
 مديركل منابع طبيعى اســتان همدان از اهميت و ارزش زيست محيطى منابع طبيعى، 

برون سپارى حفاظت از منابع طبيعى، خبر داد.
 به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، اسفنديار 
خزائى در جريان انعقاد تفاهم نامه همكارى بين منابع طبيعى و بســيج ســازندگى استان 
همدان در راســتاى حفظ و توســعه عرصه هاى منابع طبيعى، افزود: به طور حتم بســيج 
سازندگى نقش تأثيرگذارى در ارتقاى فرهنگ حفظ منابع طبيعى دارد و مى توان بخشى از 

طرح هايى كه تخصصى نيست را به اين سازمان واگذار كرد.
وى بســيج سازندگى را بازوى كمكى دســتگاه هاى دولتى دانست و عنوان كرد: بسيج با 
بهره  گيرى از ظرفيت و توانايى خود مى تواند بارى از مشكالت دستگاه هاى دولتى بردارد.
خزائى افزود: بســيج تا به امروز توانسته عالوه بر حضور پررنگ و نقش آفرين در عرصه 
دفاع مقــدس، در ديگر عرصه ها و حوزه هاى خدمت رســانى و ســازندگى نيز خوش 
بدرخشد؛ بنابراين تعامل هرچه بيشتر بسيج سازندگى با منابع طبيعى به منظور حفظ مراتع 

و اراضى ملى و مشاركت در طرح هاى محروميت  زدايى و عام  المنفعه مورد تأكيد است.
معاون بسيج سازندگى استان همدان نيز از آمادگى كامل اين نهاد براى همكارى مشترك با 
منابع طبيعى خبر داد و گفت: استفاده از توانمندى و ظرفيت هاى بسيج در تمامى عرصه ها 

به ويژه حفاظت و خاموش كردن آتش، از عرصه هاى منابع طبيعى انكارناپذير است.

ســيدمجيد موسوى افزود: اقدام بســيج غيرانتفاعى اســت، همچنين عالوه بر مشاركت 
دادن جوانــان و گروه هاى جهادى در حوزه منابع طبيعى قادر اســت بخش قابل توجهى 
از تجهيــزات و امكانــات خود را بــراى حفاظت از عرصه هاى منابــع طبيعى در مقابل 

آتش سوزى هاى احتمالى و شكوفايى منابع طبيعى به كار گيرد.
وى تعامل با بســيج سازندگى را سبب حفظ مراتع و اراضى ملى استان دانست و گفت: 
بســيج به عنوان يك بازوى امن، ظرفيت و توانايى جلوگيرى از سوءاستفاده  هاى افراد در 

تعرض به اراضى منابع طبيعى را دارد. 
معاون بسيج سازندگى استان همدان افزود: حفظ طبيعت در بسيج به يك فرهنگ تبديل 
شده است و همواره حفظ اين منابع ارزشمند حياتى در كنار ساير وظايف يك مسئوليت 

اجتماعى براى بسيج تلقى مى شود.

به اصرار وزير مدارس از امروز بازگشايي مي شوند

الزامينيست
مديرعامل سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى 

شهردارى همدان:
آسفالت پل سردار همدانى مقاوم تر مى شود 

عمران  ســازمان  مديرعامل   
و بازآفرينــى فضاهاى شــهرى 
استحكام  از  همدان  شــهردارى 
بيشتر آسفالت پل سردار همدانى 
بــا بهره گيــرى از پليمــر آنتى 
استريپر در مقابل سرما و رطوبت 

خبر داد.
به گزارش روابــط عمومى اين 
سازمان، احسان صباغى بيان كرد: 
استفاده از پليمر آنتى استريپر در 

فرايند توليد آسفالت به جهت مخلوط شدن سريع با قير باعث افزايش 
چسبندگى قير به سنگدانه ها مى شود.

وى ضمــن بيان مطلب فــوق عنوان كرد: ما در كارخانه آســفالت با 
استفاده از پليمر آنتى استريپر ضمن افزايش چسبندگى قير به مقاومت 
باالى آسفالت در مقابل شن زدگى دست پيدا كرديم و اين محصول از 

ترك خوردگى حرارتى و انقباضى آسفالت جلوگيرى مى كند.
صباغى در ادامه افزود: اين محصول افزودنى مايع قير كه مايه آن پلى 
آمين هاى فنى اسيدى است به دليل ايجاد چسبندگى ضدرطوبتى كه در 
قير به وجود مى آورد و با توجه به عملكرد بااليى كه در كيفيت مطلوب 
آسفالت دارد و هزينه مناســب آن تحولى در آسفالت ايجاد كرده كه 

به مرور زمان قابل مشاهده است.
مديرعامل ســازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شــهرى شهردارى 
همدان، گفت: آسفالت پل سردار همدانى به جهت تردد باال و شرايط 
آب و هوايى شهر با بهره گيرى از اين فرايند قطعا مقاوم و مستحكم تر 
مى شود؛ زيرا اين افزودنى تا كاهش دماى مورد نياز به ميزان 30 درجه 

سانتيگراد نيز مقاوم است.
وى بيان كــرد: از ويژگى هاى افزودنى پليمر آنتى اســتريپر مى توان 
به جهت پوشــش يكنواخت قير در همه ســطوح خشك و مرطوب 
و خاصيــت اتصال دهندگــى و چســبندگى باال در مصالــح (قير و 
سنگ دانه ها) و ثبات حرارتى عالى هنگام تركيب با قير در دماى 180
درجه سانتيگراد به عنوان پيونددهنده و عامل ضد رطوبت اشاره كرد.

صباغــى درباره آزمايش هاى انجام شــده محلول آنتى اســتريپر در 
آزمايشــگاه هاى فنى و مكانيك خاك، گفت: ايــن محلول به منظور 
آزمايش دوام رطوبتى و عملكردى مخلوط هاى آسفالت هاى معمولى 

و اصالح شده امتحان خودش را پس داده است.
وى دربــاره آزمايش هــاى انجام شــده گفت: در آزمايــش اثر آب 
برمخلوط هاى آسفالتى به روش آب جوشان، تعيين نسبت استحكام و 
نسبت مقاومت فشارى، نسبت مقاومت كششى غيرمستقيم و در بخش 
عملكرد مخلوط آســفالتى در آزمايش تراكم نتايج مطلوب و مثبتى به 

دست آمده است.
مديرعامل ســازمان عمــران و بازآفرينى درباره اجراى آســفالت پل 
سردار همدانى اظهار كرد: با توجه به تصميم مديريت شهرى مبنى بر 
بازگشايى سريع فاز يك تقاطع سردار همدانى، سازمان عمران نيز در 
راســتاى فعاليت هاى خود به طور جدى با گروه هاى اجرايى در صدد 

پخش و تسطيح آسفالت روگذر سردار همدانى برآمده است.

1- زمزمه فيلتر سيگنال شــنيده مى شود. گويا با مهاجرت ايرانى ها 
از واتســاپ به ســيگنال از چند روز پيش اين موضوع جدى شده 
است. گفتنى اســت تعريف از سيگنال به عنوان پيام رسان بسيار امن 

نيز افزايش يافته است.
2- ســرانجام قرار است يارانه توليد در ســال آينده پرداخت شود. 
گويا اين اقدام با تصويب كميسيون تلفيق مجلس انجام خواهد شد. 
گفتنى اســت به رغم تصويب اين موضوع، محل تأمين اين يارانه با 

توجه به افزايش مبلغ يارانه افراد در سال آينده نامشخص است.
3- احتمال گرانى گوشــت براى پايان سال افزايش يافته است. گويا 
شهروندان ايرانى هر كيلوگرم گوشــت گوساله يا گاو را در آذرماه 
امســال نسبت به آذرماه پارسال 33 درصد و نسبت به آبان امسال 7

دهم درصد گران تر خريده اند. 
گفتنى است ميزان توليد گوشت قرمز با درنظر گرفتن محدوديت هاى 
ناشــى از كرونا و افت تقاضا براى گوشت غيرخانگى نظير گوشت 
مصرفى رســتوران ها و... اين گمانه را تقويت مى كند كه درصورت 
افزايش تقاضا در ماه هاى آينده، توليد داخلى كفاف تقاضا را ندهد و 
به اين ترتيب دوباره قيمت گوشــت قرمز روندى افزايشى را تجربه 

كند.

ابالغ شيوه نامه اجرايى دكترى دانشگاه آزاد
 شيوه نامه اجرايى آزمون جامع دوره دكترى تخصصى (غيرپزشكى) 

در نيمسال اول سال تحصيلى 99-1400 ابالغ شد.
شيوه نامه فوق به منظور بهبود كيفيت اجراى ارزيابى جامع دوره دكترى 
تخصصى و جلوگيرى از تضييع حقوق دانشجويان و براى حفظ كيفيت 
برگزارى آزمون با رعايت مصوبات ستاد ملى كرونا و در راستاى حفظ 

سالمتى دانشجويان دوره دكترى تخصصى، ابالغ شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشــگاه آزاد همدان، در اين شيوه نامه آمده 
اســت: بخش كتبى (طرح پرســش) آزمون جامع در تمامى رشته ها، 
منطقه اى بوده و برگزارى آن به صورت حضورى است. ضرورت دارد 
كميته برگــزارى آزمون جامع با محوريت اســتان معين در هر منطقه 
تشكيل شــود تا هماهنگى الزم در زمينه برنامه ريزى و برگزارى را به 
عمل آورند. ارزيابى كتبى در واحد مركز استان يا ساير واحدهاى استان 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و حضور تعداد مراجعان حداكثر 30 
نفر در هر محل متناسب با امكانات واحدهاى دانشگاهى در هر مقطع 

زمانى صبح و بعدازظهر برگزار شود.
همچنين قيد شده است: در مناطق قرمز و نارنجى، ارزيابى كتبى در تمام 
رشته ها مى تواند به صورت غيرحضورى(با استفاده از سامانه اعالم شده 

از سوى مركز فناورى دانشگاه) برگزار شود.
در بخش پايانى شــيوه نامه اجرايى آزمون جامع دوره دكترى تخصصى 
آمده اســت: بخش شــفاهى آزمون جامع به صورت غيرحضورى و از 
طريق ســامانه «دان» يا ديگر سامانه هاى آموزشى واحدهاى دانشگاهى 
برگزار مى شــود. در اين خصوص ذخيره فايل بخش شفاهى ارزيابى 

جامع ضرورى است.

# منـ  ماسكـ  مى زنم

 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان گفت: خدمات و دستاوردهاى انقالب 
اسالمى در 4 دهه گذشته بى نظير است كه اين 
خدمات بايد در دهه فجــر براى عموم مردم 

تبيين و اطالع رسانى شود.
به گزارش ايرنا، مصطفى آزادبخت در نشست 
اعضاى ســتاد دهه فجر اســتان همدان اظهار 
داشــت: خدمات انقالب اسالمى در روستاها 
برجسته و پربار بوده و در اين مدت خدمات 
بى نظيرى توسط دستگاه هاى مختلف ارائه شده 

است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان بــا بيان اينكه انعكاس دســتاوردهاى 
انقالب ضرورى اســت، افزود: رمز موفقيت 
ملت ايــران در انقالب اســالمى بر 3 محور 
استوار بود كه مهم ترين آن اسالم به عنوان دين 

آزادى و رهايى بخشى است.
آزادبخــت تأكيد كرد: رهبرى امــام راحل و 
خلف شايسته ايشان و انعكاس و انتقال مفاهيم 
اسالم از سوى روحانيت از ديگر رموز پيروزى 

انقالب اسالمى است.
معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان افزود: روحانيان بهترين انتقال دهنده و 
ترويج كننده دين مبين اسالم و مردم ايران نيز 
بهترين دريافت كننده اين پيام بودند. آزاد بخت 
ادامه داد: وحــدت و هماهنگى نياز ضرورى 
جامعه اســت و در دهه فجر بايد نســبت به 
ترويــج وحدت و عمل به مبانــى دين مبين 

اسالم تالش كرد.
وى با بيان اينكه دهه فجر انقالب اسالمى، به 
اسالم، ايران و ملت اين كشور ارزش و اُبهت 
داد، گفت: ايران اســالمى تنها كشورى است 
كه دولت هاى شــرقى و غربى، صهيونيسم و 

مرتجعين منطقه عليه آن متحد شــدند اما اين 
نيروى خدايى بر جبهــه كفر و طاغوت غلبه 

كرد.
معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همدان افــزود: دهه فجر امســال مصادف با 
قدرتمندى نيروى انقالب اسالمى است و اين 
به معناى اين اســت كه هرچه شهيد مى دهيم 

انقالب قوى تر مى شود.
وى يكى ديگر از خدمات برجســته انقالب 
اسالمى را دادن نقش و جايگاه به بانوان عنوان 
كرد و افزود: انقالب الگوى جديدى از بانوان 

را به جامعه معرفى كرد.
آزادبخت افــزود: محدوديت هــاى كرونايى 
موجب نشود رســالت خود را فراموش كنيم 
بلكه بايــد با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
برنامه هــاى دهه فجر را به نحو مطلوب انجام 

داد.
وى راهپيمايى موتورى را كارى جديد دانست 
و از اعضاى ستاد دهه فجر خواست كارگروه 
ويژه راهپيمايى تشــكيل دهند تا با تقسيم كار 

و برنامه ريزى راهپيمايى خودرويى را در چند 
نقطه برگزار كنيم.

  برگزاري دهه فجر با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى 

رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى 
استان همدان گفت: برنامه هاى دهه فجر امسال 
با توجه به شيوع كرونا براساس پروتكل هاى 
بهداشتى ابالغى از ســوى ستاد كرونا برگزار 

مى شود.
حجت االسالم سيدحسن فاضليان روز سه شنبه 
در نشست اعضاى ستاد دهه فجر استان همدان، 
افزود: امســال با توجه به شرايط كرونايى بايد 
براى دهه فجــر برنامه ريزى كرد بنابراين دهه 
فجر تعطيل شدنى نيست بلكه براساس شرايط 

و مقتضيات بايد برنامه ها را پيش برد.
وى افــزود: شــعار دهه فجــر چهل ودومين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى «انقالب 
اسالمى، واليت پذيرى و ايستادگى، پيشرفت 

و بالندگى» انتخاب شده است.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى 

اســتان همدان اظهار داشــت: روز شمار دهه 
فجر امســال مشــخص و 22 كارگروه براى 
بزرگداشــت برنامه هاى دهه فجر در اســتان 

پيش بينى شده است.
وى ادامــه داد: دهــه فجر امســال با والدت 
حضرت زهرا(س) و بزرگداشــت مقام زن و 
روز مادر همزمان است كه بايد با تلفيق اين 2

جشن ملى و مذهبى مراسم باشكوهى برگزار 
كرد. فاضليان افزود: دهــه فجر يادآور همه 
خواســته ها، خروش ها و بركاتى اســت كه 
مردم در اين ايام داشــتند به ويژه مردم مؤمن 
همدان در روز 21 بهمن با محوريت شــهيد 
آيت ا... مدنــى از ورود تانك هاى دشــمن 

جلوگيرى كردند.
وى گفت: يكى از بركات نظام اسالمى وجود 
امام راحل به عنوان بنيانگذار اين مكتب بوده و 
در ادامه آن رهبرى هوشمندانه معظم انقالب و 
همه كســانى كه در اين 42 سال تالش كردند 
و همچنين فجرآفرينانــى كه پيش از پيروزى 
انقالب از ســال 42 با حضــور در ركاب امام 

راحل اين انقالب را به ثمر رساندند.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى 
استان همدان با گراميداشت ياد شهدا و علماى 
بزرگ، بيان كرد: سرداران و علماى بزرگ در 
پيروزى اين انقالب نقش مهمى داشتند زيرا با 
حركت در تداوم مســير انقالب استكبار را به 

ناتوانى و عجز كشاندند.
فاضليان با تأكيد بر اينكه هر دستگاه بايد يك 
برنامه شاخص براى دهه فجر داشته باشد، از 
مديران و رؤساى كارگروه هاى ستاد دهه فجر 
خواســت عالوه بر معرفى دبيران كارگروه ها، 
گزارش برنامه هاى پيش بينى شــده براى اين 

دهه را ارائه كنند. 

معاون استاندار همدان: 
دستاوردهاى انقالب اسالمى در دهه فجر تبيين شود

مــدارس  بازگشــايى 
به گونه اى طراحى شــده 
آموزش هاى  ارائــه  تــا 
در  مجــازى  همزمــان 
شبكه شاد، براى معلمان 
و دانش آمــوزان، تداخل 

نداشته باشد
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خبر يادداشت

خبـر

غفلت عادى انگارى و گل به خودى 
جبران نشدنى

 به يك سالگى ميهمان ناخوانده و منحوس ويروس كرونا نزديك 
شــده ايم، ويروس مرگبارى كه چنان دامنگير ســالمتى مردم شده و 
مرگ ها بسان اتفاق هاى روزمره، عادى شده است و چه بسا عزيزانى 
از دست رفته اند كه حتى اقوام و گاهى هم خانواده هايشان به دليل ابتال 
به كرونا و بســترى بودن در بيمارستان نتوانستند آنها را براى بار آخر 

ببيند و به وداِع هم نرسيدند!
كســب و كار و اقتصاد كشــور هم مثل بيمار بى تحركى گوشه خانه 
افتاده و توان حركت و رشــد ندارد، نان از سفره ها محو شد و نشاط 

اجتماعى هم پژمرد.
جوان هــا رؤياهاى جشــن و عروســى را به خاطره ها ســپردند و 
بى سروصدا به خانه بخت شان رفتند، به اين اميد كه سايه نحس كرونا 
از ســر اين خاك كم شود و پيش از تولد نخستين فرزندشان فرصت 

شادى بازگردد.
نظام آموزشــى را هم خانه نشــين كرد تا دنيــاى بى دروپيكر فضاى 
مجــازى كودكان و نوجوانانى كه تا پيش از آن از فعاليت در اين فضا 
هشدارشان مى داديم حاال خودمان دودستى در اين منجالب به اجبار 
رهايشان كرده ايم! زيرا مدرسه و دانشگاه و... به آن گره خورده است.

براســاس آمار رسمى تنها يك روز 21 هموطن در استان مازندران بر 
اثر ابتال به كرونا فوت كردند!

اين رقم به يقين بيش از اين بوده اســت، همچنان كه آمار مبتاليان هم 
بيشــتر از آن است كه در ليســت هاى روزانه وزارت بهداشت اعالم 

مى شود(مبتاليان پنهان).
درحالى كه به ظاهر آمار مبتاليان و فوتى ها كاهش چشــمگيرى داشته 
اما وزير بهداشــت چند روزى اســت كه هشــدار مى دهد و از مردم 
مى خواهد كه شــرايط را عادى نبينند و بى خيال تهديد كرونا و كمين 

آن نباشند.
نمكى گفته است «اگر اين بار گرفتار شويم، موج و شدت خيز جديد 
كرونا در كشور شايد بيشتر باشد، نگرانيم كه دوباره با عادى انگارى به 

تله ارديبهشت و خرداد بيفتيم.»
وى اظهار كرده به شدت نگران خيز جديد بيمارى و آغاز موج چهارم 

با ارتفاعى به مراتب بيشتر از امواج قبلى بوده و هستيم.»
بازگشــايى مدارس را هم يك تهديد ديگر در تشديد شرايط و آغاز 
موج چهارم و درگيرى بدتر نســبت به 3 موج قبل، دانسته و اينكه به 

هيچ عنوان موافق بازگشايى مدارس نيست.
اما ازسرگرفته شدن سفرها و دورهمى ها و شلوغى  جاده ها، خيابان ها 
و مراكــز خريد حتى به بهانه هواخورى، اين نگرانى ها را نســبت به 
اينكه مردم و مسئوالن دچار عادى انگارى شرايط شده اند، تشديد كرده 

است.
تجمع و حضور چندســاعته مــردم در دفاتر پيشــخوان، مطب هاى 
پزشــكان، بانك ها، بازارهاى سنتى شهر كه مملو از جمعيت است و 
آئين هاى شــلوغ ختم كه اين روزها آمارهاى ابتال در اين جمعيت ها 
همه را بيش از پيش نگران كرده اســت و در نهايت مردمى كه ديگر 
تاب يك سال خانه نشينى را ندارند و به هر بهانه اى مى خواهند بيرون 
باشند و قدم بزنند و يا دوستان و اقوام را ببينند! با وجود اينكه برخى 
مناطق آبى و امن و برخى هم زرد اســت، اما مناطق شــمالى كشور 

همچنان قرمز و سفر ممنوع اعالم شده است!
اما شــرايط فعلى بسان دقيقه 90 بازى است، يك غفلت ممكن است 
سبب گل به خودى شــود و موج چهارم را چنان وارد دروازه كند كه 
به گفته مســئوالن بهداشت و ستاد كرونا كشور، تبعاتى بس بدتر از 3
موج گذشته به بار آورد و مردم را براى هميشه به خاك سياه بنشاند.

كميته هاى تخصصى كه چند ماه پيش از آنها نام برده شــد و به ظاهر 
در همان نام، به كما رفت، انتظار مى رود دوباره فعال و نظارت ها جان 
دوباره بگيرد تا مبادا شــرايطى بدتر و غيرقابل پيش بينى رنج مردم و 

مسئوالن سالمت را بى ثمر كند!

رنگ تويسركان زرد است
كرونــا،  ويــروس  شــيوع  ابتــداى  از  كــه  تويســركان 
وضعيت هــاى مختلــف كرونايــى را تجربــه كــرده و امــروز 
ــل  ــت به دلي ــن اس ــرار دارد، ممك ــى ق ــت زرد كروناي در وضعي
و  مــردم  ســوى  از  بهداشــتى  شــيوه نامه  نكــردن  رعايــت 
ــى  ــز كروناي ــرايط قرم ــر در ش ــار ديگ ــرايط ب ــگارى ش عادى ان

ــرد. ــرار گي ق
از  تويســركان  در  كرونايــى  زرد  وضعيــت  روزهــا  ايــن 
جهتــى اميدبخــش و خوشــحال كننده و از جهتــى بيــم آور و 

اســت. هشــداردهنده 
اميدبخــش اســت زيــرا نشــان مى دهــد رونــد ابتــالى افــراد بــه 
كرونــا و بســترى شــدن آنهــا در بيمارســتان كاهــش محسوســى 
داشــته و بيم آفريــن و هشــداردهنده اســت زيــرا شــاهد برخــى 
رفتارهــاى فــردى و اجتماعــى در ســطح شهرســتان هســتيم كــه 

ــد. ــتى ندارن ــيوه نامه هاى بهداش ــا ش ــنخيتى ب ــچ س هي
در روزهاى اخير وزير بهداشــت، معاونان وى و مسئوالن بلندپايه 
حوزه بهداشــت و درمان كشــور به صراحت هشــدار داده اند كه 
ممكن اســت در بهمن و اســفندماه پيش رو شاهد جهش و خيز 
مرگ آور كرونا باشيم؛ بنابراين مردم نبايد فريب شرايط نسبتًا آرام 

كرونايى درحال حاضر را بخورند.
بــا اين حــال متأســفانه در شهرســتان تويســركان ماننــد بســيارى 
ديگــر از نقــاط كشــور شــاهد كم توجهــى و ســاده انگارى 
ــيوه نامه هاى بهداشــتى  ــت ش ــه رعاي ــردم نســبت ب بخشــى از م
و اوج گيــرى دوبــاره ســفرها و دورهمى هــاى خانوادگــى و 

ــى هســتيم. فاميل
دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان به طــور رســمى اعــالم كــرده 
كــه 75 درصــد عامــل ابتــال بــه كرونــا در چنــد مــاه  گذشــته در 
ــى  ــاى خانوادگــى و فاميل ــزارى دورهمى ه ــدان، برگ اســتان هم
ــراد در  ــى اف ــاده انگارى برخ ــق س ــان از عم ــن نش ــت و اي اس

ــا دارد. مــورد كنتــرل ويــروس مرگبــار كرون
ــدت  ــراى م ــته ب ــه گذش ــد ماه ــركان در چن ــتان تويس شهرس
ــز  ــى، قرم ــت بحران ــده اى در وضعي ــى و نگران كنن ــبتًا طوالن نس
ــا  ــان داده ب ــى نش ــت و به خوب ــرار داش ــى ق ــى كروناي و نارنج
ــى، مســتعد  ــه ورود مســافران در مقاطــع مختلــف زمان توجــه ب

ــى اســت. ــاك كروناي ــت خطرن ــه وضعي برگشــت ب
به گزارش تســنيم، فرماندار تويســركان كه تا چنــدى پيش در 
جلسه هاى رسمى ســتاد مديريت كروناى اين شهرستان از ميزان 
باالى اســتفاده مردم از ماسك سخن مى گفت در عين حال تصريح 
كرد كه مردم تويسركان به هيچ وجه نبايد تصور كنند كه كرونا تمام 

و مهار شده و ديگر خطرى آنها را تهديد نمى كند.
سيدرســول حســينى اظهار كرد: اگر مردم و مســئوالن نسبت به 
رعايت و نظارت بر شيوه نامه هاى بهداشتى بى توجهى نشان دهند 
بدون ترديد دوباره شــاهد شيوع گســترده كرونا در شهرستان و 

تبعات منفى آن خواهيم بود.
وى افــزود: نظــارت و بازرســى بــر فعاليــت اصنــاف و واحدهاى 
توليــدى در تويســركان خــوب و اميدواركننــده اســت امــا حتــى 
ــا  ــى ب ــد نظارت ــن رون ــد اي ــم باي ــى ه ــرايط زرد كروناي در ش

قــدرت از نظــر كمــى و كيفــى افزايــش پيــدا كنــد.
حســينى تصريــح كــرد: بــا اينكــه مديريــت مســئوالن شهرســتان 
از اثرگــذارى بااليــى در اوج گيــرى و يــا كنتــرل كرونــا اثرگــذار 
اســت امــا درنهايــت ايــن مــردم هســتند كــه بيشــترين اثرگــذارى 
ــا از  ــرل كرون ــت و كنت ــا مديري ــترده ي ــيوع گس ــد ش را در رون

ــد. ــان مى دهن ــود نش خ
ــخوان  ــر پيش ــردم در دفات ــع م ــه معضــل تجم ــاره ب ــا اش وى ب
ــتان  ــه شهرس ــص ب ــكل مخت ــن مش ــه اي ــد: اگرچ ــر ش متذك
تويســركان نيســت امــا بايــد بــراى حــل آن تدابيــر كارشناســى 

ــود. ــيده ش انديش
اين درحالى است كه جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان 
به صراحــت اعالم كرده كه يكى از مهم ترين داليل شــيوع بيشــتر 
ويروس كرونا در نقاط مختلف اســتان همدان، تجمع مردم در دفاتر 

پيشخوان است.
مدير مركز بهداشــت تويســركان نيز با اشــاره بــه فعاليت هاى 
كميته هاى چندگانه كنترل كرونا در شهرســتان تويسركان در قالب 
طرح شــهيد قاسم ســليمانى، اظهار كرد: ســعى كرديم از لحاظ 
مختلف آموزشى و فرهنگ ســازى و اقدامات مؤثر تست گيرى و 
بيماريابى به سمت و ســوى جلوگيرى از اوج گيرى دوباره كرونا 

در شهرستان تويسركان حركت كنيم.

پايگاه سالمت شهرى انقالب مالير
 افتتاح شد

 مالير-خبرنگار همدان پيام: پايگاه سالمت شهرى انقالب مالير 
بــا همت خير نيك انديش مرحــوم محمدعلى رحيمى و محمود 

تويسركانى با اعتبارى بالغ بر 500 ميليون تومان افتتاح شد.
رئيس مجمع خيرين سالمت شهرستان مالير در آئين افتتاحيه اين 
پايگاه سالمت گفت: اين پايگاه با اعتبارى بالغ بر 500 ميليون تومان 
و با همت 2 خير نيك انديش مرحوم محمدعلى رحيمى و محمود 

تويسركانى ساخته شده است.
عباس آذرهمايون افزود: اين پايگاه سالمت كه براى اهالى انتهاى 
خيابان سعدى بسيار ضرورى بود از اين پس به بانوان باردار و در 

بحث سالمت به مردم اين منطقه خدمات رسانى مى كند.
وى با اشاره به اينكه بانوان باردار و مادران براى واكسيناسيون فرزند 
خود بايد به پايگاه ســالمت باغ گل مى رفتنــد، افزود: از اين پس 
مادران و بانوان باردار براى انجام خدمات مجبور به رفتن به محله اى 
ديگر نيستند. آذرهمايون با اشاره به اينكه طرح هاى درمانى بسيارى 
در سطح شهرستان با كمك خيرين سالمت به بهره بردارى رسيده 

است، افزود: بسيارى از مجوزها در حوزه بهداشت و درمان به دليل 
ورود خيران به حوزه سالمت صادر مى شود.

وى افزود: با اينكه كمتر از ده ســال از عمر مجمع خيرين سالمت 
مالير مى گذرد اما كارهاى بســيار خوبى در اين حوزه انجام شده 

است.
وى با اشاره به تجهيز تخت هاى ICU در بيمارستان هاى شهرستان 
با كمك خيران، افزود: اگر تخت هاى ICU توسط خيران اين حوزه 
تجهيز نمى شد در شيوع ويروس كرونا بيماران كرونايى با مشكالت 

زيادى مواجه مى شدند.

 در آئينى با حضور مسئوالن مالير و اهالى 
هنر و رسانه، از نخســتين قسمت مجموعه 
15 قسمتى مســتند «دولت آباد» كه به همت 
شهردارى مالير و مجموعه فرهنگى رسانه اى 
غدير ساخته شده و به معرفى فرهنگ، تاريخ، 
مفاخر، آداب و رســوم، روستاها، جاذبه هاى 
ديدنى و گردشــگرى ماليــر مى پردازد، در 
ميهمانسراى باغ تاريخى سيفيه رونمايى شد.
شهردار مالير در اين آئين اظهار كرد: با توجه 
به اينكه نقش و عملكرد شهر ها درحال حاضر 
نمى گيرد،  صورت  سرزمين  آمايش  براساس 
هر شــهرى داراى نوعــى عملكرد و كثرت 

فعاليت است.
حسين بابايى با اشــاره به دو عنوان جهانى 
مالير گفت: امروزه مالير در جايگاه ويژه اى 
قرار گرفته و تنها شهرى است كه توانسته 2
عنوان جهانى را ازآن خود كند، در اين راستا 
ما موظف هستيم اقداماتى برازنده و درخور 

جايگاه شهر انجام دهيم.
وى بــر حفــظ هويت فرهنگــى و تاريخى 
به عنــوان يكــى از شــاخصه هاى مهــم در 
توسعه شــهرى تأكيد كرد و افزود: رسانه ها 
در اين زمينه بسيار تأثيرگذارند، به طورى كه 
مى توانند جريان سازى كنند و از به فراموشى 
ســپرده شــدن هويت تاريخــى و فرهنگى 

شهرها ممانعت كنند. 
ــه  ــه مجموع ــاره ب ــا اش ــه ب ــى در ادام باباي
مســتند دولت آبــاد بيــان كــرد: جهــان شــهر 
ــا،  ــى، توانمندى ه ــث فرهنگ ــر در بح مالي
ــى  ــاى خوب ــعه و ... از غن ــاى توس محوره
اســاس  ايــن  بــر  اســت،  برخــوردار 
ــتندهاى  ــاخت مس ــه و س ــراى تهي ــه ب زمين

ــود دارد. ــر وج ــون در مالي گوناگ
ــوان  ــه ج ــى از مجموع ــن قدردان وى ضم
فرهنگــى رســانه اى غديــر، خاطرنشــان 
ظرفيت هــاى  و  امكانــات  تمــام  كــرد: 
مجموعــه  اختيــار  در  را  شــهردارى 

غديــر قــرار مى دهيــم و تاحــد ممكــن 
ــا مســتند 15 قســمتى  همــكارى مى كنيــم ت

شــود. ســاخته  دولت آبــاد 
بابايــى بــا بيــان اينكــه شــهردارى بــا تمــام 
و  فرهنگــى  مســائل  خدمــت  در  تــوان 
ــه همــه  اجتماعــى اســت، تصريــح كــرد: ب
گروه هــاى هنــرى كــه در ايــن زمينــه 
و  مى كنيــم  كمــك  مى كننــد  فعاليــت 
تابه حــال كســى از ايــن حــوزه دســت 

خالــى برنگشــته اســت.
نماينده مالير نيز در ايــن آئين با بيان اينكه 

ناگفته هاى زيادى از مالير براى مردم وجود 
دارد، گفــت: انبانى از اســتعدادها، عالئم و 
نشــانه ها، مفاخر علمى و دينى و ... در شهر 
وجود دارد كه بايد معرفى و اطالع رســانى 

شود.
آزاديخواه  احد  والمســلمين  حجت االسالم 
مجموعــه فرهنگى-رســانه اى غدير را يك 
پديده دانســت كه توانســته است با تكيه بر 
توانمندى هاى بومى در مــدت زمان اندكى 

اقدامات چشمگيرى انجام دهد.
وى گفت: در بين ده شهرستان استان همدان، 
مالير نخســتين شهرى اســت كه توانست 
برنامــه ويژه «مثبت مالير» را با اســتفاده از 

ظرفيت هاى خود به روى آنتن ببرد.
وى جنگ امروز را جنگ رسانه اى دانست و 
تأكيد كــرد: فيلتر كردن دردى دوا نمى كند و 
جز نصب فيلترشــكن نتيجه اى در پى نداشته 

است.
آزاديخواه با بيــان اينكه بايد محتواى پاك و 
انقالبى توليد كنيم، افزود: امروزه بايد از بستر 
فضاى مجازى استفاده كنيم، ظرفيت سازى و 
توليد محتوا كنيم تا به جاى اقدامات دشــمن 

ما داده هاى جديد توليد و در دنيا گســترش 
دهيم.

ــه فرهنگــى- ــدام مجموع ــه داد: اق وى ادام
رســانه اى غديــر در نــوع خــود شــاهكارى 
اســت كــه بــا نــگاه دينــى و فكــرى انقالبــى 
مجموعــه مســتند 15 قســمتى دولت آبــاد را 
ــر  ــه تصوي ــه و ب ــا تهي خيلــى خــوب و زيب

كشــيده اســت.
ــت:  ــز گف ــاد ني ــتند دولت آب ــده مس تهيه كنن
هــر كســى بــه زادگاه خــود افتخــار مى كنــد 
و در قبــال آن وظيفــه اى دارد، مجموعــه 
رســانه اى غديــر نيــز حســب وظيفــه و 
ــه اى از  ــتن گوش ــش گذاش ــه نماي ــراى ب ب
ــد  ــتند را تولي ــن مس ــر اي ــارات مالي افتخ

ــرده اســت. ك
ــان اينكــه  ــا بي ــان ب ــدرى در پاي افشــين حي
ــداى تاريــخ  ــه بلن ــو ب ــاد روايتــى ن دولت آب
فرهنــگ و هنــر ماليــر اســت، گفــت: ايــن 
مســتند در 15 قســمت بــه موضوعــات 
ــن  ــهر، اماك ــر ش ــه مفاخ ــى از جمل مختلف
تاريخــى و مذهبــى، ورزش ماليــر و ... 

مى پــردازد.

 به مناســبت روز هواى پــاك، با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در شهرستان اسدآباد 
برگزار  عمومــى  دوچرخه ســوارى  همايش 

مى شود.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
اســدآباد اظهار كرد: به مناســبت روز هواى 
پاك با شــعار «هواى پاك، تعهد مســئوالن، 
مشــاركت مردم» امروز ســاعت ده صبح از 
ميدان دانشگاه به سمت روستاى بياج همايش 
دوچرخه ســوارى عمومى ويژه مردان همراه 
با قرعه كشــى و اهداى جوايز ارزنده برگزار 

مى شود.
على جمور با اشاره به برگزارى همايش فوق 
با حضور دوستداران طبيعت با هدف نهادينه 
كردن فرهنگ اســتفاده از وسيله نقليه عمومى 
به ويژه دوچرخه و با هــدف كاهش آلودگى 
هواى شهرســتان، افزود: اين همايش عمومى 
دوچرخه ســوارى با همكارى اداره ورزش و 
جوانان، اداره حفاظت محيط زيســت، هيأت 

دوچرخه سوارى و هيأت انديشه ورزان جوان 
فرماندارى شهرســتان در راستاى هفته هواى 
پاك با رعايت جدى پروتكل هاى بهداشــتى، 

پيش بينى شده است.
وى در بخــش ديگرى مطرح كرد: توســعه، 
تقويت و پيشبرد حل مشكالت حوزه ورزش 
اســدآباد منوط به خرد جمعى و اســتفاده از 
ظرفيت هاى هم افزايى و همكارى مســئوالن 
استان و شهرســتان است. براى كمك به رفع 
مشــكالت ورزشــى همه ما بايد با احساس 
مســئوليت وارد ميدان شــده و از جوانان و 

ورزش شهرستان حمايت كنيم.
جمور بــا تأكيد بر اينكه اميدواريم با كمك و 
هم افزايى مســئوالن استان و شهرستان بتوانيم 
در حل مشــكالت حوزه ورزش شهرســتان 
گام هاى مؤثــرى برداريم، افزود: امروزه نقش 
و جايگاه فعاليت هاى ورزشى در ابعاد مختلف 
جامعه به ويژه در پيشــگيرى از آســيب هاى 
اجتماعى بر هيچ كس پوشــيده نيست و توجه 

به بازســازى و گسترش 
زيرساخت ها و فضاهاى 
الزم و ســاخت اماكــن 
ورزشــى متناسب با نياز 
جهت  در  ورزشــكاران 
پــرورش اســتعدادها و 
محيط  و  فضــا  ايجــاد 
در  ورزش  براى  مناسب 
سالمت جسمى و روحى 
آحاد جامعه بسيار مهم و 

مؤثر است.
جمور در ادامه گسترش 
ورزش بانــوان و به ويژه 
برابر  فرصت هاى  ايجاد 

ورزشــى براى بانوان شهرستان را در راستاى 
عدالت اجتماعى و تضمين ســالمت جامعه 
و همچنيــن شهرســتان اســدآباد ضرورى 
دانست و خاطرنشــان كرد: ساماندهى اماكن 
ورزشى، بازســازى مجموعه ورزشى آزادى، 

تكميــل پروژه هاى عمرانى ورزشــى، توجه 
ويژه به ورزش روســتايى و توسعه خانه هاى 
ورزش روســتايى از جملــه اولويت هــا در 
برنامه ريزى هاى حوزه ورزش شهرســتان در 

سال 1400 خواهد بود.

 درگزيــن- خبرنــگار همدان پيــام: 
در بحــث ويــروس كرونــا همــه مــوارد 
و مســائل شهرســتان درحــال رصــد 
ــائل  ــه مس ــوده ب ــا الزم ب اســت و هرج
ــتى و  ــوارد بهداش ــده اســت. م ورود ش
بحــث فاصلــه اجتماعــى همچنــان بايــد 

ــت شــود. ــردم رعاي توســط م
فرماندار درگزين در جلسه ستاد كروناى 
شهرســتان درگزين گفت: طرح شــهيد 
حاج قاســم ســليمانى با همكارى مركز 
بهداشــت و ســپاه به خوبى درحال اجرا 
اســت و براى مركز بهداشت شهرستان 
اين امكان فراهم شــده است كه حتى با 
مراجعه به در منازل به انجام تست سريع 

اقدام كنند.
ــتان  ــزود: شهرس ــور اف ــر ناظرى پ على اصغ
ــد  ــه مى ده ــود ادام ــه كار خ ــوت ب ــا ق ب
ــچ  ــت و هي ــردم اس ــائل م ــر مس و پيگي
پذيرفتــه  دســتگاه ها  از  كوتاهــى 
نمى شــود، بارهــا تكــرار شــده و بــاز 
هــم تأكيــد مى كنيــم كــه منافــع مــردم بــر 
همــه چيــز اولويــت دارد و به طــور جــد 
ــتيم. ــردم هس ــائل م ــوارد و مس ــر م پيگي

وى در پايــان از تالش ها و پيگيرى هاى 
همــه به ويــژه كار بهداشــت درمان و 
همراهى مــردم در زمينه كنترل ويروس 
كرونا در سطح شهرستان قدردانى كردند.
شــايان ذكــر اســت در ايــن جلســه 

شهرســتان  بهداشــت  مركــز  رئيــس 
گزارشــى  مجموعــه  كارشناســان  و 
ــتان  ــارى در شهرس ــن بيم ــد اي از رون

درگزيــن ارائــه كردنــد.

تكميل  همدان پيام:  مالير-خبرنــگار   
روكش آســفالت محور ماليــر به توره 
يكــى از مطالبــات مهم مــردم و جزو 

ضرورت هاست.
نماينده مردم مالير در شــوراى فرهنگ 
عمومــى بخش زند با حضــور مديركل 
ســازمان تبليغات اســالمى و نشست با 
شــهردار، اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
زنگنه، بخشــدار زند، شــورا و معتمدين 
بخش، ضمن بررســى و پيگيرى مسائل 
و مشــكالت بخش زند و شــهر زنگنه 
از جمله در حوزه فرهنگى، توســعه اين 
بخش انجام گرفت، گفت: تكميل روكش 
آسفالت محور مالير به توره به عنوان يكى 

از مطالبات مهــم مردم، جزو ضرورت ها 
است.

حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه 
با اشــاره بــه پيگيرى هاى مســتمر براى 
جذب اعتبــارات از طريق تهــران، ابراز 
اميدوارى كرد باقيمانده مسير نيز از محل 
نقــاط حادثه خيز و عــوارض به زودى به 

پايان برسد.
مشكالت  رفع  براى  حداقلى  كمك  وى 
گره گشــايى  ورزشــى،  ســالن هاى 
كتابخانــه،  نيمــه كاره  ســاختمان  از 
مشــكل  رفع  كشــاورزى،  بانك  ايجاد 
گيرنده هاى تلويزيونى به ويژه شــبكه 3، 
ســاخت خانه عالم و بهسازى روستاها 

و جذب سهميه قير را از جمله اقدامات 
در بخش زند برشــمرد و با اشــاره به 
درخواســت ارتقاى مركز جامع سالمت 
شهر زنگنه به بيمارستان، گفت: با توجه 
به اينكه استانداردهاى وزارت بهداشت 
و درمــان اجــازه تبديل ايــن مركز به 
بيمارستان را نمى دهد، ضمن انتقال اين 
مشكل به وزير بهداشت، 2 شيفته شدن 
اين مركز جامع سالمت را به طور جدى 

مى كنيم. پيگيرى 
وى در پايان با اشــاره بــه ظرفيت هاى 
مختلف بخش زند و شــهر زنگنه اظهار 
كــرد: توســعه اين بخش بــا وجود اين 

ظرفيت ها يك اولويت است.

با همت شهردارى و در مجموعه 15 قسمتى توليد مى شود

«دولت آباد» روايتى مستند از مالير 
■ آزاديخواه: نتيجه فيلترينگ نصب فيلترشكن است 

برگزارى همايش دوچـرخه سوارى عمومى 
در اسدآباد

روكش آسفالت محور مالير-توره در اولويت تكميل منافع مردم بر همه چيز اولويت دارد

پرداخت تسهيالت 3 ميلياردى 
به واحدهاى آسيب ديده از كرونا

 98 فقره تســهيالت كرونا به واحدهاى آسيب ديده از شيوع كرونا 
پرداخت شده است.

فرماندار شهرســتان رزن در در جلسه ستاد تنظيم بازار اين شهرستان 
اظهــار كرد: به ايــن واحدها بيش از 3 ميليــارد و 450 ميليون تومان 

تسهيالت پرداخت شده است.
سيدرضا سالمتى با اشاره به بى كيفيت بودن نان توليدى در شهرستان 
رزن، افزود: نامرغوب بودن آرد موجب شده نانى كه به دست مشترى 

مى رسد بى كيفيت باشد.
مدير اداره صمت شهرستان رزن هم از انجام بيش از 7هزار و 135مورد 
بازرســى از واحدهاى صنفى شهرستان رزن خبر داد و گفت: در اين 

بازرسى ها 420 پرونده تخلف تشكيل شده است.
محمد ســهيلى افزود: از ابتداى سال، 56 واحد صنفى به دليل رعايت 

نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى پلمب شده است.
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محمد ترابى »
 امــروز چهارشــنبه 20 ژانويــه، پايــان 
رســمى كار دونالد ترامپ و پايان 4 ســاله 
رياســت پرچالــش و پرتنــش وى در كاخ 
سفيد است. ســاعت 12 ظهر امروز به وقت 
محلى (واشــنگتن  دى ســى)، جو بايدن در 
مراســم تحليف خود و به رسم سنت ديرينه 
اين كشــور در بالكن ضلع غربى كاخ سفيد 

ايستاده و سوگند ياد خواهد كرد. 
خيلى هــا در داخــل و خــارج از آمريــكا 
اميدوارند كه با پايان دوره 4  ساله رياست اين 
رئيس جمهور، شرايط آمريكا و جهان بهبود 
يابد. در زمان حضور ترامپ در رأس قدرت 
در آمريكا شاهد ايجاد تنش هاى بى سابقه اى 
در داخــل آمريكا و در روابط اين كشــور با 

ساير كشور ها بوديم.
با اين حــال مى تــوان گفت كه كشــورمان 
ايــران در باالى هــرم تنش زايى هــاى اين 
رئيس جمهور تندرو قرار داشته است. خروج 
دولت ترامپ از برجامى كه ســال ها مقامات 
آمريــكا و اروپايى طى رونــد مذاكرات اين 
معاهده بر آن تأكيد كرده اند، وضع شديدترين 
تحريم هــاى يكجانبــه برخــالف قوانين و 
مواضع سازمان ها و مجامع بين المللى و ايجاد 
تنش و درگيرى هاى نظامى در اين 4 ســال 
از جمله اقدامات اين دولت عليه كشــورمان 

بوده است. 
 بايدن و برجام 

كارزار  ابتــداى  همــان  از  كــه  بايــدن 
رقابتى تبليغاتى خــود بر جبران تندروى هاى 
اين رئيس جمهور جمهورى خواه تأكيد داشته، 
بازگشــت به برجام و رفــع تحريم ها عليه 
كشورمان را نيز در اين ميان مورد تأكيد قرار 
داده است.  بازگشت اياالت متحده آمريكا به 
برجام و رفع تحريم هاى يكجانبه اين كشور 
عليه ايران، در ماه هاى گذشــته همواره مورد 
نقد و بررسى از سوى كارشناسان و مقامات 
داخلى و خارجى قرار گرفته اســت. برخى 
بازگشــت به برجام را منوط به يك دســتور 
ساده از سوى رئيس جمهور دموكرات آمريكا 
كه امروز اداى ســوگند خواهد كرد، دانسته 
و برخى ديگر كار بايدن را براى بازگشــت 
به برجام ســخت و پرريســك براى آمريكا 

دانسته اند. 
 مناقشه سياسى-حزبى

 بر سر برجام
فارغ از نظر كارشناســان و مقامات خارجى، 
بايــد گفت كــه در ميان مقامــات و فعاالن 
سياســى در كشــورمان اعتقادات و مواضع 
بســيار متفاوتى درباره برجــام وجود دارد. 
تبلور اصلى تفــاوت نظر 2 جريان اصلى در 
كشور را مى توان با توجه به اختالفات دولت 
دوازدهم و مجلس يازدهم براى اتخاذ مواضع 

كشور درباره اين موضوع را شاهد بود.
به طور كلى مى توان گفت كه طيف اصولگرا 
در كشــور ادعا مى كنند كه خروج آمريكا از 
برجام در ادامه دشمنى هاى ديرينه اين كشور 
با ايــران بوده و از اين رو قابل پيش بينى بوده 
اســت، از ســوى ديگر طيف اصالح طلب 
بحران هــا و اقدامات ترامپ در داخل آمريكا 
و در روابــط با متحدان اين كشــور از جمله 
اروپا را مبنا قرار داده و مدعى هستند كه اين 
رئيس جمهور خارج از اصول ديپلماســى و 
حقوق  بين الملل عمــل كرده و دولت بعدى  
آمريكا براســاس قواعــد بين الملل به برجام 

بازخواهد گشت. 
از ايــن رو اين 2 طيف اصلى در كشــور كه 
در مناصب اصلى قدرت در كشــور نيز قرار 
دارند، براى اتخاد ديپلماسى و مواضع درباره 
اين مســأله به چالش خورده اند. اصولگرايان 
مقصر اصلى شرايط نامساعد اقتصادى كشور 
را، دولت و برجام مى دانند و از ســوى ديگر 
اصالح طلبان مقصر شــرايط اقتصادى كنونى 
كشــور را ترامپ دانسته و مجلس يازدهم را 
متهم مى كنند كه با برخى طرح هاى مصوب، 
شــرايط بازگشــت به برجام را براى طرف 

مقابل سخت تر كرده اند. 
FATF به برجام ارتباط دارد 

يا خير!
بــا اين حال در اين ميان يكى از اين مســائل 
مورد مناقشــه ميــان اعضاى ايــن 2 طيف 
پذيرفتن و يا نپذيرفتن تمامى كنوانسيون هاى 
مرتبط بــا كارگروه ويژه اقدام مالى اســت. 
اسفند سال گذشته پس از 3 سال هشدار هاى 

كارگروه اقدام مالى از قرار دادن نام ايران در 
ليست ســياه اين كارگروه، نام كشورمان در 

ليست سياه مذكور قرار گرفت. 
ادعــاى كلــى اصولگرايان در اين بــاره اين 
اســت كه موانع ايجادشده بر سر راه تجارت 
كشــور در رابطه بــا قرار گرفتــن ايران در 
ليســت ســياه كارگروه اقدام مالى زير سايه 
تحريم هاى ايــاالت متحده قــرار دارد و تا 
زمانى كه تحريم ها برداشــته نشده، پذيرش 
كنوانســيون هاى پالرمــو و CFT كارگروه 
اقدام مالى(FATF) بى حاصل خواهد بود و 
فقط به تحريم هاى بيشتر اياالت متحده كمك 

خواهد كرد. 
ــد  ــان تأكي ــر اصالح طلب ــن نظ ــل اي در مقاب
ــى  ــدام مل ــژه اق ــروه وي ــه كارگ ــد ك مى كنن
ــوده  ــى ب ــى و جهان ــازمان بين الملل ــك س ي
ــدارد.  ــكا ن ــا تحريم هــاى آمري و ارتباطــى ب
از ســوى ديگــر قــرار گرفتــن نــام ايــران در 
ــرات منفــى  ليســت ســياه ايــن كارگــروه اث
منحصــر بــه خــود را بــر تجــارت و اقتصــاد 
ايــران گذاشــته و از ســوى ديگــر درصورت 
رفــع تحريم هــاى يكجانبــه ايــاالت متحــده 
عليــه كشــورمان، بــراى برداشــتن نــام ايــران 
از ليســت ســياه FATF فراينــد يــك تــا 2
ســاله اى پيــش روى كشــور خواهــد بــود. 

ايــن روز ها بــا نزديك شــدن ترامپ به در 
خروجــى كاخ ســفيد و ادعــاى بايدن به 
بازگشــت ســريع به برجام و پس از دستور 
مقام معظم رهبرى به بررســى دوباره لوايح 
مرتبــط با كارگــروه اقدام مالــى در مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام به درخواســت 
حجت االســالم والمســلمين حسن روحانى 
رئيس جمهور، مسأله پذيرفتن و يا نپذيرفتن 
تمامى كنوانســيون هاى مذكور بارى ديگر و 
جدى تر از پيش مورد مناقشه اعضاى 2 طيف 

اصلى در كشور قرار گرفته است. 
 آخوندى و مصباحى مقدم 

چنــدى پيش عباس آخوندى وزير پيشــين 
مســكن و شهرســازى و آيت ا... غالمرضا 
مصباحى مقــدم عضــو مجمــع تشــخيص 
مصلحت نظــام در مناظره اى به بحث درباره 
كنوانسيون هاى مرتبط با كارگروه اقدام مالى 

پرداختند. 
مى توان گفت كه بيشتر مواضع و صحبت هاى 
ايشــان، همان داليلى بود كــه در اين روز ها 
همــواره از زبان اعضاى ايــن 2 طيف براى 

اصرار بر مواضع خود مى شنويم. 
بــا اين حال در مناظره، صحبت از 40 ميليارد 
دالر واردات و 40 ميليــارد دالر صادرات در 
ميــان آمد كه آخوندى مدعى شــد، به علت 
سرپوشــيده و پنهانــى بودن ايــن مبادالت 
كشــورمان متحمل 20 ميليــارد دالر هزينه  
اضافى شده است.  مصباحى مقدم تأكيد كرد 
اين هزينه اى اســت كه تحريم هاى آمريكا بر 
كشــورمان تحميل كرده و آخوندى نيز منكر 
اين مسأله نشد. آخوندى در جواب مصباحى 
گفــت كه از همان ابتداى دولت تدبير و اميد 
تصريح شــده كه تحريم ها تأثيرگذار اســت 
و اين دولت بهــار و اصولگرايان بوده اند كه 

تحريم ها را بى اثر مى خوانند. 
با اين حــال مى توان گفت تنها قســمتى كه 
از اين مناظره بى پاســخ مانــد و جواب آن 
روشن نشد، پرســش آخوندى درباره بخش 

خصوصــى و تأثير پذيرش كنوانســيون هاى 
مذكور در مراودات پنهانى كشور بود؛

ــده، آخونــدى بخــش  طبــق برداشــت نگارن
خصوصــى را قربانــى اصلــى نپذيرفتــن 
ــى  ــى مال ــروه اقدام ــا كارگ ــط ب ــح مرتب لواي
ــر دو طــرف مناظــره  ــه ه ــه گفت دانســت. ب
دولــت بــراى فــروش نفــت، فــوالد و 
ــع تحريمــى  ــا موان ــل ب ــن قبي ــى از اي اقالم

مواجــه شــده و از ايــن رو بــه تبــادالت 
ــدى آن را  ــه آخون ــيده ك ــى و سرپوش پنهان
ــده  ــور ش ــد، مجب ــا دالالن خوان ــه ب معامل

ــت. اس
در ايــن ميــان آخونــدى اعــالم كــرد كه 
تحريم هاى وضع شــده عليه دولت و كشور، 
مانعى براى بخش  خصوصى نيســت و اين 
موانع ايجادشده بر سر تبادالت بانكى (به دليل 
قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه كارگروه 
اقدام مالى) اســت كــه راه تجارت قانونى و 

كم ريسك را براى تجار ايرانى مى بندد!
از سوى ديگر آخوندى لغو و اجرايى نشدن 
برخى از طرح ها و معاهدات را با كشور هايى 
همچون چين و روســيه را در رابطه با ليست 

سياه FATF ارزيابى كرد. 
مصباحــى در جواب پرســش هاى آخوندى 
درباره موانع ايجادشده براى مبادالت بخش 
خصوصى بارى ديگــر پذيرش لوايح مرتبط 
با كارگروه اقدام ماى را منوط به بازگشــت 

آمريكا به برجام و رفع تحريم ها دانست.
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نمايندگان از پاسخ  وزير خارجه قانع نشدند
مجلس 2 كارت زرد به ظريف داد

 نماينــدگان مجلس در اتفاقى نادر دوبــاره به محمدجواد ظريف 
كارت زرد دادند. مجلس از توضيحات وزير خارجه در پاســخ به 2

پرسش جداگانه نماينده مشهد و كاشمر قانع نشد.
به گــزارش فرارو، در جلســه علنى روزگذشــته مجلس پرســش 
محمدجواد كريمى قدوســى از وزير امور خارجه درباره علت تالش 
براى مذاكره با آمريكا 3 هفته پس از شهادت قاسم سليمانى در دستور 

كار قرار گرفت.
پس از آنكه محمدجواد ظريف پاســخ خود را درباره پرسش مذكور 
ارائــه كــرد، نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلــس گفت كه از 

پاسخ هاى وزير امور خارجه قانع نشده است.
بر اين اســاس پاســخ وزير امور خارجه به پرســش مذكور به رأى 
نمايندگان گذاشــته شــد و نمايندگان بــا 55 رأى موافق، 173 رأى 
مخالــف و 18 رأى ممتنع از مجموع 259 نماينده حاضر در جلســه 
علنى پاســخ هاى وزير امور خارجه را قانع كننده ندانســتند و به وى 

كارت زرد دادند.
پرسش دوم نيز از سوى فرهاد بشيرى نماينده مردم پاكدشت درمورد 
فعاليت هــاى وزارت امور خارجه در حوزه ديپلماســى اقتصادى در 

دستور كار قرار گرفت.
پس از آنكه ظريف توضيحات خود را در اين باره مطرح كرد، قاليباف 
خطاب به نماينده پرســش كننده گفت: آيــا از توضيحات وزير قانع 

شديد يا خير؟
نماينده مردم پاكدشــت در مجلس شوراى اســالمى گفت: «همه ما 
مى دانيم كه امروز دشمن مى خواهد كشــور ما را در حوزه اقتصادى 
عاصى كند و ملت ما به دليل اينكه ديپلماســى اقتصادى فعال نيست 

دچار مشكل هستند و بنده قانع نشدم.»
در ادامه جلســه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با 90 رأى موافق، 
138 رأى مخالف و 12 رأى ممتنع از مجموع 259 نماينده حاضر در 
جلسه علنى توضيحات وزير امور خارجه را قانع كننده ندانستند و بر 

اين اساس ظريف دومين كارت زرد را از مجلس دريافت كرد.

توليدكنندگان رمزارز ساماندهى مى شوند
 رأى گيــرى درباره تصويب كليات طرح «تأمين ارز با اســتفاده از 
جهش توليد صنعت استخراج رمزارز» -كه براساس آن توليدكنندگان 

رمز ارز ساماندهى خواهند شد- مشخص شد. 
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با خانه ملت در تشــريح جلســه اخير كميسيون متبوعش، 
گفت: طرح «تأمين ارز با اســتفاده از جهش توليد صنعت اســتخراج 
رمزارز» امروز در كميسيون بررسى شد كه براساس آن توليدكنندگان 
رمزارز ساماندهى خواهند شد، همچنين مراكزى باعنوان مزارع رمزارز 
در اختيار آنها قرار مى گيرد و با قيمت هاى مناســبى به آنها برق داده 

مى شود تا بتوانند رمزارز توليد كنند.
هادى بيگى نژاد در ادامه تصريح كرد: در جريان بررســى طرح فوق، 
نمايندگانــى از بانك مركــزى، وزارت نيــرو، وزارت اطالعات و... 

گزارشى ارائه دادند.
وى با اشاره به بازديد هفته گذشته كميسيون انرژى از نيروگاه هسته اى 
بوشهر، افزود: در جريان اين سفر مسئوالن نيروگاه به مشكالت خود 
اشــاره كردند كه اين مهم در كميســيون با حضور نماينده ســازمان 
مديريــت برنامه ريزى، نماينــده قرارگاه خاتم االنبيــاء(ص)، نماينده 
سازمان انرژى اتمى مورد بررسى قرار گرفت كه در اين راستا طرحى 
به زودى به كميســيون تلفيق بودجه سال 1400 ارسال خواهد شد تا 

اعتباراتى براى توسعه نيروگاه هسته اى بوشهر درنظر بگيرند.

وزارت ارتباطات تبلت موردنياز 
دانش آموزان محروم را تأمين مى كند

 سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس اعالم كرد 
كه اين كميســيون تصويب كرد كــه وزارت ارتباطات تبلت مورد نياز 

دانش آموزان محروم از دسترسى به تجهيزات آموزشى را تأمين كند.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با ايسنا در توضيح 
جلسه اخير كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اظهار كرد: در اين 
جلسه جزئيات طرح رايگان شدن اينترنت براى دانش آموزان، معلمان 
و مدارس بررســى شــد، با توجه به اينكه تأكيد كميسيون بر استفاده 
دانش آموزان از ســيم كارت هاى دانش آموزى كنترل شــده است بايد 

آسيب هاى اين حوزه را به حداقل رساند.
نماينــده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى توضيح داد: 
براساس مصوبه كميســيون، وزارت ارتباطات مكلف به تأمين تبلت 
مورد نياز دانش آموزان محروم از دسترســى به تجهيزات آموزشى با 
همكارى ساير دستگاه ها با اســتناد ماده 69 قانون برنامه ششم و بند 
«ج» تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 شد؛ البته نظارت محتوايى در 
اين قانون بر عهده ســازمان پژوهش و برنامه ريزى وزارت آموزش و 
پرورش و نظارت فنى برعهده مركز ملى فضاى مجازى كشور تعيين 
شده است. رئيس مجمع نمايندگان استان در پايان گفت: در اين جلسه 
طرح اجراى اصل 15 قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران درباره 
تدريس زبان هاى محلى و قومى در مدارس و دانشگاه هاى كشور نيز 
مورد بحث قرار گرفت و بررسى بيشتر آن به جلسات بعدى كميسيون 

موكول شد.

قطر خواستار گفت وگوى كشورهاى عربى
 با ايران شد

 وزير امور خارجه قطر در مصاحبه اى با يك رسانه آمريكايى از كشورهاى 
حاشيه خليج فارس خواست وارد گفت وگو با ايران شوند.

بـه گـزارش فارس، شـيخ محمدبـن عبدالرحمـن آل ثانى آمادگى كشـورش 
را بـراى ميانجى گـرى جهـت برگـزارى نشسـتى ميـان اعضـاى 6 كشـور 
شـوراى همـكارى خليـج فـارس و جمهـورى اسـالمى ايـران اعـالم كرده 

است. 
وى در مصاحبــه اى بــا تلويزيــون بلومبــرگ كــه وبــگاه ايــن شــبكه خبــرى 
گزيــده اى از آن را منتشــر كــرده، گفــت: دولــت [قطــر] اميــدوار اســت كــه 
ايــن اتفــاق بيفتــد و مــا معتقديــم كــه ايــن اتفــاق بايــد بيفتــد. ســاير اعضــاى 

شــوراى همــكارى هــم چنيــن تمايلــى دارنــد.

بازگشت آمريكا به برجام
 نبايد مشروط باشد

 بايد واقع بين باشيم و ببينيم وقتى بايدن به كاخ سفيد مى آيد آيا به حرف هايى 
كه تاكنون زده عمل خواهد كرد يا خير. 

نماينده دائم ايران در ســازمان بين الملل در گفت وگو با ايسنا، گفت: برخى از 
رؤساى جمهور آمريكا را ديده ايم كه در دوره انتخابات يك چيز مى گويند اما 
وقتى به كاخ سفيد مى آيند طور ديگرى عمل مى كنند. بايد ديد بازگشت بايدن 

به برجام كى و چگونه خواهد بود.
ــخص  ــا مش ــع م ــرد: موض ــان ك ــه خاطرنش ــى در ادام ــد تخت روانچ مجي
ــد، اگــر ايــن اتفــاق  ــد به طــور كامــل تحريم هــا را بردارن اســت؛ اينكــه باي
بيفتــد مــا هــم بــه تعهدات مــان بازمى گرديــم. بازگشــت آمريــكا بــه برجــام 

نبايــد مشــروط باشــد. 

مجلس با مسئوالن خاطى بازار سرمايه 
برخورد مى كند

 دولت بايد درباره بازار بورس و ســرمايه پاسخگو باشد، مجلس با مسئوالن 
خاطى بازار سرمايه برخورد مى كند. به گزارش مهر، رئيس مجلس شوراى اسالمى 
در نطق پيش از دستور جلسه علنى روزگذشته مجلس گفت: اين وضعيت بازار 
سرمايه را هرگز قابل قبول نمى دانيم. نمى شود، پشت تريبون هاى رسمى از مردم 
دعوت كرد تا همه چيز را به بورس بسپارند و بعد با سوءمديريت در اين بازار، به 
اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمايه آنها را كم ارزش كنند. محمدباقر قاليباف اظهار 
كرد: مجلس نمى تواند نســبت به اين گونه ضرر و زيان گسترده مردم در بورس 
بى تفاوت باشد. بر همين اساس وزير اقتصاد و رئيس سازمان بورس به كميسيون 
اقتصادى احضار شده اند و درصورتى كه سوءمديريت آنها براى نمايندگان محترم 

مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد كرد.

نبايد FATF را منوط به بازگشت آمريكا به برجام كنيم

FATF بخش خصوصى قربانى اصلى

به جاى نشست هاى حزبى در جمع 
كارشناسان درباره بودجه صحبت كنيد

 به جاى اينكه در يك جمع سياسى درباره بودجه صحبت كنيد، در 
جمع كارشناسان صحبت كنيد و  بگذاريد مباحث اقتصادى درباره آن 

مطرح شود.
به گزارش ايرنا، ســخنگوى دولت روزگذشــته در نشســت خبرى 
اظهارنظرهاى سياســى درباره اليحه بودجه را بى سابقه ارزيابى كرد و 
خطاب به منتقدان گفت: در هيچ دوره اى در بررسى اليحه بودجه با اين 
حجم از ادبيات غيراقتصادى، غيركارشناسى و سياسى مواجه نبوديم و 

امروز شاهد ادبياتى كامال سياسى هستيم.
على ربيعى درباره اين اتهام كه «بودجه براى فروپاشــى نظام تدوين 
شــده» آغاز كرد و گفت: من نمى فهمم كجاى اين قرار بوده فروپاشى 
كند و كجاى آنچه كه تاكنون تصويب كرده ايد، از فروپاشى جلوگيرى 
كرده است. يك شاخص به مردم بگوييد تا همه بفهمند كه اينجا قرار 
بوده فروپاشى كند. آيا قيمت ارز را در17 هزار و 500 ضرب كردن و 

همه چيز را بر آن مبنا تعيين كردن از فروپاشى جلوگيرى كرد؟
وى ادامــه داد: «پنهان كردن ارز به خاطــر انتخابات بايدن» از اتهامات 
عجيب و غريبى است كه اگر وقوع آن يك اپسيلون هم صحت داشته 
باشد، هر كس اين تصور را كرده خائن به ملت است. چرا جفاكارانه 
باز هم تكرار مى كنيد و وقتى تكذيب مى شــود مسخره مى كنيد و باز 
بيان مى كنيد. سخنگوى دولت در ادامه گفت: يا گفته شده مثًال «بودجه 
شركت ها پنهان شــده يا كجا رفته، يا زمين سوخته براى دولت آينده 
گذاشته شده است»، اين تعابير در ذهن مردم خواهد نشست. به جاى 
اينكــه در يك جمع حزبى در مورد بودجــه صحبت كنيد، در جمع 
كارشناســان بودجه اى در مركز پژوهش هاى مجلس صحبت كنيد و 
بگذاريد كارشناســان ديگر هم باشــند و آنجا دربــاره بودجه بحث 
اقتصادى صورت بگيرد. دستيار ارتباطات اجتماعى رئيس جمهورى 
افزود: متأسفم دوستان توجه نمى كنند كه اظهاراتى از اين دست موجب 
بى اعتمادى به حاكميت و نظام مى شــود. اين حجم از اين اظهارات 
با هيــچ دوره اى در زمان ارائه بودجه، قابل مقايســه نيســت. به هر 
حال بودجه هر آنچه هست درســت مى شود، بى اعتمادى را چگونه 
مى خواهيد درست كنيد؟ كسرى هاى بى اعتمادى ناشى از اين اظهارات 
در ســرمايه اجتماعى مردم جبران پذير نيست.  وى ادامه داد: به جاى 
اينكه اقدامات و تفاوت ها را با شاخص بگوييد و بگوييد اين اقدام اين 
اثر را داشت و تصويبى كه ما اصالح كرديم، اين اثر اصالحى را داشت، 

يكسرى الفاظ و شعارها كه عمدتا اتهامى است، نبايد بشنويم.
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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

برابــر رأي شــماره 139960326009000475 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى شــركت ســهامى بــرق منطقــه اى 
باختــر بــه شناســه ملــى 10780045800 يــك قطعــه زميــن بــا بنــاى احداثــى در آن محــل 
پســت بــرق بــه مســاحت 6491/49 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 99 اصلــي 
واقــع در شــهر فامنيــن اراضــى ماماهــان خريــداري بــا واســطه از مالكيــن رســمي آقايــان 
ســيدحمزه حســينى و عليميــرزا باقــرى و علــى آقــا كرمــى محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك صورت
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مي تواننــد از تاري
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 292)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/01

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

اصالحيه آگهى مزايده پرونده كالسه 9700031
مورخــه  در  كــه  شــماره 139904326782000011  مزايــده  آگهــى  پيــرو 
1399/10/17 منتشــر گرديــده اســت، موضــوع مزايــده خــودروى پــژو پــارس 
مــدل 1391 رنــگ خاكســترى شــماره انتظامــى خــودرو اشــتباه درج گرديــده 
و صحيــح آن 724س59 ايــران 18 مى باشــد و همچنيــن رنــگ خــودرو 
ــه  ــده ك ــد ش ــدادى قي ــوك م ــى ن ــى قبل ــه در آگه ــد ك ــترى مى باش خاكس

ــردد.  ــالح مى گ ــو اص ــن نح بدي
(م الف 489)

هادى يونسى عطوف 
 مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى بهار 

خبرگزارىخبرگزارى
 ejtemaei@hamedanpayam.com

شركت بهداد صنعت (شعبه همدان) باكادرى مجرب آمادگى خود را جهت 
بازرسى آسانسور هاى شما در تمام شهرستان ها اعالم مى دارد.

تلفن هاى تماس: (09187124577) (081-32523520)

قبل از فرورفتن آسانسورهاى قديمى قبل از فرورفتن آسانسورهاى قديمى 
به كام حادثه اقدام نماييد به كام حادثه اقدام نماييد 

اطالعيه اطالعيه بازرسى ادوارى آسانسور ضرورى مى باشد 
آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

بنياد تعاون زندانيان استان همدان

بنيــاد تعــاون زندانيــان اســتان همــدان در نظــر دارد مكان هــاى زيــر را از طريــق مزايــده عمومــى واگــذار نمايــد. (هــر رديــف بــه يــك شــخص 
واگــذار مى گــردد) متقاضيــان مى تواننــد جهــت تهيــه اســناد مزايــده از تاريــخ درج آگهــى تــا تاريــخ 1399/11/20 بــه بنيــاد تعــاون زندانيــان 
بــه آدرس: همــدان، ميــدان فلســطين، جنــب پمــپ بنزيــن فلســطين مراجعــه و اســناد را دريافــت نماينــد. مبلــغ خريــد اســناد مزايــده بابــت 
ــزد بانــك  ــه شــماره حســاب 0112186495005 ن ــال مى باشــد كــه مى بايســت ب ــال و بابــت مابقــى يــك ميليــون ري رديــف اول دو ميليــون ري
ــام بنيــاد تعــاون زندانيــان اســتان همــدان واريــز گــردد و فيــش مربوطــه بــه امــور مالــى بنيــاد تعــاون زندانيــان  ملــى شــعبه مهديــه بــه ن

تحويــل گــردد.
ضمنا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34227793-081 تماس حاصل فرمايند.

1-كليه فروشگاه هاى مواد خوراكى و غذايى زندان مركزى همدان به تعداد 5 فروشگاه.
2- واحد سنگكى زندان مركزى.

3- واحد رستوران زندان مركزى.
4- واحد اغذيه سراى زندان مركزى.

5- ميوه فروشى زندان مركزى.
6-پاركينگ زندان مركزى.

*كليه هزينه هاى چاپ و نشر آگهى به عهده برندگان مزايده مى باشد.

كنترل شبانه روزى مناطق شكارممنوع نهاوند
 با شكارچيان گونه هاى جانورى و متصرفان اراضى ملى در اين شهرستان 

به صورت جدى برخورد مى شود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند گفت: طى تماس تلفنى 
از اهالى روســتاى قلعه قباد مبنى بر تيراندازى به سمت گونه هاى جانورى، 
نيروهاى اين اداره با كمك نيروى انتظامى در محل حاضر شــدند و منطقه 

را مورد بازديد و بررسى قرار دادند.
مهرداد سلگى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طرح گشت و كنترل مناطق 

شــكارممنوع شهرستان به صورت شبانه روزى توســط كارشناسان حفاظت 
محيــط زيســت نهاوند با جديت درحال اجراســت تا شــكارچيان فرصت 

دست درازى به گونه هاى حفاظت شده اين شهرستان را نداشته باشند.
ســلگى با بيــان اينكه در اين طرح بــه جز محيط بانان، نيــروى انتظامى، 
همياران محيط زيســت و همچنين جوامع محلى نيز با اداره محيط زيست 
همكارى دارند، خاطرنشان كرد: بدون شك نيروهاى محيط زيست به تنهايى 
از عهده نظارت بر محدوده وســيع مناطق حفاظت شده نهاوند برنمى آيند و 

اين كار به كمك نيروهاى مردمى با دقت بيشترى انجام مى شود.
وى با اشــاره به اينكه در اين طرح از صيد و شكارگونه هاى جانورى و آلوده 

كردن آب و محيط زيســت جلوگيرى مى شــود، مطرح كــرد: عالوه بر اين 
نيروهاى حفاظت در اين طرح نســبت به شناســايى شكارچيان گونه هاى 
جانــورى و متصرفــان اراضى ملى اقدام و آنها را بــه مراجع قانونى معرفى 

مى كنند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان نهاوند با تأكيد بر اينكه 
اراضى ملى حق همه مردم اســت و هيچ كس حــق ندارد با خودخواهى 
نســبت به تصرف  آنهــا اقدام كند، يادآور شــد: در اين طرح از خروجى 
سيســتم صنايع نيــز نمونه گيرى مى شــود تا از ورود آلودگــى آنها به 

شود. جلوگيرى  محيط زيست 
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مديركل پزشكى قانونى استان:
وقوع عارضه پس از عمل جراحى 
نتيجه «قصور پزشكى» نيست

 مديركل پزشكى قانونى استان همدان گفت: در تمام دنيا پزشك 
خطاكار وجود دارد اما مردم بايد بدانند وقوع يك عارضه پس از انجام 

عمل جراحى نتيجه قصور پزشكى نيست.
آرتيــن كمالــى در گفت وگو با ايســنا، بــا بيان اينكــه 2 اصطالح 
Complication به معنــاى عارضــه و Failure به معناى خطا با 
يكديگر متفاوت هســتند و عارضه جزوى از هر كار پزشــكى اســت، 
مطــرح كرد: هيچ جراحى در دنيا نمى تواند ادعا كند كه عارضه اى در 
جراحى نداشته اســت. در واقع زمانى عارضه به خطا و قصور پزشكى 

تبديل مى شود كه نحوه برخورد با آن اشتباه باشد.
وى با اشــاره به اينكه مردم در هر عارضه به دنبال خطاكار هســتند 
درحالى كه عارضه پزشــكى مسأله اى اســت كه در كتب معتبر علمى 
بيان شــده اما پزشكان ايرانى خيلى تحت فشــار هستند، ادامه داد: 
وقتى قانونى وجود نداشته و فشار روى پزشكان زياد باشد، تبعات بدى 
براى ســالمت مردم دارد زيرا كادر پزشكى ترجيح مى دهند مهاجرت 
كننــد و يا ديگر طبابت نكنند، از طرفى گرايــش افراد براى ورود به 

اين رشته كم مى شود.
وى درباره نحوه بررســى پرونده هاى شكايت از پزشكان، توضيح داد: 
از آنجايى كه قانون تأســيس ســازمان نظام پزشكى مقدم بر پزشكى 
قانونى بوده اغلب پرونده ها اول براى آنها ارســال مى شــود. ما هم در 
جلسه هســتيم اما فقط يك حق رأى داريم و در پايان، نظر اصلى را 
دادســتان و سيســتم قضايى مى دهند. در بررسى قصور پزشكى نظر 
كارشناســى مهم است، ما طرف حق هســتيم و با هيچ كس تعارفى 

نداريم.
 دانشگاه علوم پزشكى جسدى براى تشريح 

درخواست نكرده
كمالى در ادامه درباره تحويل جســد به دانشــگاه علوم پزشكى براى 
آموزش و تشــريح توسط دانشجويان، گفت: در يك سال و 2 ماه اخير 
كه بنده مديريت پزشكى قانونى استان را به عهده داشتم، درخواستى 
از دانشگاه علوم پزشــكى براى تحويل جسد به آنها نداشتيم. تحويل 
جســد شــرايط خاصى دارد و  رضايت 2 فرد از اولياى دم الزم است 

و تحويل اجساد مجهول الهويه نيز دستورالعمل خاص خود را دارد.
 سالن تشريح بايد به جنب آرامستان منتقل شود

وى با بيان اينكه براســاس طرحى كه داريم مايل هستيم ساختمانى 
جنب آرامســتان براى تشريح اجساد داشــته باشيم، توضيح داد: اين 
كار وجهه شــهر را بهتر مى كند زيرا ما اكنون تقريباً در مركز شــهر 
قرار داريم و حضور اطرافيان متوفى باعث ترافيك و شــلوغى مى شود 
اما اگر ســالن تشــريح در كنار آرامستان باشــد براى خود مردم هم 

راحت تر است.
كمالى در رابطه با وضعيت شهرســتان ها ادامه داد: ساختمان پزشكى 
قانونى تويســركان در دهه فجر امسال افتتاح مى شود، پروژه اسدآباد 
نيز درحال انجام اســت و احتياح داريم اين پروژه زودتر تكميل شود، 
در مابقى شهرســتان ها مشكلى نداريم به جز شهرستان رزن كه براى 

ساخت پزشكى قانونى آنجا نيز برنامه داريم.
 تمايل كم پزشكان براى كار در پزشكى قانونى

وى با اشاره به اينكه پزشكان تمايل كمى براى كار در پزشكى قانونى 
دارند، بيان كرد: با وجود تالش زيادى كه در ســطح سازمان پزشكى 
قانونى كشــور بابت دريافتى پزشكان انجام شده و با توجه به سختى 
كار و شرايط و محدوديت هايى كه وجود دارد، پزشكان اقبال كمترى 

به كار در پزشكى قانونى دارند.
مديــركل پزشــكى قانونــى اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه كمبــود 
ــرد: در حــال حاضــر  ــم، مطــرح ك ــى در اســتان داري پزشــك قانون
حــدود 6 پزشــك داريــم كــه امســال 4 پزشــك را از آزمــون 
اســتخدامى جــذب مى كنيــم و اضافــه شــدن ايــن افــراد 60 درصــد 

ــد. ــل مى كن ــتان را ح ــاز اس ني
 كار در پزشكى قانونى جزو مشاغل سخت نيست

كمالى خاطرنشــان كرد: كار در پزشــكى قانونى فرسايشى است زيرا 
ارباب رجوع با شادى به ما مراجعه نمى كند، كار بسيار سختى است و 
تأثيرات روحى زيادى دارد اما متأسفانه جزو مشاغل سخت محسوب 

نمى شود.

رئيس جهاددانشگاهى همدان مطرح كرد
همدان، مالير و كبودراهنگ 

بيشترين متقاضيان طرح توسعه 
مشاغل خانگى

 رئيس جهاددانشگاهى استان همدان از ثبت نام 2
هزار و180 همدانى در «طرح ملى مشاغل خانگى» 
براســاس ظرفيت تعريف شده از سوى وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعى خبر داد و گفت: همدان، مالير 
و كبودراهنگ بيشترين متقاضيان اين طرح بوده اند.

على كالنترنيا در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه 
ســهميه تعيين شده براى اســتان همدان 2 هزار و 
صد نفر اســت، خاطرنشــان كرد: ثبت نام سامانه اى 
انجام  inhb.ir ايــن تعداد به طور كامل در ســايت
گرفته و درحال حاضر ثبت نام به صورت مازاد بر آمار 

تعيين شده درحال انجام است.
وى بيان كرد: طرح ملى مشاغل خانگى با همكارى 2

مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به عنوان 
كارفرماى طرح و جهاددانشــگاهى به عنوان مجرى 
طــرح در قالب 3 فاز در 31 اســتان درحال انجام و 

پيگيرى است.
كالنترنيا با بيان اينكه در فاز نخست طرح 11 رشته 
در استان شناسايى شد، گفت: خياطى، چرم دوزى، 
مينــاكارى، قاليبافــى، تابلوفرش بافــى، منبت كار 
چاقويى، كيك و شــيرينى پزى، ويراســتارى متون، 
مترجمى كتــاب و مقاله، برنامه نويســى و انيماتور 
ظرفيت هاى شناسايى شده در استان همدان در حوزه 

مشاغل خانگى است.
وى اشــاره اى به آمار ثبت نام كنندگان در رشته هاى 
مختلف طرح داشت و مطرح كرد: طبق آخرين آمار 
رشــته خياطى با 667 متقاضى، رشته چرم دوزى با 
219 متقاضى و رشــته ميناكارى با 185 متقاضى 

به ترتيب 3 رشته پرمتقاضى در استان هستند.
رئيس جهاددانشــگاهى واحد همدان با بيان اينكه 
بيشــترين آمــار ثبت نام كنندگان در طــرح بانوان 
هســتند، يادآور شــد: در طرح ملى توسعه مشاغل 
خانگى سهم آقايان تا به امروز 376 نفر و بانوان هزار 

و 801 نفر بوده است.
بيشــترين  شــد:  يــادآور  ادامــه  در  كالنترنيــا 
ثبت نام كننــدگان طــرح در اســتان به ترتيــب در 
شــهرهاى همدان با 1253 متقاضى، مالير با 228

متقاضى و كبودراهنك با 159 متقاضى هستند.
وى با اشاره به اينكه ثبت نام متقاضيان همچنان ادامه 
دارد، گفــت: همزمان با پايان فاز يك، فاز دوم طرح 
با موضوع «آموزش و توانمندسازى» در قالب ارزيابى 
و استعدادســنجى متقاضيان و پيشرانان، مشاوره و 

هدايت متقاضيان آغاز شده و درحال انجام است.
كالنترنيا اظهــار كرد: «اتصال به بــازار» مهم ترين 
بخش اين طرح و به عنوان فاز سوم طرح ملى توسعه 
مشــاغل خانگى درنظر گرفته است كه در آن افراد 
متقاضى پس از كســب مهارت در رشــته انتخابى، 
توسط پيشــرانان(كارآفرينان موفق) جذب بازاركار 
مى شوند. وى خاطرنشان كرد: كسب و كار و مشاغل 
خانگى يكى از زمينه هاى افزايش مشاركت مردم در 
اقتصاد و از جمله راهكارهاى مناســب براى توسعه 
اشــتغال هاى ُخرد و خانگى اســت كه مى تواند در 
توسعه زيرساخت هاى هر كشور و ملتى اثرگذار باشد.
وى با اشــاره به اينكه امروزه كسب وكارهاى خانگى 
به عنوان راهكارى مهم براى ايجاد اشــتغال و درآمد 
در سراسر جهان محســوب مى شود، گفت: با توجه 
به ظرفيتى كه در حوزه مشــاغل خانگى و توليدات 
بومى وجود دارد اين مهم مى تواند يكى از راهكارهاى 
مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتى و به طور خاص 

افزايش درآمد و ثروت در جامعه باشد.

 يكى از ســاكنان محله كانال پشــت ناسيونال 
ماليــر مطرح مى كند: تا به حــال 2 كودك در اين 
كانال سقوط كرده و فوت شــده اند. 2 سال پيش 
باخبر شــديم براى بهســازى 200 متر آن اعتبار 
گرفته اند اما حاال با گذشــت 2 سال هنوز هم روز 
از نــو و روزى از نو. فقط چند ماه پيش چند بلوك 
آوردند كه روى كانال را بپوشانند، 3-2 تا از بلوك ها 

را گذاشتند و مابقى را همانجا رها كرده و رفتند.
پــل انقالب را دور مى زنم، خيابانــى كه به ميدان 
تعاون منتهى مى شود كوچه اى فرعى دارد، داخل 
كوچه كه بپيچى گردوغبار بلند شده به آسمان خبر 
از دل هاى خاكســترى اهالى اين محله مى دهد اما 
اين همه ماجرا نيست، كاش اين گردوغبار بلندشده 
از زمين خاكى فقط در آسمان اين محله جا خوش 
مى كرد اما اين غبار، لبخند را از چهره همه اهالى و 
ساكنان اين محله ربوده و آنقدر عادى از كنار كانال 
عبور مى كنند كه گويا چند سالى است با اين كانال 

و تمام دردسرهايش كنار آمده اند.
اينجا شهرســتان مالير، شــهر جهانى مبل منبت 
اســت، پل انقالب را كه رد كنــى، ابتداى خيابان 
محمد ماليرى، نخستين كوچه سمت راست، شما 
ديگر آثارى از شــهر نمى بينيد، روستايى است به 
وسعت يك كانال فاضالب، جاده اى خاكى كه فقط 
نخستين كوچه اش آسفالت شده است. وارد كوچه 
كه مى شوى چند متر جلوتر كانالى به ارتفاع بيش 
از 3 متــر و عرض بيش از 4 متر تا انتها ادامه دارد. 
اين كانال در واقع انتهاى كانال هاى فاضالب شهرى 
اســت كه به ســمت تصفيه خانه حاجى آباد روان 
است. كانالى كه به علت روباز بودن و نداشتن هيچ 
پوششــى، عالوه بر اينكه مرگ 2 كودك بى گناه را 
رقم زده، زندگى اهالى باصفاى اين محله را با بوى 
تعفن، آبگرفتگى، آزار حشرات و سقوط ماشين هاى 

بسيارى همراه كرده است.
 آرزوهايى كه در كنار كانال فاضالب و 

زباله ها نوشته مى شود
كانالى كه بوى تعفن زباله هايش شايد فرصت يك 
ســاعت ايســتادن و تحمل كردن را به شما ندهد 
اما در همان يك ســاعتى كه اينجا هســتم چند 
كودك دوچرخه سوار را ديدم كه كنار همين كانال 
و همين زباله ها آرزوهايشــان را مى نويسند و بيش 
از 20 ماشين كه از جاده هاى خاكى 2 سمت كانال 
درحال رفت وآمد هستند. 2 طرف كانال حدود ده 
كارگاه مبل مبنت و انبار اســت و تا انتهاى كانال 
كه به زمين هاى ســبزى كارى و كشاورزى منتهى 
مى شود، بيش از ده كوچه به چشم مى خورد و در 
هر كدام از اين كوچه ها، خانه هايى جا خوش كرده 
كه آجر بــه آجرش، كمر پدرى را خم كرده و گرد 
سپيدى بر محاسنش نشانده است، اين كوچه هاى 
خاكى پناهگاه كودكانه بســيارى از كودكان ساكن 
ايــن محله اســت، كودكانى كــه مجبورند دوران 
كودكى خود را در اطراف اين كانال و در ميان اين 

خاك ها سپرى كنند.
زندگى  چاشــنى  فاضالب؛  بــد  بوى   

ساكنان كانال پشت ناسيونال
كانالى كه بوى تعفن زباله هايش شــايد به ميدان 
انقالب نرسد اما به آشــپزخانه گرم مادرى كه در 
يكى از همان كوچه هــا و در فاصله چند مترى از 
اين كانال مشــغول پختن غذاست، مى رسد و مادر 
مجبور اســت در همه ماه هاى سال درز پنجره ها را 
كهنه پيچ كند كه مبادا اين بوى تعفن، بوى خوش 

غذايش را آلوده كند اما بى فايده است.
مرد تقريباً 38 ســاله اى بيرون مغازه اش ايستاده، 
او از روزهاى تابســتان مى گويد، روزهايى كه براى 
ما شايد يادآور شــربت هاى خنك توت فرنگى در 
بعدازظهرهاى بلند مردادماه باشــد، اما تابســتان 
براى اهالى محله كانال پشــت ناسيونال نه شربت 
خنك بهارنارنــج مى آورد و نه روزهاى گرم و بلند، 

بلكه با خود آب فاضالب و موش و هزاران حشــره 
به همراه دارد! باال آمدن آب از كانال فاضالب، سبب 
آبگرفتگــى مغازه ها، كارگاه هــا و خانه هاى اطراف 
كانال مى شــود و زنــان و مردانى كه مجبورند آب 

فاضالب را با سطل از خانه هايشان بيرون كنند.
خانمى با فرزند 4-3 ساله ، سرش را از خانه بيرون 
مى آورد، او به خبرنگار ايســنا مى گويد: مجبورم از 
ترس آمدن موش همه درزها را بپوشاندم، تابستان 
كه اينجا غوغا مى شــود، خدا نكنــد آب كانال باال 
بيايــد تمام اين مغازه هاى دور و بر و خانه ما را آب 
مى گيــرد، آن هم چه آبى، آب فاضالب! پيش از ما 
همين طور بوده پس از ما هم همين طور است، 34

سال است كه هيچ كس به فكر پوشاندن سطح روى 
اين كانال نيســت و چه وعده هايى كه با مسئوالن 

مى آيد و مى رود.
پيرمــردى را مى بينم كه پرزهاى روى ماســكش 
نشــان مى دهد بيش از ده بار ماســك را شسته و 
دوباره به صورت زده اســت. لبخند را مى شــود از 
چشمان ساده و باصفايش خواند، از او درباره كانال 
مى پرســم، مى گويد: دخترم، اينجا كه ايستاده اى 
تازه بخش خوب ماجراســت، ابتداى كانال است و 
اين كوچه را آســفالت كرده اند، برو جلوتر، هر چه 

جلوتر بروى عمق فاجعه را بهتر درك مى كنى، برو 
خودت ببين.

حرف هــاى اين پيرمــرد مرا به يــاد فيلم پلتفرم 
مى اندازد، هر چه به طبقه هاى پايين تر بروى، عمق 

فاجعه را بهتر درك مى كنى. راه مى افتم ...
 ايــن كانال تاكنون جــان 2 كودك را 

گرفته است
هرچنددقيقه يكبار با عبور يك ماشين سرتاپايم پر 
از گردوخاك مى شــود، بوى تعفن زباله ها تا فاصله 
چند مترى كانال مشــهود است، جلوتر كالغ هاى 
بســيارى دور زباله هاى داخل كانال جمع شده اند 
و مشــغول ضيافت هســتند. در يكى از كوچه ها 
پيرمردى به يك ديوار آجــرى تكيه داده، عصايى 
به دســتش گرفته و فارغ از تمام باال و پايين هاى 
روزگار، گرم صحبت با پســرى اســت كه كنارش 

ايستاده، جلو مى روم و درباره كانال از او مى پرسم.
او دل پــردردى دارد، از حرف هايش مى فهمم كه 
اين كانال بيش از 37 سال است با اهالى اين محله 
زندگــى مى كند و اين پدر را چند ســال پيش به 
عزاى فرزندش نشــانده است. پســرى كه كنار او 
ايستاده، ادامه مى دهد: تا به حال 2 كودك در اين 
كانال سقوط كرده و فوت شــده اند. 2 سال پيش 
باخبر شــديم براى بهســازى 200 متر آن اعتبار 
گرفته اند اما حاال با گذشــت 2 سال هنوز هم روز 
از نــو و روزى از نو. فقط چند ماه پيش چند بلوك 
آوردند كه روى كانال را بپوشانند، 3-2 تا از بلوك ها 

را گذاشتند و مابقى را همانجا رها كرده و رفتند.
پشت  كانال  ســرپوش  پروژه  تكميل   

ناسيونال نيازمند 15 ميليارد اعتبار است
در ادامه به ســراغ شــهردار مالير رفتيم، او با بيان 
اينكه براى پوشاندن اين كانال ابتدا بايد ديواركشى 
آن تكميل شود، مى گويد: پس از تكميل ديواركشى 
اين كانال كه بخشــى از آن انجام شده، شهردارى 
درصورت تأمين اعتبار مورد نياز براى تكميل پروژه 

سرپوش اين كانال اقدام مى كند.
حســين بابايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
شهردارى براى تكميل اين پروژه به همكارى اداره 

راه و شهرسازى و شركت بازآفرينى شهرى نيازمند 
است، ادامه مى دهد: در آخرين سفر معاون وزير راه 
و شهرسازى و مديرعامل شركت بازآفرينى شهرى 
ايران به مالير، مقرر شــد صد ميليون تومان براى 
تكميل اين پروژه درنظر گرفته شــود كه هنوز اين 
مبلغ تخصيص نيافته، از طرفى برآورد شــهردارى 
براى تكميل پروژه سرپوش كانال پشت ناسيونال، 
آســفالت كوچه ها و جدولكشــى آنها 15 ميليارد 
تومان است و شهردارى تاكنون يك ميليارد تومان 
به منظور جدولكشى و آسفالت يكى از كوچه ها و نيز 

خريد بلوك ها هزينه كرده است.
 به محض گرم تر شــدن هــوا براى 
تكميل سرپوش 200 متر ابتداى آن اقدام 

مى كنيم
به گفته بابايى، ســردى هــوا و تعطيلى معادن 

ســنگ در اين فصل نيز ســبب خوابيدن پروژه 
شــده و به محض گرم تر شــدن هوا، شهردارى با 
توجه به اعتبارات موجود براى تكميل ســرپوش 
200 متر ابتداى كانــال اقدام مى كند، از طرفى 
همكارى ديگر دســتگاه هاى ذى ربــط از جمله 
اداره آب و فاضــالب روند تكميــل اين پروژه را 

تسريع خواهد كرد.
شــهردار مالير ادامه مى دهد: تكميــل اين پروژه 
از اولويت هــاى مهم اســتاندار، فرمانــدار مالير و 
شهردارى اســت كه درصورت تأمين اعتبار آن در 
خوشــبينانه ترين حالت 6 ماهه انجام خواهد شد 
اما با توجه به تكميل ديواركشــى چند متر ابتداى 
كانال و تأمين بلوك هاى مورد نياز، شهردارى براى 
سرپوش 200 متر ابتداى آن به محض گرم تر شدن 
هوا و تأمين ســنگ و ديگر مصالح مورد نياز اقدام 

مى كند.
 وعده ابتداى سال فرماندار و شهردار

اين در حاليســت كه فرماندار ماليــر فرودين ماه 
امســال در بازديدى كه به همراه معاون هماهنگى 
امــور عمرانى فرماندارى، شــهردار مالير و معاون 
شهردار از كوچه  پشت ناسيونال شهر مالير داشت، 
دســتور داد «مبلغ 15 ميليارد ريال براى تكميل 
پروژه  ســرپوش كانال جمع آورى آب هاى سطحى 
اين كوچه تخصيص يابد» كه بنا به گفته شــهردار 

اين اعتبار تخصيص نيافت.
شهردار مالير هم در اين بازديد گفت: «قصد داريم 
در نخســتين فرصت با انتخاب پيمانكار از طريق 
مناقصه، پروژه هاى كانال كوچه  پشــت ناسيونال، 
كانــال روبه روى پمپ بنزيــن محجوبيان و كانال 
16 متــرى به تصفيه خانــه آب و فاضالب مالير را 
به ســرانجام برســانيم» اما به نظر مى رسد پس از 
گذشت 9 ماه از سال، نخستين فرصت پيش نيامده 

تا شهردارى وارد عمل شود!
به گفته اهالى باصفاى محله پشت ناسيونال، اين 
كانال پس از گذشــت بيش از 30 سال و گرفتن 
جان 2 كودك به دليل ســقوط در آن، پوشــيده 
نشــده است و بوى تعفن ناشى از انباشت زباله در 
كانال و جمع شدن حشرات از يكسو و آبگرفتگى 
مغازه هــا و خانه هاى اطراف آن از ســوى ديگر، 
طاقت اهالى را طاق كرده و به اين باور رسيده اند 
كه اين كانال بايد جزوى از زندگيشــان باشــد و 
ديگــر هيچ يك باور ندارند كــه اين كانال روزى 
پوشيده شود. از طرفى گردوغبار بلندشده از جاده 
خاكى اطراف كانــال و كوچه پس كوچه هاى اين 
محله، آســمان را تا چند كيلومترى، براى اهالى 
پشت ناسيونال خاكسترى كرده است، كانالى كه 
شايد مردم اين شهر آن را با عنوان كانال ناسيونال 
مى شناسند، در واقع براى اهالى باصفاى اين محله 

كانال مرگ است.

ناسيونال مالير چرا بهسازى نمى شود؟

زندگى با بوى تعفن
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آرامش مطلق در بازار خودرو
فعال قيمت ها نزولى است

 طبق اعالم رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشــندگان خودرو 
كشــور در وضعيت بازار خودرو و تغييرات آن نسبت به هفته گذشته، 
بازار همچنان آرام بوده و ريزش قيمت ها ادامه دارد؛ اين درحالى است 
كه سطح معامالت كامال به صفر رسيده و هيچ خريدارى در بازار نيست.

سعيد مؤتمنى در گفت وگو با ايسنا، ضمن تأكيد بر اينكه بازار خودرو 
درحال حاضر در آرامش مطلق به سر مى برد؛ اظهار كرد: در حقيقت بازار 
در خواب كامل فرورفته است؛ زيرا معامالت به نقطه صفر رسيده است 
و تا زمانى كه نرخ ارز در مبلغى مشخص، ثابت نماند، مشترى خريد خود 
را انجام نمى دهد و منتظر كاهش بيشتر قيمت ها مى ماند تا خودرو مورد 

نظر خود را در ارزان ترين حالت ممكن خريدارى كند.
وي ادامه داد: از سوى ديگر فروشنده در بازار بسيار است و مى خواهد 
خودرو در اختيار را بفروشد اما خريدارى وجود ندارد، بنابراين با توجه 
به اينكه معامله اى انجام نمى شود، درصد ريزش، پس از همان ده درصد 
عالوه براين كاهش 32 درصدى آبان ماه به بعد، هنوز عدد مشخص ندارد 
و هفته آينده دقيق تر مى توان در مورد ميزان كاهش قيمت صحبت كرد، 

اما روند نزولى قيمت ها همچنان ادامه دارد.
GLX در كانال 170 وى افزود: به طور مثال ســمند LX و پــژو 405

ميليون تومــان، پژو 206 تيپ 2 در محدوده 180 تا 182 ميليون تومان 
قــرار دارند. همچنين در گروه محصوالت ســايپا نيز پرايد حدود 95

ميليون تومان، تيبا كمتر 115 ميليون تومان و ســاينا حدود 126 ميليون 
تومان قيمت دارند. اما همان طور كه اشــاره شــد، به دليل اينكه معامله 
انجام نمى شود، قيمت مشخصى هم وجود ندارد اما مشخص است كه 

قيمت ها درحال كاهش است.
مؤتمنى تأكيد كرد: چناچه نرخ ارز به مدت 2 هفته در يك قيمت تثبيت 
شــود، بازار دوباره فعال شــده و معامالت از سر خواهد گرفته شد و 
راحت تر مى توان درباره تغييرات آن صحبت كرد. زمانى كه در ماه هاى 
گذشته ارز در كانال 25 هزار تومان براى مدتى ايستاد، با حضور فروشنده 
و خريــدار در بازار معامالت صورت مى گرفت و اكنون خريدار منتظر 

كاهش بيشتر در قيمت هاست؛ بنابراين خريد خود را انجام نمى دهد.

قيمت ناحق زمين و مسكن را هم 
به مصايب مردم همدان اضافه كنيد

مهدى ناصرنژاد»
 اوج گيــرى قيمت زمين و مســكن در همــدان از پايان دهه 70
متأثــر از برخى سياســت گذارى هاى غلط آغاز شــد. تا پيش از آن 
شــايد زمين و خانه يكى ار ارزان ترين كاالها در مركز استان همدان 
به شــمار مى آمد و مى توان گفت، مى شد يك قطعه زمين 200 مترى 
در نقطه اى روبه توســعه از كالنشــهرى در همسايگى شرق همدان 
را با 2 قطعه زمين 200 مترى در نخســتين شــهرك بزرگ همدان 
به راحتى معاوضه كرد؛ اما براســاس همان سياست گذارى غلط، يك 
ســال بيشتر طول نكشيد كه سكه برگشــت و بايد يك قطعه زمين 
خوب در همدان را با 2 قطعه زمين همســان در آن شهر عوض بدل 
كرد و يك مبلغى هم براى شيرين شدن معامله از طرف مطالبه كرد. 
آن سال ها كه مســكن در همدان راكد و ارزان بود، سياست گذاران 
امر مســكن براين باور خام بودند كه ارزانــى ملك در همدان مانع 
توســعه ساخت وســازها و فرار ســرمايه گذارى هاى اين بخش از 
همدان مى شود و بايد چاره اى انديشيد! اما آيا اگر پيش بينى درستى 
از عاقبت چنان سياســت گذارى و برنامه ريزى نسنجيده اى به عمل 
مى آمد، خانه دار شدن براى خيل همدانى هاى بى سرپناه در اين سال 

و ماه دچار چنين سرنوشت كابوس وارى مى بود؟ 
در واقع تاكنون هيچ گونه ريشــه يابى و تدبيــر چاره گرى در ارتباط 
با اوج گيرى لجام گســيخته قيمت هاى زمين و مســكن در كالنشهر 
تــازه اى كه بيشــترين رقــم بيكارى و كســادى كســب وكار، فقر 
سرمايه گذارى هاى بزرگ در توليد و اشتغالزايى را دارد و كارد برنده 
گرانى ها و نابســامانى اقتصادى به اســتخوان مردم رسيده است، به 
عمل نيامده و هيچ مســئول و صاحب نظرى نمى تواند به اين پرسش 
پاسخ دهد كه چرا بايد قيمت ناحق و خانه خراب كن ملك در همدان 

با پايتخت كشور مقايسه شود؟ 
چرا شاخصه هاى ديگر زندگى و رفاه و بهره مندى در همدان و تهران 
با هم مقايسه نمى شود؟ چرا كسى نمى گويد چرا در قبال تخريب و 
تبديل بهترين اراضى باغى و بيشــه زارهاى جان نواز دورتادور شهر 
همدان و ســاخت آپارتمان هاى ناموزون در آن در يكى2 دهه اخير، 
كم ترين مشكل و مصايب خيل بى شمار زوج هاى جوان و بى سرپناه 

در اين شهر برطرف نشده است ؟! 
يك مسئول دلســوز و كاربلد در اين شهر نيست تا بگويد سرنوشت 
طرح ملى مسكن در همدان به كجا انجاميد و چرا همدان در اين زمينه 
از خيلى شــهرهاى بزرگ و كوچكى كه مســتحق طرح ملى مسكن 
هســتند، عقب مانده اســت؟! آيا اين عقب ماندگــى و اهمال هم در 
راستاى همان اشتباه مديران (چندتا از اين مديران را مى شود نام برد اما 

چنين قصدى نيست) نيمه دهه 70 در استان است؟!
البته در عمل چندان معلوم نيســت كه طرح ملى مســكن سرانجام 
بــا چه فرمــى از آب آزمون و خطــا بيرون آيد! امــا اگر اين طرح 
براساس نقشــه راه پياده شــود و در آينده مايه روسفيدى طراحان 
اصلى خود قرار بگيــرد، در حق مردم همدان و جوان هاى آرزومند 
و حتى آن دســته از خانواده هايى كه در پيرانه ســرى از روى اجبار 
هنوز هم مستأجر هستند و با خفت روزگار مى گذرانند، ظلم بزرگى 

خواهد بود و گناهش نابخشودنى است! 

وام ازدواج افزايش يافت
 سقف 100ميليونى و كف 70 ميليونى وام 

ازدواج در سال 1400

طبق مصوبه كميســيون تلفيق بناســت رقم وام ازدواج در سال 
1400 افزايش يابد؛ ســقف وام ازدواج براى هريك از زوجين صد 
ميليون تومان و كف آن 70 ميليون تومان تعيين شــده است اما، وام 

صد ميليونى به كدام زوجين تعلق مى گيرد؟
ــه  ــح مصوب ــا تســنيم در توضي ــو ب ــى رضاخــواه در گفت وگ مجتب
كميســيون تلفيــق بــراى وام ازدواج در ســال 1400، اظهــار كــرد: 2
رقــم پيشــنهادى بــراى وام ازدواج در كميســيون تلفيــق به تصويــب 
رســيده اســت كــه طبــق آن بــراى پســران زيــر 25 ســال و دختــران 
زيــر 23 ســال، وام ازدواج بــراى هريــك از زوجيــن صــد ميليــون 

تومــان باشــد.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه كميســيون تلفيــق مصــوب كــرد كــه وام 
ازدواج بــراى ســاير زوجيــن كــه شــرايط ســنى فــوق را ندارنــد، 
70 ميليــون تومــان باشــد، گفــت: عمــًال ســقف وام ازدواج صــد 
ميليــون تومــان شــده اســت؛ ممكــن اســت اگــر زوجيــن شــرايط 
ــان وام ازدواج  ــون توم ــًا 200 ميلي ــند جمع ــته باش ــنى را داش س
بگيرنــد يــا اگــر يكــى از زوجيــن شــرايط ســنى را داشــت جمــع 
وام ازدواج آنهــا 170 ميليــون تومــان شــود. كــف وام ازدواج نيــز 

ــراى زوجيــن 140 ميليــون تومــان تعييــن شــده اســت. ب
طبق قانون بودجه، در ســال 99 وام ازدواج براى هر يك از زوجين 

50 ميليون تومان (درمجموع 100 ميليون تومان) بود.

مدير بانك مسكن همدان: 
جرايم تسهيالت معوق بخشيده مى شود

 مدير شــعب بانك مســكن اســتان همدان گفت: بخشودگى 6 درصد 
خالص جرايم تسهيالت به نسبت واريز نقدى در قالب طرح «مهر انديش» 

آغاز شده و تا 20 اسفند ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي بانك مسكن همدان، رسول مالمير بيان كرد: ميزان 
مطالبات بانك مســكن از مشتريان اين بانك به 270 ميليارد تومان رسيده و 
از اين نظر رتبه دوم را بين بانك هاى اســتان همدان پس از بانك كشاورزى 

به خود اختصاص داده است.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به قرار داشتن در هشتادودومين سالروز تأسيس 
بانك مسكن و پيش رو بودن دهه مبارك فجر طرح تشويقى براى بخشودگى 

جرايم مشتريان بانك مسكن درنظر گرفته شده است.
مدير شــعب بانك مســكن اســتان همدان افزود: با توجه به شرايط بد 
اقتصادى ناشــى از شيوع كرونا و نامناسب بودن وضعيت معيشتى مردم، 
بانك مســكن اين بســته تشويقى را براى مشــتريان داراى بدهى معوق 

درنظر گرفته است.
مالميــر بيان كرد: در طــرح مهرانديش درصورت واريــز نقدى هر ميزان 

از مطالبــات غيرجارى تســهيالت پرداختى همچنيــن مطالبات مربوط به 
ضمانت نامه هاى ضبط شــده، 6 درصد از خالص جرايم محاســبه شده به 

نسبت واريزى بدهكاران مورد بخشودگى قرار مى گيرد.
وى يادآورى كرد: پيشتر مشــتريان بدهكار در صورت پرداخت كل بدهى 
مشمول بخشودگى مى شدند اما هم اينك به منظور كمك به مردم، درصورت 
پرداخت بخشى ار بدهى آنها مى توانند از مزاياى اين بسته تشويقى بهره مند 

شوند.
مدير شعب بانك مسكن استان همدان ادامه داد: تسهيالت پرداختى توسط 

اين بانك ُخرد بوده، بنابراين بدهكار دانه درشتى نداريم.

غزل اسالمى »
 بــا اينكه 24 هزار و 834 نفر در اســتان 
همدان براي مســكن ملي ثبت نــام كرده اند 
و طبــق اعــالم داريوش حســيني مديركل 
راه وشهرســازي اســتان همدان، در يك ماه 
گذشــته كلنگ زنى پــروژه 609 واحدى در 
شــهرك شهيد بهشتى و 104 واحدى شهرك 
مدنى در زمينى به مساحت 80 هزار مترمربع 
توسط جهاد نصر مركزى آغاز شد، اما اكنون 
علي رحيمي فر رئيس كميسيون فنى عمرانى 
شوراى اسالمى شــهر همدان اعالم كرده كه 
تاكنون هيچ پروانه ســاختماني در اين حوزه 

صادر نشده است.
25 آذرمــاه بود كه حســيني از آغاز عمليات 
كلنگ زنــي 713 واحــد از مســاكن ملي در 
شــهرك هاي بهشــتي و مدنــي خبــر داد و 
عكس هاي مربوط به آغاز عمليات خاكبرداري 
آنها را منتشر كرد اما روز دوشنبه رحيمي فر اين 
اخبار را زير ســؤال برد و به ايسنا گفت كه با 
وجود تصويب شوراى شهر همدان براى ارائه 
تخفيف 50 درصدى عوارض به مساكن اقدام 

ملى تاكنون اتفاقي در همدان نيفتاده است.
به گفته رحيمى فر با افزايش بى رويه قيمت ها 
مردم نقره داغ شده اند اما متأسفانه از مسئوالن 
حوزه مســكن به ويژه رئيس شوراى مسكن 
استان و اداره كل راه و شهرسازى در راستاى 
تأمين مســكن ارزان قيمــت اقدامات مؤثرى 

مشاهده نشده است.

وي با تأكيد بر اينكه مديران مربوط به حوزه 
مسكن بايد پاســخگوى افزايش غيرمتعارف 
و بى رويه و افسارگســيخته قيمت مســكن 
باشــند، اظهار كرد: با تعطيلى مسكن مهر بيم 
آن مى رفــت كه در بازار عرضــه و تقاضاى 
مسكن خأل ايجاد شود، بر اين اساس شوراى 
مســكن اســتان و اداره كل راه و شهرسازى 
بايد رويكردى مؤثر در بحث قانون مســكن 

ارزان قيمت اتخاذ مى كردند.
رحيمى فــر در پايان ســخنانش تصريح كرد: 

اميد اســت در چند ماه باقيمانده از كار دولت، 
در بحث مســكن ارزان قيمت در استان تحرك 
ايجاد شود. با وجود اخبار متناقض و نامعلوم 
بودن وضعيت مساكن ملي بسياري از مردم را 
با ابهاماتي مواجه كرده اســت. حتي اداره كل 
راه و شهرســازي اســتان همدان پس از يك 
ماه هنوز با بازديد خبرنــگاران از زمين هاي 
خاكبرداري شــده براي ساخت مساكن ملي 
موافقت نكرده و تنها به انتشــار چند عكس 
بدون توضيح درباره محل دقيق آنها بســنده 

كرده اســت. اما چون طبق آمار روز گذشته 
مديركل راه و شهرســازى استان، 24 هزار و 
834 نفر در مرحله يكم، دوم، سوم و چهارم 
طرح اقدام ملى توليد مسكن در سطح استان 
ثبت نام كرده انــد و از بين 7 هزار و 641 نفر 
متقاضي تأييدشــده 6 هــزار و 52 نفر واريز 
روشنگري هاي  مي رود  انتظار  داشته اند،  وجه 
الزم بــراي اطمينان خاطر متقتضيان مســكن 
ملي و روشــنگري در سطح جامعه، اخبارى 

مستندتر منتشر شود. 

تناقض اخبار در ساخت مسكن ملي همدان
■ رئيس كميسيون فنى عمرانى شوراى شهر: حتي يك متر پروانه ساخت مسكن ملي صادر نشده است
■ مديركل راه وشهرسازي استان: خاكبرداري 713 واحد در شهرك هاي بهشتي و مدني آغاز شده است

هنرصنعت كيف و كفش همدان براى احيا بايد حمايت شود
 معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه همدان 
در زمينه توليد و صادرات كيف و كفش چرم و مصنوعى پرچمدار كشور بوده است، گفت: 

براى احياى اين هنرصنعت بايد مسئوالن حمايت كنند.
به گزارش ايرنا، آقايار فراشى در ميز تخصصى صادرات صنوف توليدى كيف و كفش اظهار 
كرد: 350 واحد توليدى كيف و كفش در استان همدان داراى مجوز و به همين ميزان بدون 
مجوز درحال فعاليت هستند. وى با بيان اينكه حدود 6 هزار نفر در هنرصنعت كيف و كفش 
مشغول به كار هستند، افزود: اين ميزان اشتغال تنها مربوط به واحدهاى داراى مجوز است. 
معاون توســعه تجارت و بازرگانى سازمان صنعت همدان خاطرنشان كرد: اين هنرصنعت 

اشتغالزا و سودآور نيازمند گسترش صادرات است. 
فراشى يادآورى كرد: همدان در توليد محصوالت چرم در ساليان گذشته پرچم دار كشور بود 

و اين نام و نشان بايد دوباره احيا شود. 
وي گفت: در اين فضا مى توان مســائل و مشكالت توليدكنندگان را بررسى و راهكارهاى 

مناسب براى حضور توليدات همدان را در بازارهاى جهانى ارائه كرد. 
ميز تخصصى توسعه صادرات كيف و كفش با عضويت استان هاى قم، اصفهان، آذربايجان 

شرقى، خراسان رضوى به ميزبانى همدان برگزار شد.

درحالى كه خبرگزارى صداوسيما با انتشار 
خبرى به نقل از قاليباف اصل، اســتعفاى وى 
را تكذيب كرده اســت، مدير روابط عمومى 
سازمان بورس در مصاحبه اى استعفاى وى را 

تأييد كرد.
به گــزارش مهــر، درحالى كــه خبرگزارى 
صداوســيما بــا انتشــار خبرى بــه نقل از 
قاليباف اصل، اســتعفاى وى را تكذيب كرده 
است، مدير روابط عمومى سازمان بورس در 

مصاحبه اى استعفاى وى را تأييد كرد.
درحالى كــه پايگاه خبرى ســازمان بورس 
درست در زمانى كه رئيس سازمان بورس 
در جلســه با اعضاى كميســيون اقتصادى 
مجلس به ســر مى برد، نامه اســتعفاى وى 
را منتشر كرد، حســن قاليباف اصل پس از 
خروج از جلســه كميســيون در مصاحبه 

را  اســتعفايش  صداوســيما  خبرگزارى  با 
كرد. تكذيب 

به نوشــته خبرگزارى صداوســيما، حســن 
قاليباف اصل در حاشــيه جلســه بــا اعضاى 
كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى، 
در مصاحبه اختصاصى با صداوسيما با تكذيب 
خبر اســتعفاى خود از رياســت اين سازمان، 
افزود: شايد مرا بركنار كنند، اما استعفا نكرده ام.

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران افزود: 
اطالع ندارم كه چه كســى اين خبر را و با چه 

هدفى منتشر كرده است.
اما سياوش وكيلى مدير روابط عمومى سازمان 
بورس در مصاحبه اى اعالم كرد: خبر استعفاى 
حسن قاليباف اصل از پســت رياست سازمان 
بورس درست است و در تارنماى رسمى سازمان 

بورس منتشر شده است.
مديرعامل شركت توانير:

مصرف برق ماينرها اثر 
تعيين كننده اى در مصرف 

انرژى ندارد
 مديرعامل شركت توانير گفت: اگرچه 
مصرف ايــن ماينرها اثــر تعيين كننده اى 
در مصــرف انــرژى ندارد، امــا برخورد 
با ماينرهــاى غيرمجــاز جدى تر پيگيرى 

مى شود.
به گزارش مهر، محمدحسن متولى زاده در 
آئين ســى وهفتمين هفته پويش «هر هفته 
الف _ ب _ ايران»، گفت: از هفته گذشته 
با بسيج يك هزار و 600 گروه عملياتى با 
بيش از 5 هزار نيــرو، اقدام به جمع آورى 
اين مراكز شــد. با جمع آورى اين ماينرها، 

بيش از صــد مــگاوات صرفه جويى در 
مصرف برق انجام شد.

وى به فعاليت ماينرها در كشــور اشاره 
كــرد و ادامــه داد: اگرچــه مصرف اين 
ماينرها اثــر تعيين كننــده اى در مصرف 
انرژى نــدارد، اما برخورد بــا ماينرهاى 
غيرمجاز جدى تر پيگيرى مى شود. حدود 
200 مركز قانونى اســتخراج رمزارز در 
هماهنگى  بــا  كه  دارند  فعاليت  كشــور 
انجام شــده، مصرف بــرق خود را قطع 
كردند تا اين روزها به راحتى سپرى شود. 
تعدادى از مراكز غيرمجاز استخراج رمز 
ارز وجــود دارند كه با وجود زياد نبودن 
تعداد آنها، امــا به علت پراكندگى، امكان 

برخورد با آنها سخت تر است.

اخبار متناقض از يك استعفا؛

قاليباف: استعفا نكرده ام 
■ روابط عمومى بورس: استعفا كرده است
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حضور نوجوان همدان در ليگ شناى 
باشگاه هاى كشور 

 «مانى پاك صفات» و «عليرضا حيدرى مريانى» شــناگران نوجوان 
همدان در ليگ شناى باشگاه هاى كشور شركت مى كنند.

رئيس هيأت شــنا، شيرجه و واترپلو استان با اعالم اين خبر گفت: 2
شــناگر نوجوان و آينده دار همدانى در ليگ شناى باشگاه هاى كشور 
شــركت مى كنند كه اين قدمى مهم و مثبت در راستاى اهداف عاليه 
هيأت شنا، شيرجه و واترپلو و پيشرفت شناى قهرمانى استان همدان 

است.
محمدصادق بختيارى ادامه داد: مرحله نخست هجدهمين دوره ليگ 
شناى باشگاه هاى كشور كه ازجمله مهم ترين و باكيفيت ترين مسابقات 
شنا در سطح ملى است، با توجه به اعالم فدراسيون، 20 و 21 اسفندماه 
در اســتخر مجموعه آزادى تهران و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

برگزار مى گردد.
وى افزود: مانى پاك صفات و عليرضا حيدرى مريانى از شناگران 15 و 
14 ساله و توانمند استان همدان هستند كه در ليگ شناى باشگاه هاى 

كشور در كنار نامداران و قهرمانان كشور شنا مسابقه مى دهند.
 بختيارى افــزود: با وجود محدوديت ها و شــيوع ويــروس كرونا 
فعاليت هاى ورزشى و به ويژه در سطح قهرمانى را بسيار مشكل كرده 
اســت كه نمود آن در ورزش هاى آبى و به ويژه شــنا بيشتر از ديگر 
رشته ها بوده است؛ اما اين 2 شناگر همدانى زيرنظر مربى هيأت شنا، 
شيرجه و واترپلو استان جمال جنانى، آمادگى خود را حفظ كردند و 

توانستند حائز شرايط الزم براى شركت در اين مسابقات شوند.
وى افزود: مشــكالت فراوان و عديده نتوانسته خللى بر عزم و اراده 
شــناگران همدانى براى حفظ آمادگى، پيشرفت و ارتقاى توان بدنى، 

براى رقابت با بهترين شناگران كشور وارد كند. 
بختيارى خاطرنشان كرد: اميدواريم با درخشش شناگران پرتالشمان 
در ليگ شناى باشگاه هاى كشــور زمينه براى حضور بيشتر شناگران 
اســتان در سال هاى آينده فراهم شود و موجبات رشد و تعالى هرچه 
بيشــتر شناى استان را به دنبال داشته باشد. بى شك چنين اتفاقات مهم 
و مباركى الزمه پيشــرفت و ارتقاى كيفيت شناى استان و چراغ راهى 

براى آينده روشن آن است.
شايان ذكر است كه جمال جنانى كه به تازگى از سوى فدراسيون محترم 
شنا، شــيرجه و واترپلو جمهورى اسالمى ايران به عنوان مربى پايگاه 
ملى از اســتان همدان برگزيده شده اســت، با تنظيم قرارداد، به عنوان 
مربى در ليگ باشگاه هاى كشور حضور پيدا خواهد كرد. حضور اين 
مربى هيأت شنا، شيرجه و واترپلو استان همدان در ليگ شنا نشان از 
اوج گيرى دوباره و نويدبخش ارتقاى كيفى و كمى پس از ســال ها در 

ورزش شناى استان و بيانگر آغازى دوباره است.

همدان ميزبان مسابقات آزاد آنالين
 دارت كشور 

 مسابقات آزاد دارت كشور به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر 
به صورت آنالين به ميزبانى همدان برگزار مى شود.

رئيس هيأت انجمن هاى ورزشــى اســتان با اشاره به اينكه فرصت 
برگزارى مســابقات آنالين ورزشــى تا حدود زيادى مى تواند آثار 
روانى و حتى جسمى همه گيرى ويروس كرونا را در جامعه كاهش 
داده و ورزشــكاران را براى دوران پســاكرونا آماده و باانگيزه نگاه 
دارد، از تالش مســئوالن كميته دارت استان در ماه هاى اخير جهت 
كسب ميزبانى مسابقات كشــورى دارت در همدان قدردانى كرد و 
گفت: دهه فجر امســال براى قهرمانان دارت اســتان، يك فرصت 

طاليى خواهد بود. 
ســيدمحمد عيوقيان از فراهم شدن امكان حضور آقايان و بانوان در 
اين دوره از مســابقات اشاره كرد و افزود: در اين دوره از مسابقات 
حضور براى تمام عالقه مندان به اين رشته آزاد و رايگان خواهد بود؛ 
همچنين با توجه به فرصت باقيمانده براى ثبت نام در اين مسابقات، 
عالقه منــدان مى توانند جهــت اطالع از جزئيات، نحــوه ثبت نام و 
شرايط برگزارى اين مســابقه كه قرار است دهه فجر امسال برگزار 

شود، با نماينده كميته مسابقات دارت تماس بگيرند.

قضاوت داور اسدآبادى در قهرمانى كشور
 على سهيلى داور اسدآبادى تكواندو استان همدان روز گذشته در 

مسابقات قهرمانى كشور پومسه به قضاوت پرداخت.
الزم به يادآورى اســت كه على ســهيلى رياســت هيــأت تكواندو 
شهرستان اسدآباد را برعهده دارد و جزو باسابقه ترين مربيان و داوران 

اين شهرستان به شمار مى آيد.

مجمع انتخاباتى هيأت فوتبال استان 
برگزار مى شود

 معاون توســعه امور ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان استان از 
فراخــوان انتخاب رئيس هيأت فوتبال خبر داد. عباس قهرمانى گفت: 
ثبت نام از متقاضيان احراز تصدى اين هيأت ورزشــى از روز شنبه 27 

دى ماه آغاز شده و به مدت يك هفته كارى ادامه خواهد داشت.
وى خاطرنشان كرد: عالقه مندان نامزدى رياست هيأت نامبرده مى توانند 
براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر به امور مجامع اداره كل مراجعه 

كنند.
قهرمانى تصريح كرد: اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى، داشتن تابعيت 
جمهورى اســالمى ايران، مدرك تحصيلى حداقل ليســانس، داشتن 
حداقل 25 سال ســن، اعتقاد به اديان رسمى كشور، نداشتن اعتياد و 
سوءســابقه كيفرى، عدم امكان ثبت نام از افراد باز نشسته يا بازخريد 
شــده، لزوم سكونت دائمى در اســتان همدان، ارائه معرفينامه كتبى و 
رسمى از ســازمان ورزش و آمادگى جسمانى نيروهاى مسلح صرفا 
جهت پرســنل نيروهاى مسلح از جمله شــرايط الزم جهت كانديدا 

مى باشد.
دوره 4 ساله رياست عباس صوفى روبه پايان است و قرار است مجمع 

انتخاباتى هيأت فوتبال استان اسفندماه برگزار شود.

نظم و برنامه محورى در هيأت كبدى استان
 هيأت كبدى همدان به صورت حرفه اى مديريت مى شود و نظم و 

برنامه محورى در اين هيأت شايسته قدردانى است.
معاون توسعه امور ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان در نشست 
با اركان هيأت كبدى اســتان با اعالم اين مطلب گفت: رشته كبدى در 
دسته بندى ســتاد مبارزه با كرونا جزو رشته هاى پربرخورد آمده است 
ولى با وجود اين دوباره پيگير اخذ مجوز براى تمرين تيم خواهيم بود 
و چشم انداز روشنى را براى اين رشته ورزشى پيش بينى مى كنيم.عباس 
قهرمانى برگزارى مسابقات اســتانى براى ايجاد انگيزه ورزشكاران را 
بسيار مهم دانست و گفت: براى ارائه مجوز تمرين و برگزارى مسابقات 
استانى تالش مى كنيم مجوزهاى الزم را از ستاد مقابله با كرونا دريافت 
كنيم.وى ورزشــكاران كبدى را افتخار ورزش استان دانست و افزود: 
مربيان، ملى پوشــان و داوران كبدى استان در همه مسابقات بين المللى 

نماينده دارند و اين نشان از توان باالى كبدى كاران است.

مالير ميزبان مسابقات چهارجانبه 
بسكتبال استان

 مســابقات چهارجانبه بسكتبال اســتان در 2 بخش آقايان و بانوان 
به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر در سالن شهيد بهشتى استاديوم 

تختى شهرستان مالير برگزارمى شود.
سرپرست هيأت بسكتبال شهرســتان مالير گفت: اين مسابقات در 2

بخش آقايان و بانوان برگزار خواهد شد و 4 تيم در هر بخش از سراسر 
استان با توجه به شــرايط برگزارى در اين مسابقات شركت خواهند 
كرد و در سالن شهيد بهشتى در ديدارهايى دوستانه زيرنظر ناظرين و 
داوران استانى اين مسابقات به مصاف هم خواهند رفت. نعيمى در پايان 
صحبت هاى خود هدف از برگزارى اين مسابقات را تحول دوباره در 
ورزش بسكتبال و آمادگى ورزشكاران اين رشته ورزشى و انتخاب تيم 

براى حضور در مسابقات كشورى در پساكرونا دانست.

1

2

3

پيشخوان
جوجيتسو به آموزش و پرورش راه يافت

 نشســت هيأت رئيســه انجمن جوجيتســو اســتان بــا معاون 
تربيت بدنــى و ســالمت آموزش و پرورش اســتان درباره بررســى 
فرصت هاى همكارى مشــترك و ايجاد زيرساخت هاى الزم جهت 
رشد و توسعه ورزش جوجيتسو در سطح مدارس استان برگزار شد.

معاون تربيت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش استان از اختصاص 
ســالن ها و تجهيزات گسترده ورزشــى به ادارات آموزش پرورش 
شهرســتان ها خبر داد و اعالم كرد با توجه بــه رويكرد هاى جديد 

معاونت تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش همكارى و 
تعامل با هيات هاى ورزشى بايد ارتقا پيدا كند و زمينه براى آموزش 
همكاران فرهنگى و دانش آموزان اســتان با همگانى كردن و معرفى 

رشته هاى ورزشى فراهم شود.
 در اين جلســه عبــدا... جعفــرى معاون تربيت بدنى و ســالمت 
آموزش وپرورش تشكيل انجمن هاى ورزشى و ترغيب دانش آموزان 
به ســمت ورزش را از برنامه هاى مهم آموزش و پرورش بيان كرد و 
گفت: كارشناســان آموزش و پرورش و اساتيد اين رشته مى توانند با 
استفاده از ظرفيت معلم هاى تربيت بدنى و البته مشاركت خانواده ها 

به اين مهم دست يابند.
 حميــد رحيمــى مســئول انجمــن جوجيتســو اســتان بــا قدردانــى 
ــتان  ــرورش اس ــه آموزش وپ ــل توج ــمند و قاب ــات ارزش از خدم
ــد  ــث رش ــه باع ــاخت ها ك ــش زيرس ــتعداديابى ها و افزاي در اس
ــتان شــده اســت  ــته هاى ورزشــى در اس و توســعه چشــمگير رش
ــتان  ــن انجمــن در اس ــاله اي ــاى 3 س ــرد فعاليت ه ــان عملك ــه بي ب
ــه  ــاى دوطرف ــا همكارى ه ــرد ب ــدوارى ك ــراز امي ــت و اب پرداخ
ــوزان و  ــن دانش آم ــته در بي ــن رش ــكوفايى اي ــد و ش ــه  رش زمين

ــه وجــود خواهــد آمــد. ــان اســتان ب فرهنگي

تكواندوكار ماليرى 
طاليى شد

 جواد محمدى راد ورزشكار جوان و 
خوش آتيه ماليرى مدال طالى مسابقات 
(جام  آناليــن  تكوانــدو  بين المللــى 

تكاوران) را ازآن خود كرد.
محمدى راد ماليرى عضو تيم تكواندو 
شهيد واالمقام صفرخانيان با هماهنگى 
و همكارى هيأت تكواندو در مسابقات 
آنالين  به صورت  تكوانــدو  بين المللى 
شــركت كرد، موفق شــد بــه لطف 
خداوند و همت و تالش وصف ناپذير 
خود مقام نخســت و مدال طالى اين 
مســابقات را ازآن خود كند و افتخارى 
ديگر را براى ورزش استان و مالير به 

ارمغان آورد.

داور بين المللى استان 
در انتخابى كاپ آسيا

 نمايندگان استان با نمايندگان بوشهر 
ديــدار مى كننــد  از هادى ســالم داور 
بين المللى اسدآبادى استان از سوى فيبا 
آسيا براى قضاوت مســابقات انتخابى 

كاپ آسيا دعوت شد.
كنفدراســيون بسكتبال آسيا در نامه اى 
رسمى به فدراسيون بسكتبال ايران از 
3 داور بين المللى ايرانى براى قضاوت 
در پنجره ســوم از ســرى مســابقات 
دعوت   2021 آســيايى  كاپ  انتخابى 
كرد كه نام هادى ســالم داور خوشنام 
اســتان نيز جزو نفرات دعوت شــده 

است.
بر ايــن اســاس، هادى ســالم جهت 
قضــاوت رويدادهاى گروه A و C در 
كالرك ســيتى فيليپين حضور خواهد 

داشت.
پنجره سوم مسابقات انتخابى كاپ آسيا 
از تاريــخ 15 تا 23 فوريــه برابر با 27
بهمن تا 5 اسفند در كشورهاى فيليپين، 
ژاپن و بحرين به صورت حباب برگزار 

مى شود.

موفقيت بانوان همدانى 
در آزمون دان 6

6 در   با برگــزارى آزمــون دان 
جمهورى  تكواندو  فدراســيون  محل 
اســالمى ايران، خدابنده لو و حسينى 
در ايــن آزمون موفق به كســب دان 

شدند.  6
فدراســيون تكواندو جمهورى اسالمى 
ايــران آزمــون دان 6 را برگزار كرد كه 
راضيــه خدابنده لو و ســيده معصومه 
حسينى از اســتان همدان توانستند در 
آزمــون دان 6 موفق شــوند و ارتقاى 

كمربند داشته باشند.
اين 2 بانو جزو مفاخر تكواندو اســتان 
هستند و موجب ارتقاى تكواندو بانوان 

استان شده اند.

آگهـي مزايده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 
در نظــر دارد تعــداد تقريبــى 100 رأس گوســاله قطــع 
شــير خــود را از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش 

ند.  سا ر
لــذا متقاضيــان مى تواننــد جهــت شــركت در مزايده 
ــه  ــه ب ــه مــدت يــك هفت از تاريــخ چــاپ آگهــى ب
ــان  ــر روســتاى آورزم ــع در مالي محــل شــركت واق
شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 

مراجعــه نماينــد. 
اطالعات بيشتر آدرس:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

 هفته پنجم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
قهرمانى باشــگاه هاى كشــور جام آزادگان 
امروز و فردا در شــهرهاى مختلف كشــور 
دنبال مى شــود و در اين هفتــه نمايندگان 
اســتان همدان به ديدار نمايندگان اســتان 

بوشهر مى روند.
امــروز در همدان و در ورزشــگاه شــهيد 
حاجى بابايى مريانج تيم فوتبال پاس ميزبان 
شاهين بندرعامرى بوشهر است و شهردارى 
همدان نيز راهى بوشــهر شده است تا با تيم 

ايرانجوان اين شهر ديدار كند.
پاس همدان كــه با مهدى پاشــازاده هنوز 
نتوانسته به نتايج مطلوب برسد و مورد انتقاد 
اهالــى فوتبال واقع شــده، امروز محكوم به 
پيروزى اســت تا از زير فشــار خارج شود. 
حواشــى هفته اخير در باشگاه پاس با كنار 
گذاشــتن سرپرســت تيم كاهش پيدا كرده 
اســت و پاسى ها امروز هم قسم شده اند تا به 
پيروزى برســند و براى نخستين بار در فصل 
جديد مزه شــيرين پيروزى را بچشند.خيلى 
از دشــمنان پاس امروز در لبــاس اين تيم 
براى ناكامى پاس دست به دعا شده اند تا به 

خواسته خود برسند.
پاشــازاده كه مربى توانمندى است و سابقه 
وى در صعود به ليگ يك درخشــان است، 
آنقــدر به كار خود ايمان دارد كه در قرارداد 
خود آورده درصــورت ناكامى از صعود به 
ليگ يك 40 درصد خســارت بپردازد و اين 
حكايت از شجاعت و ايمان به كار او است 
و پاشازاده با توجه به بازيكنانى كه دارد اگر 
از حواشى فارغ شــود، مى تواند پاس را به 

سرمنزل مقصود برساند.
تيم فوتبــال پاس كه بــا 3 امتيــاز در رده 
يازدهم جدول قرار دارد امروز در ورزشگاه 
حاجى بابايــى مريانــج پذيراى تيــم هفتم 
جدول، شاهين بندرعامرى بوشهر با 5 امتياز 
است. پاســى ها توان اين را دارند تا شاهين 
را در همدان شــكار و اين تيم را با شكست 
بدرقه كنند و در جاده موفقيت گام بردارند.

پــاس امروز از ســاعت 14 در ورزشــگاه 
شهيد حاجى بابايى ميزبان شاهين بندرعباس 
عامرى به قضاوت رسول اوليائى، محمدعلى 

پروانه و سپهر كريميان است.

امــا ديگر نماينده اســتان شــهردارى راهى 
بوشهر شــده تا با ايرانجوان اين شهر ديدار 

كند.
شــهردارى كه با 8 امتياز به همراه اميد گناوه 
و اســپاد تهران يكه تاز جدول است در بازى 
امروز نيز به دنبال كســب پيــروزى و تداوم 
صدرنشينى اســت. شهردارى با طالئى منش 
ليگ را خوب آغاز كرد و 2 پيروزى شيرين 
خارج از خانه و 2 مساوى تلخ خانگى نشان 
داد كه ايــن تيم براى مدعى شــدن چيزى 
كم نــدارد. در بازى هاى خانگــى 2 بار در 
دقايق پايانى پيروزى را از دســت داده است 
امــا در خارج از خانه بســيار مقتدر و توانا 
ظاهر شــده و 6 امتياز ممكن را كسب كرده 
است. شهردارى در اين بازى با چند بازيكن 

مصدوم و محروم روبه روست.
طالئى منــش در بازى امــروز ميثم زمانى را 
به دليــل محروميت و آرميــن طالئى منش، 
محمــد باالوند و حامد ميرزايــى را به دليل 
مصدوميــت در اختيار ندارد امــا بازيكنان 
جايگزين اين تــوان را دارند كه جاى خالى 

محرومان را پر كنند.
مشكل شهردارى در اين ديدار كم توان شدن 
خط آتش اين تيم اســت. مصدوميت آرمين 
طالئى منش و محروميــت ميثم زمانى خط 
حملــه اين تيم را كم اثر كرده و اين مى تواند 
براى شهردارى در اين بازى دردسرساز شود.

تيم ايرانجوان از تيم هاى ريشــه دار جنوب 
كشور است و با قدمت باالى 70 سال تجربه 
بازى در جام تخت جمشيد و ليگ هاى يك و 
2 جام آزادگان را دارد. اين تيم را عبدالرحيم 

هرمــزى به عهــده دارد و از مدعيان صعود 
به شمار مى رود. 

شــهردارى در بوشهر كار ســختى پيش رو 
خواهد داشــت اما بازيكنان اين تيم مصمم 
هستند تا به روند موفقيت خود در بازى هاى 
خــارج از خانه ادامه بدهنــد و همچنان در 

صدر جدول باقى بمانند.
اين ديدار امروز ساعت 14 در ورزشگاه شهيد 
بهشتى بوشهر برگزار مى شود و قضاوت اين 
بازى را محمد اسدى به همراه روح ا... تيمورى 

و محمد نجمى زاده به عهده دارند.
همزمان بــا اين 2 بازى، چنــد ديدار ديگر 
برگزار مى شــود. ملى حفارى اهواز ميزبان 
شــهردارى بندرعباس اســت و علم و ادب 
تبريز به ميهمانى مس نوين كرمان است. اسپاد 
تهران نيز مقابل همشهرى خود ويستا توربين 
به ميدان مــى رود و 2 تيم آواالن كامياران و 
فوالد اهواز نيز با قضاوت داوران همدانى در 
ورزشگاه آزادى كامياران به ميدان مى روند. 
در اين بازى حامد رنجبرصولتى داور خوب 
بهارى استان سوت مى زند و امين سخائى و 
سامان سحاب منش نيز وى را در امر داورى 
كمــك مى كنند. ضمن آنكــه قپانورى ديگر 
داور استان داور چهارم اين بازى است. تيم 
مس شهر بابك ميزبان شهيد قندى يزد است 
و شمس آذر قزوين از شهردارى بم پذيرايى 
مى كند. تيم نفت اميديه نيز ميزبان شــهداى 

بابلسر خواهد بود.
همچنين فردا اترك بجنورد با سردار بوكان و 
نيروى زمينى تهران با ميالد مهر تهران بازى 

مى كنند.

شهردارى با لشكرى محروم 
و مصدوم در بوشهر 

 امروز در هفته پنجم ليگ دسته دوم فوتبال 
كشــور برابر ايرانجوان بوشــهر با لشكرى از 

بازيكنان مصدوم و محروم روبه رو است.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان با اعالم 
ايــن مطلب گفت: بــا لشــكرى از بازيكنان 
مصدوم ومحروم راهى بوشهر شده ايم ولى به 

بازيكنان جايگزين ايمان دارم.
رضا طاليى منش با اشــاره به تســاوى دقايق 
پايانى هفته گذشته برابر اسپاد تهران اظهار كرد: 
جلــوى تيم هايى كه ضد فوتبال بازى مى كنند 
بسيار سخت مى توان بازى كرد اما ما در نيمه 
اول و دوم فوتبال مالكانه و زيبايى ارائه داديم.

وى افزود: پــس از ده نفره شــدن در دقايق 
پايانى كمى تمركز خود را از دست داديم و در 
فوتبال اگر تمركز الزم را نداشته باشيد جريمه 
مى شويد. طاليى منش خاطرنشان كرد: اينگونه 
بازى ها تجربه خوبى براى ما و بازيكنان بوده 
كه به ما نشــان مى دهد بايــد از موقعيت هاى 

به دســت آمده نهايت استفاده را ببريد در غير 
اين صورت فوتبال شما را جريمه خواهد كرد. 
از بازى زيباى بازيكنان مان راضى هستم اما از 

نتيجه به دست آمده اصال راضى نيستم.
وى با اشــاره به بازى امــروز برابر ايرانجوان 
بوشهر، بيان كرد: تيم فوتبال ايرانجوان بوشهر 
از تيم هاى فوتبالى و با قدمت باال در گروه ما 

است كه فوتبال بسيار زيبايى را ارائه مى دهند.
طاليى منش افزود: اين تيم در اين فصل هزينه 
خوبى انجام داده و از بازيكنان باتجربه و ليگ 
برترى و ليگ دسته اولى سود مى برد و به طور 

قطع ديدار سختى در پيش داريم.
وى با بيان اينكه براى كســب نتيجه به بوشهر 
ســفر كرده ايم، بيان كرد: به دنبال اين هســتيم 
تساوى خانگى هفته گذشته را جبران كنيم و 
براى مان فرقى نمى كنــد به مصاف چه تيمى 
مى رويم و با قدرت براى كسب 3 امتياز خارج 

از خانه خواهيم جنگيد.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان با اشاره 
به محرومان و مصدومان اين تيم گفت: آرمين 
طاليى منش، محمد باالوند، حامد ميرزايى را 

به دليل مصدوميت در اختيــار نداريم و ميثم 
زمانى نيــز به دليل دريافــت كارت قرمز در 
ديدار برابر اســپاد تهران اين هفته نمى تواند ما 

را همراهى كند.

آگهـي مزايــده

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا 
اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/11/12  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى 

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

قيمت را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام 

تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد، درصورت عدم واريز 

نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

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

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 
9- متراژ زمين 264/50 متر مربع به ابعاد شماالً به طول 13/85 متر به كوچه 10 مترى، شرقًا به طول 19/10  متر به پالك مجاور، جنوبًا به ابعاد 13/85  
متر به پالك مجاور، غربًا به طول 19/09 متر به پالك مجاور از پالك 20379 بوده كه شهردارى متعهد مى گردد حداكثر ظرف مدت شش ماه سند ثبتى 

آن را تحويل خريدار نمايد. ضمنًا قبل از نقل و انتقال سند و با تنظيم قرارداد واگذارى امكان صدور پروانه ساختمانى ميسر مى باشد.
10- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقبًا به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ 
ضبط  مزايده  برنده  سپرده  و  ابطال  مزايده  اينصورت  غير  در  نمايد  اقدام  باقيمانده)   ٪10) وجه  الباقى  واريز  و  سند  انتقال  جهت  شهردارى   ابالغ 
نمايد  معرفى  شهردارى  به  محضرى  نامه  رضايت  با  كتبا  را  وى  مزايده  برنده  كه  ديگرى  هرشخص  يا  و  مزايده  برنده  بنام  سند  ضمنا  گرديد  خواهد 

انتقال خواهد يافت.
11- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/11/13 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1486)

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

ف
مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىردي

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت 

آدرسدر مزايده (ريال)

زمين مسكونى معبر 1
استادان 18مترى 1010/20379264/50137/540/000/00010/000/000/000مترى

ميالد كوچه آبشار

نمايندگان استان با نمايندگان بوشهر ديدار مى كنند

نبرد رقبا در شهرحريف

اطالعيه اطالعيه 
از كليه كسانى (اعم از كارگران و يا اشخاص ثالث) كه از شركت منحله بهبود 
خوراك به شماره ثبت 75283 و شماره شناسه ملى 14005597198 مطالباتى 
دارند خواهشمند است ظرف مدت يك ماه از تاريخ 1399/11/01 با در دست 
داشتن مدارك مثبته با آقاى على اصغر احمدپور مدير تصفيه شركت از طريق 
شماره تلفن 09121157585 تماس گرفته و مدارك خود را ارائه نمايند. بديهى 

است پس از گذشت يك ماه هيچگونه مطالباتى مسموع نخواهد بود.
صنايع غذايى بهبود خوراكصنايع غذايى بهبود خوراك
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گزارش  

گردشگري

سفرهاى نوروزى محدود مى شود؟
 ســتاد كرونا تبليغ ســفر براى نوروز 1400 را ممنوع كرده اســت، 
حاال انگشــت اتهام به سمت مردم نشــانه رفته و هشدار داده شده كه 
اگر سفرهاى زمستانى شــان مخاطره آميز و پيك چهارم سخت تر شود، 

ممنوعيت ها و محدوديت ها براى سفرهاى نوروزى برمى گردد.
به گزارش ايســنا، منع تردد بين شهرى از 20 دى ماه برداشته شد. ستاد 
كرونا اعالم كرد ممنوعيت و جريمه هاى تردد فقط بين شهرهاى زرد و 
نارنجى برقرار اســت، اما پس از گذشت يك هفته، ستاد كرونا گزارش 

كرد سفرهاى مردم به شمال و جنوب كشور نگران كننده شده است.
عليرضا زالى رئيس ســتاد مقابله با كرونا در كالنشــهر تهران گفت: در 
روزهاى گذشته با توجه به حجم گسترده خروجى هاى تهران و همچنين 
ورود بيش از 50 هزار نفر به جزيره اى كوچك و مســافرت به شهرهاى 
قرمز ممكن است با بازگشــت به تهران فرم هاى جديدى از بيمارى را 
شاهد باشيم. سعيد نمكى وزير بهداشــت نيز اظهار كرد: عادى پندارى 
در شــرايطى كه سيستم بهداشت و درمان به صورت شبانه روزى نهايت 
تــالش خود را كرده تا آمار ابتال و فوتى ها را پايين بياورد، قطعا دوباره 
ما را به شرايط خطرناك همه گيرى كرونا بازمى گرداند. عليرضا رئيسى 
سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا، پس از جلسه روز شنبه اين ستاد در 
27 دى ماه، نسبت به وضعيت استان هاى مازندران، گيالن و گلستان ابراز 
نگرانى كرد و گفت: در چند روز گذشــته در برخى نقاط كشور شاهد 
رعايت نكردن پروتكل ها بوديم. مســافرت هايى به جنوب به ويژه قشم 
صورت گرفته و مســافرت هاى زيادى به سمت شمال داشتيم. هشدار 
بســيار جدى است كه اگر رعايت ها ضعيف شود متأسفانه موج چهارم 
مى تواند پايان بهمن و اوايل اسفند شكل بگيرد و هر موجى شكل بگيرد 

برابر 8 تا ده هزار فوت بيشتر است.
معاون وزير بهداشت تأكيد كرد: اگر در منطقه اى اعالم مى شود وضعيت 
كم خطر شده به معناى از بين رفتن ويروس يا ضعيف شدن آن نيست كه 
بار سفر را ببنديم. اگر اين اتفاق بيفتد با توجه به اينكه تجربه ارديبهشت 
و خرداد و تير را داشــتيم و ممكن است پيك سهمگينى تكرار شود، به 
همين دليل درخواســت مى كنيم مردم اين هشــدار را جدى بگيرند كه 
اگر رعايت نكنيم متأســفانه موج چهارم شكل خواهد گرفت و دوباره 

محدوديت ها اواخر اسفند و تعطيالت عيد نوروز برخواهد گشت.
ايرج حريرچى معاون كل وزير بهداشــت و درمان، پر شــدن هتل ها و 
حجم ســفرها را در يك هفته گذشته فاجعه خواند و گفت: ميزان تردد 
خودروها در دى ماه نســبت به مدت زمان مشــابه سال گذشته فقط 5 
درصــد كاهش پيدا كــرده، انگار كه 95 درصد مــردم اوضاع را عادى 

مى دانند و به همان ميزان در داخل و خارج شهرها تردد مى كنند.
حدود يك ســال است كه هشــدار مى دهند «ســفر نرويد» اما هر بار 
كه محدوديت ها برداشــته مى شــود حجم ســفرهاى مردم، مسئوالن 
را شــگفت زده مى كند. تكرار اين وضعيت ناشــى از نداشتن استراتژى 
براى «مديريت ســفر» و تكيه بر سياسِت توصيه و هشدار است. در اين 
مدت نيز تنها عامل بازدارنده و يا كنترل ســفرها، اعمال تردد فقط براى 
خودروها و جريمه نقدى، تعطيلى مراكز اقامتى و پذيرايى، محدوديت 
60 درصدى مسافر براى حمل و نقل عمومى و استعالم بيماران كرونايى 
بوده كه صرفنظر از چگونگى اجراى آنها، به نظر مى رســد بيشتر نقش 
سوپاپ را داشته تا راهكار، چون به محض برداشته شدن، انفجارى رخ 

داده است.
مضاف بر ايــن، از ابتداى كرونا و همزمان با محــدود و ممنوع كردن 
سفرها اين پرسش مطرح بود كه آيا سياست تحديد و تعطيلى به تنهايى 
براى كنترل كرونا و مديريت سفر در وضع موجود كافى است، آيا نبايد 
نظارت قوى تر شــود، آيا هنوز وقت آن نشده محيط هايى مثل ساحل، 
ناوگان حمل ونقل، مراكز اقامتى و حتى ســايت هاى توريستى، موزه ها، 
رســتوران ها و سرويس هاى بهداشــتى و نمازخانه هاى بين راهى براى 
دوران كرونا تجهيز و محكم تر از گذشــته نظارت شــوند و آموزش و 

آگاهى بيشتر شود؟
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى به عنوان متولى 
ســفر مدعى اســت براى مديريت اين وضعيــت، طرح هايى را كه 
نام هاى مختلفى هم مثل «ســفر ايمن، مســئوالنه و يا ســالم» دارد، 
به همراه پروتكل هايى براى ســفر گردشــگران خارجى و داخلى به 
ســتاد ملى كرونا داده، اما به ظاهر موافقتى در پى نداشته كه به اجرا 

است. درنيامده 
اين وزارتخانه حتى طرح هاى تشــويقى مثــل وام 20 ميليون تومانى و 
ســفر قسطى را متوقف كرده است تا مبادا مورد انتقاد بيشتر ستاد كرونا 
قرار گيرد. كميته عالى نظارت بر اجراى پروتكل هاى بهداشتى مديريت 
كرونا نيز ممنوعيت تبليغ سفر و مشوق هاى آن در تمام تعطيالت به ويژه 
نوروز را مصوب كرده اســت. با اين همه، سفرهاى مردم در حد انتظار 
كم نشده است. حال به جاى آنكه شيوه ديگرى براى مديريت سفرها و 
نظارت ها در پيش گرفته شود و يا به الگوهاى موفق ساير كشورها توجه 
شود، مثل هميشه اخطار به مردم داده شده كه اگر سفرهاى زمستانى شان 
مخاطره آميز شــود، محدوديت  و ممنوعيت ها براى ســفرهاى نوروزى 

برگردانده مى شود.
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 هيچ گاه مالى بر اثر صدقه دادن كم نشده است. پس عطا كنيد و نترسيد.  
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فناوري

تزريق نانوذرات به زانو براى درمان آرتروز
 محققان دانشگاه پنسيلوانيا مى گويند، تزريق نانوذرات به زانوهاى 

دچار آرتروز مى تواند به كند شدن تخريب غضروف ها كمك كند.
به گزارش نيو اطلــس، آرتروز يك وضعيت دردناك، ناتوان كننده و 
نسبتاً شــايع اســت كه كند كردن يا متوقف كردن آن دشوار است، 
بنابراين گزينه هاى درمانى عمدتا به كاهش درد محدود مى شوند. اما 
يك مطالعه جديد بر روى موش ها اكنون نشان داده است كه تزريق 
نانوذرات به زانو باعنوان نانودرمانى مى تواند تخريب غضروف ها را 

ُكند كند.
آرتروز(Osteoarthritis) بيمارى بسيار شايعى است كه در تمام 
مناطق جغرافيايى ديده مى شود. به اين بيمارى، ساييدگى مفصل، ورم 

مفاصل و استخوان ها و آماس مفصلى استخوانى هم گفته مى شود.

كاهش گسترش سرطان مغز 
با كمك يك مسير سلولى

 پژوهشگران كانادايى، مسير سلولى جديدى را شناسايى كرده اند 
كه مى تواند رشد و گسترش تومورهاى مغزى را محدود كند.

 McGill)به گــزارش ايســنا، پژوهشــگران دانشــگاه مك گيــل
University) كانادا، يك مسير سلولى جديد را شناسايى كرده اند 
كه با كنترل بازيابى پروتئين هاى گيرنده سطح سلول، رشد و گسترش 

تومورهاى مغزى را محدود مى كند.
اين پژوهش نشــان مى دهد اين مسير سلولى كه پروتئينى موسوم به 
Rab٣۵ را شامل مى شود، در بيماران مبتال به گليوبالستوما معيوب 
است و بازيابى فعاليت Rab٣۵ مى تواند يك راهبرد درمانى جديد 

براى اين نوع كشنده از سرطان مغز باشد.

اسكلت مجسمه مشهور مسيح 
در برزيل نمايان شد

 به لطف اســكن هاى ســه بعدى براى نخســتين بار تصاويرى از 
ساختار داخلى تنديس مســيح در ريودوژانيرو برزيل منتشر شد. به 
گزارش ديلى ميل، شــركت ژئواسلم(GeoSLAM) كه متخصص 
تصوير بردارى هاى فضايى اســت اولين نخستين صاوير از ساختار 
داخلى مجسمه معروف مسيح در ريودوژانيرو برزيل را پيش از تولد 
90 ســالگى اش در 12 اكتبر، منتشر كرد.اين مجسمه بتنى با ارتفاع 
98 پا(39/6 متر) و 92 عرض پا(28 متر) نمادى از شهر ريودوژانيرو 

و ملت برزيل است.
بازآفرينى ديجيتالى اين مجسمه نمادين به وسيله ى 180 ميليون نقطه 

داده انجام گرفت.

شناسايى افراد بدون ماسك 
با كمك يك برنامه هوشمند

 «ام ال 6» (ML۶) كه يك شركت بلژيكى متخصص در زمينه هوش 
مصنوعى و يادگيرى ماشين است به تازگى برنامه اى توسعه داده است كه 

مى تواند تشخيص دهد چه كسى ماسك استفاده نكرده است.
به گزارش ايســنا، از يكم دسامبر ســال 2020 استفاده از ماسك در 
اماكن عمومى هلند اجبارى شده اســت. مدتى است كه اين امر در 
حمل ونقل عمومى نيز اجبارى شده است. ممكن است براى كارمندان 
بخش حمل ونقل عمومى نظارت و بررســى اين موضوع كه آيا همه 
افراد از اين قانون پيروى مى كنند يا خير دشــوار باشد. به همين دليل 
شــركت «ام ال 6» يك برنامه هوش مصنوعى ايجاد كرده اســت كه 

مى تواند تشخيص دهد چه زمانى افراد ماسك بر صورت ندارند.

دويدن ما را شاد مى كند
 يكى از شركت هاى مشهور توليد پوشاك ورزشى با استخدام يك 
محقــق كه از نوار مغزى(EEG) براى بررســى تأثير ورزش كردن 
و دويدن اســتفاده كرد، به اين نتيجه رســيد كه دويدن با كاهش 58 

درصدى استرس همراه است و موجب شادتر شدن افراد مى شود.
به گزارش مهر، نتايج يك بررســى جديد نشــان مى دهد كه ورزش 
مى تواند ما را شــادتر، ســالم تر و مقاوم تر كند. اكنون شركت ژاپنى 
پوشــاك ورزشى «اسيكس»(Asics) با هدف معرفى و فروش يك 
جفت كفش ورزشــى جديد، يك محقق به نام دكتر «برندان استابز» 
را از كالج سلطنتى لندن استخدام كرد تا اين موضوع را بررسى كند.

«استابز» رابطه بين سالمت روان و سالمتى جسم را بررسى مى كند، 
چيزى كه «اسيكس» دوست داشت درباره آن صحبت كند.

  در تقاطع خيابان ميرزاده عشقى و هنرستان در 
شهر همدان پروژه اى با عنوان «اسكاى مال همدان» 
درحال اجرا اســت. آن طور كه سرمايه گذار در 
برخى گفت وگوهاى رسانه اى عنوان كرده است: 
اين پروژه با ســرمايه گذارى 700 ميليارد تومانى 
در بيش از 90 هزار متر مربع زمين ســاخته شده 
كه نهايتا زيربنــاى تجارى آن 215 هزار مترمربع 

تعيين شده است.
زمين «اســكاى مال» متعلق به شركت مخابرات 
ايران است كه در سال 96-95 تصميم به مشاركت 
با بخــش خصوصى گرفت كه به ســرمايه گذار 
پيشــنهاد داده و در نهايت طرح فعلى اين پروژه 
پذيرفته شــد و تمام مراحل قانونى براى انعقاد 

قرارداد انجام شده است.
ساخت اين پروژه با كاربرى هاى اقامتى-فرهنگى 
شــامل 6 سالن سينما و يك ســالن چندمنظوره 
با ظرفيت هــزار و 300 صندلى و ايجاد پرديس 
ســينمايى، تجارى، ورزشى شــامل استخرهاى 

مجــزاى همزمــان زنانه و مردانه و ســالن هاى 
ورزشــى ديگر و خدماتى و ظرفيت هزار و 152 

باب پاركينگ طراحى شده است.
پــروژه اســكاى مال نيــاز به حــدود 900 
پاركينگ داشــت اما در كميسيون ماده 5 تعداد 
پاركينگ ها بــا هــزار و 152 پاركينگ، رأى 
صادر و به ســرمايه گذار تأكيد شــد هر آنچه 
مى شود،  برشمرده  زمين  اين  معضالت  به عنوان 
به لحاظ فنى توســط مشاوران عالى رتبه در امر 
خاكبردارى و پايدارســازى و گودبردارى كه 
در سطح كشور داراى سابقه هاى فراوانى بوده، 

مورد بررسى قرار گرفته است.
پروژه  «مال ها» نماد نوعى تغيير در ساختار زندگى 
مردمان عصر حاضر و درحال تقويت شدن است. 
ســوداى رقابت منطقه اى و الگوبردارى از شكل 
سرمايه دارى متأخر، هدف غايى اين پروژه  عظيم 

شهرى است.
اين نوع مراكز تفريحى-تجــارى در دهه  1950 

در آمريكاى شمالى شكل گرفت و از همان زمان 
به سرعت به سراسر جهان صادر شد. رواج آنها در 
ساير كشورها ابتدا از اروپا آغاز شد و به تازگى در 
آسيا، آفريقا و سواحل خليج فارس نيز گسترش 

يافته  است.
امروزه در شهرها و حومه هاى آنها، مراكز خريد 
و تفريح يك موجوديت مرســوم در معمارى اند؛ 
عظيم الجثه، مقهوركننده، خارج از مقياس انسانى، 

سرگرم كننده، و مورد اقبال نسل جوان است. 
اين انــدام واره  جديــد و بحث برانگيز در منظر 
شــهرى، ايســتادن روى مرز ميان فضاى سنتى 
و مــدرن را تعريف مى كند؛ عجيب نيســت كه 
معماران، طراحان و منتقدان خودشــان را نيز بين 
مزاياى بودن ميان اين دو فضا تقسيم كرده است، 

اين ذات تغيير و تحول است .
پروژه هايى  مانند «اســكاى مال» در مقايســه با 

پروژه هاى مشابه، برنده  رقابت عظمت و بازنده  
قاطع رعايت نكردن اســتانداردهاى مرســوم 
موضوعاتى  بــا  يقين  قطع  تحول  اين  اســت. 
تأمين  ترافيــك  مديريت  معضــالت  همچون 
پاركينــگ و مديريت مــوارد مربوط به حوزه 
حمل ونقــل عمومى، اضافه بنــا درگير خواهد 
بود كه موجب انعكاس نظرات كارشناســانه و 

رسانه اى خواهد بود.

 دغدغــه چگونگى مديريــت ترافيك در منطقه 
پيرامون پروژه درحال انجام اســكاى مال، زمينه را 
براى طرح پرسش هايى از سوى برخى رسانه اى ها از 

دادستان همدان، فراهم كرد. 
دادســتان همدان گفت: منتقدين پروژه اسكاى مال 
مســتندات خود را براى بررســى به دادستانى ارائه 

كنند.
دادستان همدان با بيان اينكه اطالق واژه اسكاى مال 
از اساس غلط اســت، ادامه داد: موضوعى كه ابتدا 
بايد به آن اشــاره كرد آن است كه اصًال پروژه اى به 
اسم اسكاى مال وجود ندارد و حتى صاحب اصلى 
اين پروژه عمرانى اذعان دارد كه اين اسم به صورت 
غيررسمى بر روى اين مجتمع درحال تأسيس قرار 

گرفته است.
حســن خانجانى با بيــان اينكــه در بحث رعايت 
حقوق عامه، دادستانى به عنوان مدعى العموم به اين 
موضوع وارد شــده است، متذكر شد: اين بررسى ها 
در چارچوب قوانين و ضوابط قضايى بوده اســت، 
به طور مثال بحث مــكان و جانمايى اين پروژه در 
چنيــن نقطه اى از شــهر مورد بحث قــرار گرفت، 
حال آنكه قانونى درباره جانمايى چنين مجتمع ها و 
مال هايى در شهر وجود ندارد؛ بنابراين اظهار نظرات 
در اين زمينه اظهارات شــخصى افراد است. وى با 
اشــاره به اينكه به منظور جلوگيرى از مشكالتى كه 
امكان به وجود آمدن آنها در آينده وجود داشــت ما 
استعالم هايى را در زمينه هاى مختلف اخذ كرديم و 
جوانب اين پروژه را مورد سنجش قرار داديم، گفت: 
نخســتين موضوع به معضالت و گره هاى ترافيكى 
مربوط اســت كه ممكن است با ساخت اين پروژه 
ايجاد شــود اما پليس راهنمايى و رانندگى اســتان 
اعالم كرد كه براى اين پروژه معضل ترافيكى ايجاد 

نخواهد شد. 
خانجانى ادامــه داد: در زمينه همجوارى اين پروژه 
با بيمارستان واقع شــده در اين خيابان، مكاتبات با 
دانشگاه علوم پزشكى همدان انجام شد كه درنهايت 
دانشگاه نيز مالحظات خود را اعالم كرد كه مشكلى 
از اين بابت به وجود نخواهد آمد. وى با بيان اينكه 
در زمينــه قرارگيرى اين مجتمع درحال ســاخت 

در كنــار مراكــز امنيتى يعنــى اداره كل زندان ها و 
مجموعه امنيتى نيز 2 دســتگاه ذكرشده اعالم كردند 
مشــكلى در زمينه حفظ حريم ايشان وجود ندارد، 
ادامه داد: با وجــود اين در 2 مرحله ما جلوى ادامه 
كار را بــه داليل صدور نشــدن پروانه ســاخت و 
مشكالتى كه گودبردارى شبانه پروژه براى ساكنين 
آن منطقه ايجاد كرده بــود را گرفتيم كه با حل اين 

مشكالت دوباره كار از سر گرفته شد.
دادستان همدان با درخواست از منتقدين براى ارائه 
مستندات قانونى به دادســتانى، بيان كرد: دادستانى 
به عنــوان مدعى العموم و نماينده دســتگاه قضايى، 
اگر مدركى مبنى بر تخلفات مجموعه اســكاى مال 
به صورت كتبى به دستش برسد حتماً پيگيرى كرده 
و براســاس قوانين و ضوابط قضايى كشــور عمل 

خواهد كرد.
خانجانى گفت: درباره تخفيفات داده شده نيز زمانى 
كه در هيأت تطبيق بودم نظر منفى خود را ارائه كردم. 
ســعيد شــهابى نيا فعال فرهنگى و اجتماعى با بيان 
اينكه در زمينه پيوســت هاى فرهنگى مالك محترم 
پروژه فكر مى كردند كه با مطرح كردن نام شــهداى 
گرانقدر و ســاختن نماز خانه مشكل مرتفع خواهد 
شــد، ادامه داد: با جلو رفتن كار و بررســى دقيق تر 
پروژه مسائل روشن تر شد. وى معتقد است، پرسشى 
كه در اين زمينه مطرح است و اهميت بااليى دارد آن 
است كه چرا اين پروژه از سال 96 پيوست فرهنگى 
ندارد و چگونه با وجود اين موضوع كميسيون ماده 

5 به اين پروژه مجوز داده است؟
عضو هيأت علمى دانشگاه با انتقاد از برخى نگاه ها 
به پيوست فرهنگى، گفت: در زمينه بيمارستان سينا 
كه در كنار اين مجتمع درحال ســاخت واقع شــده 
است، اين بيمارستان مركز اعصاب و روان غرب و 
جنوب كشــور است كه با ايجاد اين مجتمع فعاليت 
آن به كلــى مختل مى شــود، در زمينه حفظ حريم 
ادارات امنيتى و زندان ها، حريم به درســتى رعايت 
نشده است و اين پروژه حتى در حريم هاى مخابراتى 
نيز دچار مشكل است و حريم هاى مخابراتى را نيز 

براساس قوانين مصرح نيز رعايت نكرده است.
سيدعليرضا رســولى فعال سياسى با اشاره اينكه 2 
مقوله نگاه چندجانبه و شفافيت مراحل طى شده در 
اين مســأله براى منقدين بسيار حائز اهميت است، 
ادعا كرد: چه اشــكالى دارد كه بــا ارزيابى جوانب 
دقيق پروژه نمودار درآمد هزينه اين پروژه رســم و 
مشخص شــود كه در كنار درآمدها و و فوايدى كه 
اين پروژه براى شهر خواهد داشت، چه هزينه هايى 
نيز بر مديريت شهرى و بيت المال وارد خواهد شد.

به گفته وى، اگر اين درآمد بر هزينه رجحان داشت 
قطعاً همه از نظر كارشناســى تبعيت خواهند كرد و 
اگر مى شد كه هزينه هاى تحميلى پروژه بر مديريت 

شهرى را كاهش داد اين اقدامات صورت بگيرد.
وى با بيان اينكه اين مشاركت براى ساخت به علت 
وابستگى مخابرات به دولت درواقع به نحوى قرارداد 
واگذارى محســوب مى شــود، ادعا كرد: دادستان 

محترم مى تواند به عنوان مدعى العموم و براى حفظ 
بيت المال قــرارداد واگذارى و نحــوه واگذارى را 

به طور دقيق بررسى كند.
به گفته وى، آيا بهداشت و سالمت عمومى و روانى 
مردم، ضررى كه در اثر تصميم اشتباه و غيركارشناسى 
مســئوالن در كميسيون ماده 5 بر مديريت شهرى و 
شهروندان وارد مى شود، نبايد دليلى بر ورود جناب 

دادستان به عنوان مدعى العموم شود.
وى با ذكر اينكه دادســتان محترم مى تواند اعضاى 
كميته فنى كميسيون ماده 5 سال 96 را جهت بررسى 
بيشتر به مشــورت بگيرد، ادعا كرد: دادستان محترم 
همچنين مى تواند مستندات مربوط به كمينه فنى ماده 
5 سال 96 را از اداره مسكن و شهرسازى مطالبه كند.
رســولى در ادامه با خواندن متن نامه دانشگاه علوم 
پزشــكى در جمع خبرنگاران، مدعى شد: اين نامه 
نشــان از موافقت نيســت، در چند جاى نامه واژه 
نگرانى آمده اســت و در انتها نيــز بابت ترافيك و 
امنيت سازه بيمارســتان كه قرار است در مجاورت 
گود 32 مترى در شرايط خاك بسيار خطرناك قرار 

گيرد اعالم نياز به تضمين شده است.
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه در همين شرايط 
گودبردارى محدود، راهور محترم و شوراى ترافيك 
اجازه تردد ماشــين هاى حمل خــاك را از خيابان 
ميرزاده عشــقى را نداده است، اين پرسش را مطرح 
كــرد: چگونه پس از ســاخت مجتمعى با 90 هزار 
مترمربع زيربنا دچار مشكل ترافيكى نخواهد شد؟

رسولى خواستار شد: براى بررسى دغدغه دانشگاه 
علوم پزشــكى درباره ترافيك، نظرات مشاور طرح 
جامع در ســال 96 در كميته فنى كميســيون ماده 5 
مورد بازخوانى قرار نمى گيرد يا توســط كارشناسان 
رسمى دادگسترى، اساتيد دانشــگاه و شبيه سازى، 

ترافيك اين منطقه مورد بررسى قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه پس از گذشــت 3 ســال خبرهاى 
خوشــى مبنى بر ارائه پيوســت ترافيكى از سمت 
مشاور طرح شنيده شده است، ادعا كرد: به يقين اين 
پيوست ها پس از ارائه بايد در مرجع صالحى بررسى 
شــود و پيش از بررسى اين پيوست ها و بحث هاى 
كارشناسى چه تضمينى را مى توان به دانشگاه علوم 

پزشكى ارائه كرد؟ 
رســولى معتقد است: با تخفيف 50 درصدى پروژه 
و تقسيط بسيار عجيبت و امكان تهاتر به قيمت سال 
1402 زمين، چه درآمدى براى شــهردارى حاصل 

شده است؟
ســعيد حاجى بابايى فعــال در حــوزه معمارى و 
شهرسازى نيز، ادعا كرد: ترك فعل نهادهاى ذى ربط 
و مســئول در زمينه صدور مجوزهــا در اين پروژه 

كامًال مشهود است.
وى با بيان اينكه كميسيون ماده 5 با وجود رأى منفى 
كميته فنى كه با درنظر گرفتن تمام مسائل تخصصى 
داده نظر منفى داده اســت، مدعى شــد: مجوز را به 
اين پروژه عمرانى اعطا مى كند و بررســى بسيارى 
از مطالعات را همچون مطالعات ترافيكى، به بعد از 

صدور مجوز موكول مى كند.
حاجى بابايى با اشاره به اينكه تهيه پيوست هاى طرح 
توسط سرمايه گذار، ادعا كرد: از طرفى ديگر بررسى 
و انجام مطالعات و آماده ســازى پيوســت ها توسط 
ســرمايه گذار درحال انجام است، درصورتى كه اين 
امر بايد توســط شركت مشــاورهاى كامًال مستقل 
انجام پذيــرد، تعارض منافع در اين مســأله كامًال 

آشكار است.
بــه گفته وى، در كميته فنى رأى به 30 تا 35 درصد 
تراكــم در 4 طبقه و 2 طبقــه پاركينگ و مابقى نيز 
فضاى سبز داده شــده كه بعداً در كميسيون اصلى 
اين رأى ناگهان به 80 درصد تراكم در 6 طبقه تغيير 
پيدا كرده و در اصل نظر كميسيون فنى و تخصصى 

ناديده گرفته شده است.
دبير قرارگاه دانشجويى شــهيد همدانى هم درباره 
رعايت سياســت هاى اقتصاد مقاومتى معتقد است: 
مال سازى و چنين پروژه هايى نماد بارز تجمل گرايى 

غرب است و مظهر مصرف گرايى است.
محمدجواد چراغى افزود: حال آنكه اقتصاد مقاومتى 
مخالــف گزاره هايى همچــون تجمل گرايى غربى، 

مصرف گرايى و ... است.
وى با اشــاره به قــرار گرفتن اين پروژه در ســتاد 
تســهيالت اقتصاد مقاومتى دادگسترى، مدعى شد: 
به همين دليل جاى پرســش است كه چگونه ستاد 
اقتصاد مقاومتى به چنين پروژه اى مجوز گودبردارى 
داده است به گونه اى كه انجام اين پروژه در تضاد با 

مفاهيم اقتصاد مقاومتى است.
چراغى ادعا كرد: مسأله ديگرى كه مطرح است، آيا 
فرايند صدور مجوز و پروانه به اين شــكل است كه 
ســرمايه گذار پس از صدور مجوز و آغاز كارهاى 
عمرانى پيوست هاى پروژه خود را ارائه كند؟ آيا اين 

امكان براى همه افراد به همين صورت است؟

پروژه اى 
با تعريف مال 

دادستان همدان:

منتقدين اسكاى مـال مستندات خود را به دادستانى ارائه دهند
■ دادستان: اصًال پروژه اى به اسم اسكاى مال وجود ندارد
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