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فرهنگگردشگري

معرفى نامزدهاى 
«رمان بزرگسال» جايزه غنى پور

 نامزدهاى بخش «رمان بزرگسال» جشنواره ادبى 
شهيد حبيب غنى پور معرفى شدند.

به گزارش ايســنا، بنابر اعالم محمــد ناصرى دبير 
جشنواره داوران اين بخش، پس از بحث و گفت وگو 
در جلســات حضورى و غيرحضورى، 4 اثر زير را 
به عنــوان نامزدهاى نهايى بخش «رمان بزرگســال» 
بيستمين جشنواره ادبى شهيد حبيب غنى پور انتخاب 

و معرفى كردند:
-«با اعمال شاقه» نوشــته محمد حنيف، انتشارات 

كتاب نيستان
-«عروس قريش» نوشته مريم بصيرى، انتشارات اسم
-«به فردا فكر نمى كنم» اثر مرسده كسروى، انتشارات 

كتاب نيستان
-«ستاره ها هم مى ميرند» نوشته نرگس فرجاد امين، 

انتشارات كتاب نيستان
 ابراهيــم زاهدى مطلــق،  گلعلى بابايــى، مصطفى 
خرامان، مهرداد غفارزاده و محمدعلى قربانى  هيأت 
داوران اين بخش از بيســتمين جشنواره ادبى شهيد 

حبيب غنى پور هستند.

«نه به پالستيك بيشتر» 
در كتابفروشى ها

 كتاب «نه به پالستيك بيشتر» نوشته مارتين دورى 
با ترجمه ريحانه عسگرى منتشر شد.

به گزارش ايســنا، اين كتاب با عنوان فرعى «چگونه 
مى توان تغيير ايجاد كرد» در 104 صفحه و با قيمت 

20 هزار تومان توسط نشر خزه منتشر شده است.
در معرفى كتاب «نه به پالســتيك بيشتر» توسط 
ناشــر عنوان شده اســت: مارتين دورى كه از او 
به عنــوان رهبــر جنبش ضدپالســتيك در جهان 
ياد مى شــود، در ايــن كتاب به زبانى ســاده و 
در عين حــال علمــى و مســتدل بيــان مى كند 
به  فاجعه بــارى  آســيب هاى  چه  پالســتيك  كه 
محيط زيســت و مخصوصــًا اقيانوس ها و آبزيان 
وارد كــرده اســت. البتــه او تصويــر قالبى از 
پالســتيك را در ذهن مخاطب فــرو مى ريزد و 
نشــان مى دهد كه حتى نوشيدن يك فنجان چاى 
كيســه اى يا اصالح صورت و استفاده از بادكنك 
و اكليل هم مى تواند براى محيط زيســت، مضر و 

باشد! مخرب 
با اين حال، دورى قصد ندارد كه مخاطب را به هراس 
بيفكنــد و از زندگى بيندازد، بلكه كامًال برعكس، او 
در اين كتاب مى كوشــد تا با راهكارهايى آســان و 
كاربــردى كه فقط 2 دقيقه زمــان مى برند، خواننده 
را تشــويق كند كه بدون دردسر و زحمت، مصرف 

پالستيك خود را به حداقل برساند.
 مارتين دورى پيش تر با راه اندازى هشتگ «پاكسازى 
2 دقيقه اى ساحل» به موفقيت و دستاوردى بين المللى 
رسيده بود و حاال همان راه حل هاى آن هشتگ را در 
اين كتاب مطرح كرده اســت، اما فراتر از سواحل و 

براى همه فضاهاى زندگى.
در بخشــى از كتاب آمــده اســت: «در اين كتاب، 
چندين ايده  براى كاهش مصرف پالســتيك به شما 
داده مى شــود. هر ايده در قالب يك هشتگ راه حل 
2 دقيقه اى اســت؛ يك راه حل راحت و ساده براى 
رهايى از شــِر پالســتيك. ممكن اســت هريك از 
راه حل هــاى 2 دقيقه اى به خودى  خــود امر مهّمى 
به شــمار نيايند، اما همه  آنهــا در كنار هم معنا پيدا 
مى كننــد. انجام يك راه حــل 2 دقيقه اى اصًال وقت 
زيادى از شــما را نمى گيرد، فقط 2 دقيقه! اما گامى 
به ســوى ايجاد يك تغيير بامعنا در سراســر جهان 

خواهد بود.»

مرزهاى كرمانشاه روى مسافران بسته شد
 مرزهاى اســتان كرمانشــاه به منظور مقابله با كروناى انگليسى روى 

مسافران بسته شد.
با تصميم ســتاد استانى مديريت كرونا، با توجه به تهديدات بهداشتى و 
شيوع واريانت جديد ويروس كرونا موسوم به كروناى انگليسى در كشور 
همسايه، تردد مسافران از پايانه هاى مرزى استان كرمانشاه با كشور عراق 
شامل پايانه هاى مرزى پرويزخان، خسروى، شوشمى، سومار و شيخ صله 
تا اطــالع ثانوى به طور كامل ممنوع بوده و ايــن مرزها براى تردد همه 

مسافران ورودى و خروجى مسدود مى شود.
طبق اعالم دانشگاه علوم پزشكى استان، رانندگان خودروهاى ترانزيت از 
اين قاعده مستثنا بوده و با انجام تست تشخيصى قطعى كرونا (رپيد تست 
و يا پى.ســى.آر) تحت نظارت نيروهاى بهداشتى مستقر در نقطه صفر 
مرزى و منفى شدن نتيجه تست، مى توانند كماكان به فعاليت خود ادامه 
دهند. براساس اعالم دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه خوشبختانه تاكنون 

موردى از كروناى انگليسى در استان كرمانشاه مشاهده نشده است.
با دستور ستاد استانى مديريت كرونا، از امروز مرزهاى شلمچه و چذابه 

به روى مسافران بسته شده است.
بنابراين فعال به مدت يك هفته ورود و خروج مسافران به ايران و عراق 
از مرز شلمچه ممنوع است. پايانه تجارى شلمچه باز است و فعاليت تجار 

با رعايت پروتكل هاى بهداشتى ادامه دارد.
در پى دستور ســتاد استانى مديريت كرونا به منظور جلوگيرى از انتشار 
بيشتر بيمارى در خوزســتان، از ديروز (2 اسفندماه) تا زمان ايجاد مركز 
نمونه گيرى و اقامتگاه مســافران براى مدت زمان مشخص شدن نتيجه 

تست، پايانه مسافرى مرز چذابه بسته شده است.
فعال به مدت يك هفته ورود و خروج مســافران به ايران و عراق از مرز 

چذابه ممنوع است اما فعاليت پايانه تجارى چذابه ادامه دارد.

شرايط حضور در نمايشگاه گردشگرى امسال 
چگونه است؟

رويدادى با محتواى سفر زيرنظر 
نمايندگان ستاد كرونا

 نمايشگاه گردشگرى امسال با رويكرد انجام سفرهاى ايمن در نوروز 
1400 برگزار مى شود.

مديرعامل شركت ايرانگردى و جهانگردى با بيان اعالم شرايط حضور در 
نمايشگاه گردشگرى تهران گفت: نمايشگاه گردشگرى و صنايع دستى 
تهران از روز 5 اســفندماه به مدت 3 روز در محل دائمى نمايشگاه هاى 
تهران برگزار مى شود. اين نمايشگاه با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 
برگزار خواهد شــد چون شركت نمايشگاه هاى بين المللى تهران مجوز 
برگزارى برنامه ها را از ســتاد كرونا گرفته اســت و اين ستاد نيز نحوه 
برگزارى نمايشگاه ها را اعالم كرده است. اين شرايط شامل جزئياتى در 
نحوه برگزارى، حضور شــركت كنندگان و مردم، غرفه سازى و... است. 
حتى نمايندگانى از ســتاد ملى مقابله با شــيوع كرونا نيز در اين برنامه 

حضور دارند تا به نحوه رعايت پروتكل ها نظارت داشته باشند.
خشايار نيكزادفر گفت: تمام غرفه داران بايد حدفاصلى را بين غرفه ها و 
مردم رعايت كنند تا فاصله اجتماعى رعايت شــود. ورودى نمايشگاه و 
سالن ها نيز بررسى خواهد شد و بازديدكنندگان، هنگام ورود با دستگاه 

كنترل تب و ساير دستگاه هاى ديگر تب سنجى و ضدعفونى مى شوند.
نيكزادفر بيان كرد: محدوديت ورود به ســالن ها را داريم، درنظر داشتيم 
تا يكى از درهاى سالن ها را ببنديم اما چون هوا در جريان قرار مى گيرد 
اين كار انجام نشــد با وجود اين اگر ببينيم كه تعداد افراد در سالن زياد 
شده، اجازه ورود افراد را تا خروج بازديدكنندگان نمى دهيم. همچنين آمار 
ورود و خروج افراد بررسى خواهد شد چون مى خواهيم از بدو ورود به 
نمايشگاه اين كنترل انجام گيرد. به همين دليل مجرى برگزارى نمايشگاه 

نيز تعهد داده كه پروتكل ها را به خوبى رعايت كند.
وى افزود: امســال 4 سالن نمايشگاه به مســاحت 19 هزار مترمربع در 
اختيار نمايشگاه صنايع دســتى و گردشگرى قرار گرفته است. بخشى از 
برنامه هاى نمايشــگاه نيز در فضاى باز برگزار مى شــود مانند گروه هاى 
موســيقى همچنين اگرچه ســياه چادرها را خواهيم داشت اما اگر كسى 
بخواهد غذايى بفروشد بايد در بسته بندى مناسب باشد و مثل سال گذشته 
نخواهد بود. وى گفت: امسال از همه استان هاى كشور شركت كننده داريم 
حدود 150 شركت متعلق به حوزه صنايع دستى و 300 شركت گردشگرى 
در نمايشگاه حضور دارند از حوزه بين الملل نيز تنها كشور ونزوئال حضور 
خواهد داشت. همچنين نشست هاى جانبى نيز برگزار خواهد شد كه حوزه 
آموزش را دربرمى گيرد اما هنوز فهرست آن را معاونت آموزش معاونت 
گردشگرى به ما اعالم نكرده است. نيكزادفر بيان كرد: مهم ترين نكته در 
نمايشــگاه امسال اين است كه مردم بتوانند براى ايام نوروز، سفر ايمن را 
داشته باشند. وزارت ميراث فرهنگى درنظر دارد تا الگوهاى مناسب سفر 
را ارائه كند تا مردم براى يك سفر هوشمند برنامه ريزى انجام دهند. هدف 
ما هم اين است كه در نمايشگاه امسال مردم بتوانند از خدمات آژانس هاى 

مسافرتى و مراكز مورد تأييد براى سفر ايمن استفاده كنند.
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■ حديث:
امام على(ع):

اگر خداوند به شــما عافيتى داد، بپذيريد و اگر مبتال شديد، شكيبايى ورزيد؛ زيرا 
فرجام [نيك] از آِن پرهيزگاران است..    
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فناوري

ربات الك پشتى از باد انرژى حركتى مى گيرد
 پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا از توليد رباتى خبر داده اند كه مانند 
الك پشــت حركت مى كند و براى تأمين انرژى حركتى به جاى برق 
از انرژى باد اســتفاده مى كند. به گزارش مهــر، اين ربات از جمله 
ربات هــاى نرم و منعطف اســت كه در ســال هاى اخير در محافل 
تحقيقاتى مورد توجــه قرار گرفته اند و مى توانند در مناطق ناايمن و 
خطرناك جايگزين انسان ها شوند. ربات يادشده از هواى فشرده شده 
براى تأمين انرژى حركتى بهره مى گيرد و به هيچ عنوان به برق براى 
حركت نياز نــدارد. در اين ربات همچنيــن از مدارهاى پنوماتيك 
استفاده شده كه متشكل از مجموعه اى از محفظه هاى استوانه اى شكل 
چهارپايه است كه با دريچه هاى نوسانى كار مى كنند كه در توالى هاى 

خاص اجازه ورود و خروج هواى تحت فشار را مى دهند.

بينى الكترونيك افراد سرطانى را 
شناسايى مى كند

 محققان دانشگاه ام .اى.تى موفق به طراحى يك بينى الكترونيك 
شــده اند كه از فنــاورى هوش مصنوعى به منظور تقليــد از توانايى 

چشايى سگ و شناسايى افراد سرطانى بهره مى گيرد.
به گزارش مهر، دانشمندان با الهام از حس بويايى باورنكردنى سگ ها، 
درحال توليد و عرضه انواع مختلفى از «بينى هاى الكترونيكى» هستند 
كه براى شناسايى انواع سرطان، گازهاى اعصاب يا حتى مواد منفجره 
قابل استفاده خواهند بود. در تازه ترين اقدام از اين دست، پژوهشگران 
در صــدد طراحى بينــى الكترونيكى برآمده اند كه قــادر به تقليد از 
توانايى ســگ براى درك و تفسير رايحه هاى مختلف است. تكميل 

طراحى اين بينى الكترونيك چندين سال به طول انجاميده است.

مالزى 11 هكر سايت هاى دولتى را 
دستگير كرد

 مقامات مالزيايى روز پنجشــنبه از دستگيرى 11 مظنون به هك 
كردن سايت هاى دولتى اين كشور در اواخر ماه ژانويه، خبر دادند.

به گزارش ايســنا، اين هكرها از اعضاى گروهى موسوم به ناشناسان 
مالزى هســتند كه حدود يك مــاه پيش، 17 وب ســايت دولتى و 
وب سايت تعدادى از دانشگاه ها در مالزى را مورد حمله قرار داده و 

صفحه نخست آنها را تغيير دادند.
در پيام درج شده در صفحه اول وب سايت هاى هك شده ضمن اشاره 
به آســيب پذيرى امنيتى آنها، از مديران سايت هاى يادشده خواسته 
شده بود براى حل مشــكل و افزايش امنيت وب سايت هاى خود با 

هكرها تماس بگيرند.

توليد هولوگرام هاى خوردنى 
براى تأييد و تزئين مواد غذايى

 محققان انگليسى براى نخستين بار موفق به توليد هولوگرام هاى 
خوردنى شده اند كه از آنها هم مى توان براى تأييد كيفيت و سالمت 

مواد غذايى و هم تزئين، استفاده كرد.
بــه گزارش نيواطلس، هولوگرام هاى جديــد خوردنى را مى توان به 
شــيوه هاى متنوعى طراحى كرد و بر روى انواع مواد غذايى چسباند 
تا مصرف كننده بدون ايجاد هيچ گونه مشكلى براى سالمتش، آنها را 
بخورد. هولوگرام هاى يادشده توسط محققان دانشگاه هاى بيرمنگام و 
وارويك طراحى شــده اند و براى توليد آنها شربت ذرت و وانيل با 
آب مخلوط شــده و تركيب خشك شده نهايى به عنوان هولوگرام به 

كار گرفته شده است.

اعزام توريست به فضا 
با بالن غول پيكر

 يك اســتارت آپ اســپانيايى قصد دارد به وســيله بالنى بزرگ 
توريست هاى فضايى را به سفرى 6 ساعته تا ارتفاع 130 هزار فوتى 

زمين ببرد.
به گزارش ديلى ميل، هم اكنون چند شــركت فضايى مشغول توسعه 
موشك هايى هســتند تا فضانوردان را به مدار زمين ببرند اما در اين 
ميان شــركتى ادعا مى كند براى انجام چنين ســفرى از بالنى عظيم 

استفاده خواهد كرد.
استارت آپ اســپانيايى «زيرو 2 اينفينيتى» تصميم دارد با استفاده از 
يك بالن هليومــى با قطر 420 فوت، شــهروندان را به ارتفاع 130 

هزار فوتى ببرد. 

مريم مقدم  »
 شــهردار همدان با تبريك روز جهانــى راهنمايان 
گردشــگرى به راهنمايان اســتان همدان در تشــريح 
وضعيت گردشگرى شهر چنين گفت: «همدان يك شهر 
گردشگرى است» هميشه شعارى بوده كه بر زبان مردم 
و مسئوالن به راحتى جارى مى شــود. اما واقعاً اقداماتى 
كه براى معرفى شــهرى كــه داراى ظرفيت هاى باالى 
گردشگرى است به صورت زيرساختى انجام نشده است.

كافى است شرايط موجود همدان را در حوزه گردشگرى 
با شهرهاى بزرگ و كوچكى كه به شهرهاى گردشگرى 
مشهور هستند مقايسه كنيد. آيا همدان در جايگاه مشابهى 

همچون اصفهان و حتى كاشان ايستاده است؟
آيا دليل اين پاسخ منفى چيزى غير از اين است كه همدان 
با اين توانمندى  ها آن گونه كه شايســته اش بوده معرفى 

نشده است.
در حوزه شــورا و شــهردارى در سال هاى اخير ما براى 
توسعه گردشــگرى شــهر به دنبال راهكارهايى رفتيم؛ 
به عنــوان مثال با حذف دريافت عوارض ســاخت هتل 
راهى را رقم زديم تا تأسيسات گردشگرى و هتل ها آمار 
ساخت و ساز خود را رو به افزايش نبينند كه اين مهم به 
وضوح محقق شد و شاهد افزوده شدن هتل ها به چرخه 
اقامتى حوزه گردشــگرى در چند سال اخير شديم؛ اما 
انجام چنين راهكارهايى اگر از سوى يك ارگان يا بخش 
باشــد و متوازن رقم نخورد نمى تواند تأثيرى بر چرخه 

توسعه گردشگرى شهر بگذارد.
عباس صوفى به توانمندى هاى شهر همدان اشاره كرد و 
گفت: همدان نيازمند نگاه جدى و اقدام كارشناسانه هم 
در معرفى ظرفيت ها و هم در تأمين زيرساخت ها است. 
اعتقاد دارم ما در حوزه زيرساخت ها خيلى كار براى انجام 
دادن داريم تا همدان را به جايگاه واقعى خودش برسانيم.

در حوزه گردشگرى همدان خيلى بايد باظرافت كار شود 
زيرا ظرفيت اين حوزه در همدان بسيار باالست.

وقتــى  افــزود:  وى 
معضالت  كوچك ترين 
در سيماى شهرى دغدغه 
يا  گردشــگرى  فعاالن 
ورودى  توريســت هاى 
نشان  دهنده  اين  مى شود 
آن اســت كــه شــهر 
چارچوب اســتانداردى 
دارد؛ زيرا برخى شهرها 
آنقــدر ســيماى درهم 
ريخته اى دارند كه ديگر 
ظرافت ها از ديده ها هم 

پنهان نمى ماند. آنچه امروز جاى تأمل دارد اين است كه 
چرا نتوانســتيم همدان را با توانمندى هاى باال به ايران و 
دنيا معرفى كنيم. صوفــى ادامه داد: رويدادهاى منحصر 
به فــرد بين المللى همدان 2018 و راه ابريشــم، با هدف 
معرفى همدان در عرصه بين المللى برگزار شد اما جداى 
از تأثير كرونا بر چرخــه معرفى توانمندى هاى همدان، 
رويدادهايى كه مى توانســت محرك توسعه باشد، بدون 
خروجى ماند. براى دستيابى به توسعه در گردشگرى شهر 
به يك حركت جمعى نياز اســت، نهادى مانند ميراث و 
گردشگرى بايد وســط ميدان بيايد، اما آنگونه كه انتظار 
مى رود اين ارگان به عنوان متولى گردشگرى پاى كار بيايد، 

حضور پيدا نمى كند.
وى همچنين عنوان كرد: اگر بخواهيم شهروند يك شهر 
گردشگرپذير باشيم اول اينكه بايد زيرساخت هاى شهر را 

مهيا كنيم سپس آن را معرفى كنيم.
آنچه شهردارى در رأس برنامه هاى خود قرار داده اين بود 
كه در روزهاى كرونايى از لحاظ زيرساختى شهر را آماده 
كند، به اين دليل در حوزه زيرســاختى به افزودن فضاى 
ســبز و پارك هاى چندصد هكتارى به شهر و زيباسازى 

بصرى شهر اقدام كرديم.
ايجاد محور گردشــگرى بازار از ميدان باباطاهر تا ميدان 
بوعلى را به دست مطالعات مشــاور سپرديم تا بتوانيم 
شهرى با محورهاى تعريف شده براى سپرى شدن وقت 

گردشگر داشته باشيم.
شهردار همدان تصريح كرد: درحال حاضر ساماندهى 
محور ميدان باباطاهر تا ميدان آرامگاه بوعلى سينا براى 
توسعه گردشگرى در دست انجام است، بازار همدان 
با كف سازى مناسب مسيرى را پيش روى گردشگران 
در آينــده قرار خواهد داد كه مى تواند موجب شــود 
همدان جايگاه متمايزى براى انتخاب مسافران به خود 

اختصاص دهد.
وى در ادامه گفت: با ســازمان بهسازى وزارت مسكن 
توافقى را امضا كرده ايم تا محور گردشــگرى به صورت 
پايلوت قرار گرفتن همدان انجام شود. همچنين در حوزه 
زيباسازى و نورپردازى تخصص شهر همدان به صورت 
متمايز برنامه ريزى و طرح هاى تأثيرگذار را اجرا كرده ايم 
تا ديگــر همدان را در شــب هاى خامــوش و تاريك 
شــاهد نباشيم. در قدمى ديگر تصميم برآن شد كه مركز 

تخصصى گردشگرى را در يكى از فرهنگسراها تعريف 
كنيم تا بتوانيم در راستاى فرهنگ و گردشگرى تأثيرگذار 
باشيم. صوفى به برنامه هاى در دست انجام اشاره كرد و 
گفت: ساماندهى و ورودى هاى همدان يكى از پروژه هاى 
مهم براى سال 1400 خواهد بود و ما اين مهم را امسال 

به سرانجام مى رسانيم.
يكى از سياســت هاى من در حوزه شــهرى ساماندهى 
ورودى هــاى همدان اســت و باالخره پس از ســال ها 

توانستيم با مشاور طرح جامع در اين زمينه ورود كنيم.
وى افــزود: موضوع پاويون گردشــگرى را در بودجه 
شهردارى سال آينده به صورت جدى تعريف كرده ايم و 
اين براى نخستين بار است كه يك پاويون كامًال مهندسى 
شده در همدان ساخته مى شــود و زيباسازى بلوارهاى 

اصلى شهر موردنظر است.
صوفى همچنين افزود: ســعى كرديم همه كارها در يك 
شــكل متوازن انجام شــود اما در اين مسير راه سختى 
پيش رو داريم در فاصله 2 ســال اخير كه تفكر توســعه 
گردشــگرى در مديريت شــهرى همدان مورد اهميت 
قرار گرفته است تالش كرده ايم نگاه و رفتارها به صورت 

تخصصى حاكم باشد.
در اين بخش كار كه ما براى توســعه زيرســاخت ها و 
اجراى طرح ها برنامه داشته باشيم به كنار، اما حاال توصيه ام 
به انجمن ها و سازمان هاى مردمى همچون انجمن صنفى 
راهنمايان گردشگرى همدان اين است كه شما هم براى 

كمك به تسريع توسعه گردشگرى سهم خواهى كنيد.
شهردار همدان بيان كرد: راهنمايان گردشگرى به عنوان 
افراد متخصــص در حوزه گردشــگرى مى توانند توان 
فكرى و كارشناســى براى مديران و برنامه ريزيان باشند. 
شما مى توانيد نيروى فكرى كارشناسانه براى مديران در 
راســتاى برنامه ريزى باشيد و مى توانيد مشورت الزم را 

بدهيد تا كم و كاستى ها ديده شود.
وى همچنين تأكيد كرد: آينده همدان، آينده خوبى خواهد 
بود زيرا پروژه هاى تأثيرگذار در همدان درحال اجرا است. 
در نظر بگيريد قطار برقى همدان-تهران راه اندازى شود و 
ورودى ها سر و سامان بگيرد و مسيرهاى پياده راه تكميل 
شود و مراكز به روز گردشــگرى در همدان ايجاد شود، 
اينها يكى پس از ديگرى بيانگر آن خواهد بود كه همدان 
در آينده وضعيت مطلوبى در حوزه گردشگرى خواهد 
داشــت و اين محقق نمى شود مگر با همت و همكارى 

همگانى.
وى در پايان تأكيد كرد: رســيدن به شــرايط ايده آل در 
گردشــگرى مطالبه گرى مى خواهد، مطالبه  گرى فعاالن 
متخصــص حــوزه گردشــگرى همچــون راهنمايان 
گردشــگرى از ارگان مرتبط و حتــى نمايندگان مردم 
در مجلس شوراى اســالمى مى تواند به عبور از شرايط 
حال حاضر و رســيدن به جايگاه ايده آل بسيار تأثيرگذار 
باشــد. در همدان براى رســيدن به جايــگاه مطلوب 
گردشــگرى دير آغاز كرديم، خيلى دير شــد ولى آغاز 

كرديم به همين دليل بايد خيلى كار كنيم.

روز جهانى راهنمايان گردشگرى
 گرامى  باد

كروناى يكساله 
گراميداشت مناسبت 31 

ساله را تعطيل كرد 
 امــروز 21 فوريه مصادف با 3 اســفندماه روز 
جهانى راهنمايان گردشــگرى اســت، افرادى كه 
به عنوان بخش مهم و فعال صنعت گردشگرى نقش 
راهبردى در برگزارى تورهاى توريستى و رضايت 

گردشگران بر عهده دارند.
كســانى كه زبان گويــا و دانــش تخصصى آنها 
مى تواند ظرفيت هاى واقعى شهر را به گردشگران 
چنان بشناساند كه آنها را بار ديگر در جمعيت هاى 

بزرگترى راهى مقصد گردشگرى كند.
نامگذارى اين روز به سال 1990 بازمى گردد، وقتى 
كه 15 كشــور در جهان دست به برگزارى جشن 

راهنمايان زدند و اين روز را جهانى كردند.
حاال از آن روز سال ها مى گذرد و راهنمايان به عنوان 
افراد مؤثر در چرخه صنعت گردشــگرى روزگار 

متفاوتى را تجربه كرده اند.
اما روزگار سختى كه در سال گذشته بر آنها گذشت 
وصف ناشــدنى است. افرادى كه تنها درآمد آنها از 
ورود گردشگر به مقاصد است و صفر تا صد شغل 
آنها به ورود تا خروج مســافر به شهر گره  خورده 
و يك ســال اســت كه طعم تلخ بيكارى مطلق را 

مى چشند.
آنهــا صبورتر از ديگر فعاالن گردشــگرى تالش 
كردند براى تقويت قواى علمى و به روز شدن علم 
گردشگرى برنامه هاى آموزشــى آنالين را به ويژه 
در استان همدان به همت انجمن صنفى راهنمايان 

گردشگرى اجرا كنند.
در روزهــاى اخيــر به بهانــه از راه رســيدن 
جهانى گراميداشت روز راهنما نشست  مناسبت 
هم انديشــى بين اعضاى هيأت مديره راهنمايان 

گردشگرى و شهردار همدان برگزار شد. در اين 
نشســت راهنمايان گردشگرى حاضر با اشاره به 
راهكارهاى الزم براى داشتن شهرى كه بتواند در 
جايگاه واقعى مقصدى مطمئن براى گردشگران 

باشد، پرداختند.
رئيس انجمــن صنفى راهنمايان گردشــگرى در 
اين نشست به شــرايط ســخت اقتصادى كه در 
سال گذشــته بر راهنمايان همدانى گذشت، اشاره 
كــرد و گفت: اگرچــه راهنمايان گردشــگرى از 
حداقل خدمات همچون بيمــه هم محروم بودند 
تا بيكارى تحميلى را تحمل كنند اما هرگز نسبت 
به دغدغه هاى خود در حوزه گردشــگرى شهرى 

بى تفاوت نبودند.
آنها براى بهتر شدن شــرايط حال حاضر و انتقال 
دانسته هاى شــان بــه متوليان امــور در اين حوزه 
بى تفــاوت نبودند و همچنان پويايى علمى در بين 
آنها مشــهود بود و برگزارى كارگاه هاى آنالين با 

اساتيد گردشگرى ايران گواه اين ادعاست.
مهرداد ضيائى مهر به نــگاه تخصصى در كميته و 

كميســيون گردشگرى شوراى شــهر اشاره كرد و 
گفت: خروجــى تصميمات و پيگيرى مواردى كه 
از ســوى راهنمايان به ايــن بخش ها انعكاس پيدا 
كرده، توانسته اســت مورد توجه و انگيزه اى براى 

راهنمايان گردشگرى همدان باشد.
وى همچنــان به نهضت پياده راه ســازى و تأثير 
آن بر جذب گردشــگرى به همدان اشاره كرد و 
گفت: ظرفيت هــاى اينچنينى مى تواند راهنمايان 
را براى جذب مســافر با گزينه هاى مطلوب ترى 

روبه رو كند.
ضيائى مهر به نمايندگى از جامعه راهنمايان همچنين 
دريافت جايزه خشت طاليى توسط شهردار همدان 

را اتفاقى خجسته توصيف كرد و تبريك گفت.
وى عنوان كرد: اين جايزه، افتخارى جهانى بر قامت 
مديريت شهرى همدان است كه قدرت تأثيرگذارى 
آن بــراى جــذب گردشــگر از نــگاه راهنمايان 

وصف ناپذير است.
در ادامه اين نوشتار گزيده اى از نشست راهنمايان 

گردشگرى با شهردار همدان را مى خوانيد.

شهردار در نشست با راهنمايان گردشگرى:

همدان را خوب معرفى نكرده ايم
■ مطالبه گرى الزمه دستيابى به شرايط ايده آل است



C M

 2021 فوريـــه    21   1442 رجـــب   9   1399 مـــاه  اســـفند   3 يكشـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3981  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

3

رى
گزا

خبرخبر

2

ش
ورز

7

39 درصد 
سد اكبـاتان 
پُـر است

ورزشكار 
كبودراهنگى 
سومين مرد قوى 
ايران شد

 سهل انگارى 
در تأمين 
كاالهاى اساسى
 قابل بخشش 
نيست

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

2 4665| ن

4

8

2

شهردار همدان در نشست با راهنمايان گردشگرى:

همدان را خوب معرفى نكرده ايم

امدادرسانى به 396 
حادثه ديده برف و 
كوالك در همدان

 مديرعامــل جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان از وقــوع 16 حادثه در برف و كوالك 
پايان هفته گذشــته در محورهاى استان خبر 
داد و اينكــه يك نفــر در اين حوادث به علت 

تصادف، جان خود را از دست داد.
على ســنجربگى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: به دنبال بارش هاى هفته گذشــته از روز 
چهارشنبه 29 بهمن ماه تا جمعه يكم اسفندماه، 
16 حادثه در استان رخ داد كه 14 مورد مربوط 
به برف و كوالك در جاده ها و 2 مورد مربوط 

به حوادث كوهستانى بود.
سنجربگى با بيان اينكه در مجموع در اين مدت 
به 396 حادثه ديده امدادرســانى كرديم، اعالم 
كرد: در اين حوادث، 25 نفر مصدوم شــدند، 
يك نفر فــوت كرد و 16 نفر را هم به صورت 

موقت اسكان داديم.
وى خاطرنشــان كرد: 54 نفر در قالب 16 تيم 
عملياتى در اين 3 روز به امدادرسانى در سطح 
اســتان پرداخته اند. مديرعامل جمعيت هالل 
احمر اســتان همدان اعالم كرد: از آنجايى كه 
هشدارهاى هواشناســى درباره بارش برف به 
موقع اعالم مى شــود، بنابراين الزم است مردم 
در اين مواقــع از تردد غيرضرورى در جاده ها 
خوددارى كنند. سنجربگى ادامه داد: درصورت 
لزوم تردد در جاده بايد از زنجيرچرخ و وسايل 
ايمنى اســتفاده و پيش از حركت از سالمت 
خودرو اطمينان حاصل شــود همچنين الزم 
اســت مردم قوانين راهنمايــى  و رانندگى و 

هشدارهاى پليس  را جدى بگيرند.
وى درباره حضور كوهنوردان در كوهســتان، 
بيان كــرد: در روز جمعه 4 كوهنورد در تخته 
نادر دچار حادثه شده بودند كه امدادگران آنها 
را بــه پايين منتقل كردنــد، بنابراين در هنگام 
بارش ها كه احتمال وقــوع بهمن وجود دارد، 

ضرورتى براى كوهنوردى نيست.

 با توجه به شيوع ويروس انگليسى در كشور 
و قدرت سرايت بسيار باالى گونه جهش يافته، 
كوويد-19 اين بار بــا توانى مضاعف درحال 

پيش روى است.
در همــدان نيز پزشــكان و مســئوالن درمانى 
به شــدت نگران افزايــش شــمار مبتاليان به 
ويــروس كرونا در تعطيالت پيــش رو به ويژه 
پنجشــنبه و جمعه پايان ســال و نوروز 1400

هستند و درحال حاضر شهرستان تويسركان در 
وضعيت نارنجى 3 شهرســتان اسدآباد، فامنين 
و كبودراهنگ در وضعيت آبى و 6 شهرســتان 
ديگر اســتان همدان در وضعيت زرد كرونايى 

قرار دارند.
 كاهش 30 درصدى انتقال كرونا 

در دورهمى ها
معاون سياسى، امنيتى استاندار همدان در ستاد 
استانى روز گذشــته كه به صورت تصويرى با 
ستاد ملى برگزار شــده بود، گفت: مردم استان 
همــدان در پرهيــز از دورهمى ها نقش خوبى 
ايفا كردنــد به طورى كه طى 2 هفته اخير انتقال 
ويــروس در دورهمى هــا از 65 درصد به 35

درصد كاهش پيدا كرده اســت اما كماكان بايد 
مراقب باشيم.

مصطفى آزادبخت، اظهار كرد: در اجتماعات با 
مشــكل مواجه هستيم و از مردم خواستاريم به 
كسانى كه پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى را رعايت نمى كنند، تذكر دهند.
وى با بيــان اينكه شــايعات تعطيلــى بازار 
صحت نــدارد امــا انتظار داريــم اصناف و 
بازارى ها پروتكل هــا را خيلى جدى رعايت 
كنند، خاطرنشــان كرد: امســال آئين معنوى 
اعتكاف را نخواهيم داشــت و از مردم استان 
كه همواره پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت 
كردند درخواســت داريم در اين حوزه به ما 

كمك كنند.
 ابراز نگرانى علوم پزشكى همدان 

از افزايش كرونا در تعطيالت پايان سال
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز در اين 
جلســه اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در 
ماه پايانى ســال شاهد افزايش پرشمار مردم در 
بازار هســتيم كه درخواست مى شود نسبت به 

كنترل بازار اقدام شود.

رشيد حيدرى مقدم، اضافه كرد: يكى از مقاصد 
مســافرتى ســاكنان خوزســتان كه اين روزها 
وضعيت كرونا در اين اســتان مناسب نيست، 
استان همدان است زيرا ســاكنان اين 2 استان 

ارتباط بيشترى با يكديگر دارند.
وى ادامــه داد: بــا توجه به نزديك شــدن به 
تعطيالت پايان ســال و مراجعه شــهروندان به 
باغ بهشــت در پنجشــنبه و جمعه پايان سال 
براى زيارت اهل قبور، درخواســت مى شــود 

محدوديت هاى جدى اعمال شود.
حيدرى مقــدم احتمال داد با توجــه به اعمال 
محدوديت ورود به اســتان هاى داراى وضعيت 
قرمز كرونايى ورود گردشــگران به همدان در 
نوروز 1400 تا 3 برابــر افزايش يابد، بنابراين 
از متوليان امر خواســت از هم اينك در اين باره 

چاره اى بينديشند.
وى با بيان اينكه رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در هفته گذشــته نســبت بــه هفتــه ماقبل با 
شــيب ماليمى كاهش داشــته اســت، افزود: 
ميانگيــن رعايت بهداشــت فــردى در هفته 
گذشــته 82 درصد، اســتفاده از ماسك توسط 

خدمات دهندگان 81 درصد، استفاده از ماسك 
توســط خدمات گيرندگان 75 درصد و رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى 78 درصد بوده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: 
يك هفته گذشــته 246 واحــد به دليل رعايت 
نكردن توصيه هاى بهداشــتى به مرجع قضايى 
معرفى و 19 واحد با دستور مقام قضايى پلمب 

شد.
حيدرى مقدم ادامه داد: درحال حاضر شهرستان 
تويســركان در وضعيت نارنجى 3 شهرســتان 
اسدآباد، فامنين و كبودراهنگ در وضعيت آبى 
و 6 شهرســتان ديگر استان همدان در وضعيت 

زرد كرونايى هستند.
وى اظهار داشت: شهرســتان تويسركان از 18

تا 24 بهمن 42 بيمار بســترى و 4 فوتى داشته 
است و از 24 تا سى ام بهمن 18 بسترى و يك 

فوتى داشته است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان ادامه داد: 
24 ســاعت گذشته در شهرستان تويسركان 15
مورد بيمار بسترى داشته ايم كه 4 مورد آن مثبت 
و 11 مورد مشكوك بوده است كه اميد مى رود 
در هفته هــاى پيش رو وضعيت تويســركان از 

نارنجى به زرد و آبى تغيير يابد.
حيدرى مقدم با بيان اينكه شاخص سرايت پذيرى 
كرونا در همدان يك است، اظهار كرد: بررسى 
وضعيت طغيان هاى صــورت گرفته مؤيد اين 
اســت كه 65/4 درصد مبتاليان به اين ويروس 
به علــت شــركت در اجتماعــات، 31 درصد 
تماس درون خانگى و 4 درصد رعايت نكردن 

فاصله گذارى اجتماعى در محيط كارى است.

وى افزود: همچنين مجموع موارد مثبت بسترى 
از ابتداى همه گيــرى ويروس كرونا تاكنون در 
اســتان به ده هزار و 379 نفــر افزايش يافته و 
شمار متوفيان كرونا نيز به يك هزار و 509 نفر 

رسيده است 
 پروتكل هاى بهداشتى در فروشگاه هاى 

زنجيره اى رعايت نمى شود
در ادامه جانشــين سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان نيز گفت: بررســى هاى صورت گرفته 
مؤيد اين اســت كه شــيوه نامه هاى بهداشــتى 
ابالغــى به ويــژه فاصله گــذارى اجتماعى در 
فروشگاه هاى زنجيره اى، مطب ها و آزمايشگاه ها 

رعايت نمى شود.
مهــدى فرجــى اظهــار كــرد: ازدحــام در 
فروشگاه هاى زنجيره اى در زمان توزيع سه قلم 
كاال به خصوص روغن خوراكى به اوج مى رسد 
بنابراين بايد براى پيشگيرى از شيوع بيمارى در 

اين مراكز تدبيرى انديشيد.
جانشين سپاه انصارالحســين(ع) استان همدان 
اضافــه كــرد: وضعيت رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى در مراكز درمانى بهتر شــده اســت 
اما در مطب ها همچنان مشــكل بى توجهى به 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى وجود دارد كه نظام 

پزشكى بايد در اين زمينه ورود كند.
فرجى يكى ديگر از اماكن شــلوغ و پرازدحام 
را آزمايشــگاه ها دانســت و گفت: اغلب اين 
آزمايشــگاه ها در طبقه زيريــن و مكانى بدون 
تهويه مناســب هســتند با وجود اين مردم هم 
براى دريافت خدمات راهى جز مراجعه به اين 

مراكز ندارند.

وى ادامه داد: به منظور پيشــگيرى از تجمع از 
برگزارى يادواره ها جلوگيرى شــد و تنها يك 
يادواره بــا كمترين ميهمان و مديريت زمان در 

شهرستان نهاوند برگزار شد.
جانشين سپاه انصارالحســين(ع) استان همدان 
بيان كــرد: به دنبال بارش بــرف در پايان هفته 
گذشــته شــاهد افزايــش حضور مــردم در 
جاده حيــدره به امامزاده كوه بــراى برف بازى 
بوديم هم اينك نيز از بازگشايى پيست اسكى و 

حضور افراد در اين نقطه نگران هستيم.
فرجى بيان كرد: همدان شــهر مسافرپذير بوده 
و در تعطيالت همواره شاهد تردد خودروهاى 
داراى پالك غيربومى در اين اســتان هســتيم 
كه بايــد از هم اينك بــراى تعطيالت پيش  رو 

برنامه ريزى كرد.
سخنگوى ستاد كروناى استان همدان نيز گفت: 
با توجه بــه در پيش بودن ايام نوروز و حضور 
گردشــگران در اين استان بايد از هم اينك براى 
پيشــگيرى از ازدحام و تجمع و شيوع دوباره 

كرونا در همدان تدبيرى انديشيد.
مهرداد نادرى فر افزود: مســافرت به 8 اســتان 
كشور و 2 جزيره كيش و قشم در نوروز 1400
ممنوع اعالم شــده است كه اين موضوع سبب 
افزايش حجم مســافرت ها به اســتان همدان 

مى شود.
وى خواستار اتخاذ تدابيرى از جمله جلوگيرى 
از نصب چادر مســافرتى در حاشيه پارك ها و 
بوســتان ها شــد و افزود: طبق مصوبه تردد از 
شهرهاى داراى وضعيت قرمز كرونايى به سمت 

ساير استان ها و بالعكس ممنوع است.

مسافران نوروز، قاتل مردم نشوند

كرونا در كمين تعطيالت پيش رو
■ در همدان 1509 نفر قربانى شدند

همدان پیام کنار شامست!

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

رئيس كل بانك مركزى در سفر به زادگاهش:

 كشور با صادرات غيرنفتى مديريت مى شود
■ همتى: 720 هزار ميليارد تسهيالت توليد داده ايم

بازگشت تفكيك حوزه ها به مجلس 
بهار و كبودراهنگ 

داراى نماينده مستقل مى شوند

روز
ت 

داش
پايه گذارى اقتصاد بدون نفتياد

كار بزرگ همتى 
 1- تاريــخ بلنــد همدان دليلى اســت تا 
بزرگان بســيارى از اســتان در عرصه ملى و 
بين المللــى خدمات بســيارى را ارائه و نامى 

ماندگار از استان به يادگار گذاشته باشند.

2

مسئوالن فرهنگى سپاه استان در دفتر همدان پيام 
بر انعكاس نقش همدان در انقالب تاكيد كردند

جايگاه همـدان 
در دفاع مقدس

■ 9 تا 15 اسفند هفته بزرگداشت همدان نامگذارى شده است
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همدان پيام رسانه اى پويا 
و بانشاط است كه با وجود 
تحريم ها و فشارى كه بر 
به خصوص  اقتصاد كشور 
شد  وارد  فرهنگى  بخش 
نيرويى  تعديــل  نه تنها 
نداشــت بلكه بــا توان 
مضاعف بــه ميدان آمد و 
اقتصاد  بارز  مصداق  اين 
رسانه  حوزه  در  مقاومتى 

است

پايه گذارى اقتصاد بدون نفت
كار بزرگ همتى 

 1- تاريخ بلند همدان دليلى اســت تا بزرگان بسيارى از استان در 
عرصه ملى و بين المللى خدمات بســيارى را ارائه و نامى ماندگار از 

استان به يادگار گذاشته باشند.
در تاريخ معاصر و انقالب نيز چنين اســت و همدان به نقش آفرينى 
برخى مســئوالن همدانى در سطح ملى و بين المللى مفتخر بوده و به 

خدمات آنان باليده است.
2- در همدان رســم بر اين اســت كه مديران كشورى كه ارتباطى با 
همدان به لحاظ زادگاه و خويشاوندى دارند، اين ارتباط را پنهان كرده 

و از اختيارات گسترده اى كه دارند، به نفع استان استفاده نمى كنند.
البته در اين ميان اســتثناهايى نيز وجود دارند كه تالش مى كنند حق 
اســتان و مردمان آن بر دين آنها نماند و دين خود به مردم استان را به 

بهترين شكل ادا مى كنند.
3- عبدالناصر همتى از آن دســته مديران همدانى اســت كه ارتباط با 
زادگاه خــود كبودراهنگ را انكار نكرده و از هر فرصتى براى خدمت 

و اداى دين به مردم اين خطه استفاده كرده است.
اين شخصيت ثابت كرده نسبت به استان احساس تعلق خاطر داشته و 

نسبت به اداى دين به مردم استان متعهد است.
4- همتــى كه از مرداد 1397 به دســتور رئيس جمهــور رئيس كل 
بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران اســت سال 1336 در همدان، 
كبودراهنگ، متولد شــده است. وى دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه 
تهران، اســت. او همچنين ســابقه فعاليت 3 دوره 4 ساله در سمت 
رياســت كل بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران را در كارنامه خود 

دارد. 
كارنامه خدمتى همتى كه دربرگيرنده مسئوليت هاى مهمى چون، سفير 
ايران در چين، مديرعامل بانك ســينا، عضو كميته اقتصادى شوراى 
عالى امنيت ملى در زمان حســن روحانى به مدت 5 سال، مديرعامل 
بانك ملى ايران، رئيس شــوراى عالى بيمه و معاونت سياسى سازمان 
صداوسيما اســت، كارنامه پرافتخارى است كه نشان مى دهد حضور 
وى در اين مسئوليت ها همراه با نوآورى، خدمت به وطن و هم ميهنان 

و تالش صادقانه براى پيشرفت و اقتدار كشور همراه بوده است.
6- همتى در شــرايطى بانك مركــزى را تحويل گرفت كه اين بانك 
متهم به دخالت همراه با سوءاســتفاده در بازار ارز بود و اقتدار بانك 

مركزى از دست رفته بود.
اما همتى توانست با اقداماتى كه داشت، شأن و جايگاه بانك مركزى را 
به آن برگرداند و اقداماتى اساسى انجام داد كه تنها از يك بانك مركزى 

مقتدر امكان بروز داشته و دارد.
6- همتى را هر چند پدر بيمه خصوصى ايران لقب داده اند اما مديريت 
همتى در بانك مركزى با شــدت گرفتن جنگ اقتصادى عليه كشور 
همزمان شــد تا اين بار نبوغ و كاربلدى همتى بــراى توفيق در اين 
جنگ به كار گرفته شود و بانك مركزى دورانى سخت اما پر دستاورد 

را تجربه كند.
در ايــن مــدت تعهد همتى به مــردم و عملكرد شــفاف و همراه با 
پاســخگويى دليلى بر گزارش تمامى اقدامات، رايزنى ها، ســفرها و 
عملكردها به مردم بوده است و وى كه روزگارى خبرنگار بوده در اين 

زمينه نيز موفق عمل كرده است.
همتى در اين شرايط سخت در بانك مركزى دست از اقدامات بزرگ 
و جراحى هاى الزم اقتصادى برنداشت و براى پيشگيرى از زيانى كه 
در دورانى به دليل بى توجهى و سامان ندادن مؤسسات مالى به كشور 
و بانك مركزى تحميل شده بود، ساماندهى بانك ها را در دستور كار 

قرار داد.
ســاماندهى بانك هاى نظامــى و ادغام آنها در بانك ســپه، از جمله 
اقدامات بزرگ، ارزشمند و قابل تقدير همتى بود كه از تحميل هزينه  

به بيت المال پيشگيرى و رضايت مردم را نيز به دنبال داشت.
7- مهم تريــن اقدام همتى به عنوان مبــدع صندوق ذخيره ارزى براى 
اســتفاده سرمايه اى از ارز حاصل از فروش نفت، قطع وابستگى بانك 

مركزى به دالرهاى نفتى براى اداره كشور است.
همتــى روز گذشــته در همدان بــه مردم گزارش داده اســت؛ «طى 
2ســال ونيم گذشــته و در اوج فشار حداكثرى، كشــور را عمدتا با 
صادرات غيرنفتى اداره كرديم.به رغم مشــكالت فراوان شاهد تحول 
بزرگى در عرصه اقتصادى كشور هستيم به طورى كه بخش اعظمى از 
ارز مورد نياز واردات كه توسط دولت تأمين مى شد اكنون با مشاركت 
صادركنندگان انجام مى شــود و اين به معناى نبود وابستگى به نفت و 

مديريت كشور با توليدات غيرنفتى است». 
 اقتصاد بدون نفت، آرزوى بسيارى از انقالبيون بود و اين اتفاق اكنون 
به همت يكى از فرزندان پرافتخار اســتان در بانك مركزى در شرايط 

فشار حداكثرى و تحريم، رخ داده است.
روشن است تداوم اين اقدام و حركت در مسير اقتصاد بدون نفت، در 
شرايطى كه تحريم ها رفع شود، بسيار ساده تر خواهد بود و ارزش كار 
همتى و نقش آن در شكست سياست فشار حداكثرى آمريكا، در آينده 

بيشتر مشخص خواهد شد.

بدهى مالى پيرمرد 91 ساله همدانى را راهى زندان كرد
 مديرعامل ســتاد ديه استان همدان از بدهى 19 ميليون و 600 هزار تومانى كه سبب 

زندانى شدن پيرمرد 91 ساله در همدان شد، خبر داد.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اين زندانى حدود 15 سال پيش ارثيه 

پدرى را فروخته بود غافل از اينكه پدرش اين زمين را پيش تر به فروش رسانده است.
وى اضافه كرد: صاحب ملك پس از اينكه متوجه شــد زمين وى توســط اين پيرمرد به 
فروش رســيده است اقدام به شــكايت كرده كه اين پيرمرد با رأى مرجع قضايى از 27 

دى ماه سالجارى راهى زندان شد.

مديرعامل ستاد ديه استان همدان ابراز اميدوارى كرد با حمايت خيران نيك انديش و تأمين 
بدهى اين مرد ُمسن زمينه آزادى وى پيش از نوروز 1400 فراهم شود.

وى اظهار داشــت: چندى پيش خانواده اى در شهرستان بهار از توابع همدان به واسطه 
ارادت بــه اهل بيت(ع) هزينه مجلس ترحيم والدين خــود را صرف آزادى 2 زندانى 

كردند.
روحانى منــش افزود: اين خانواده والدين خــود را به علت ابتال به ويروس كرونا از 
دســت دادند و همزمان با والدت حضرت زهرا(س)، يــك زندانى زن كه به علت 
ناتوانى در پرداخت اجاره بها و قبوض با شــكايت صاحبخانه، زندانى شــده بود را 

آزاد كردند.

وى افــزود: همچنين با توجه به در پيش بودن 13 رجب روز ميالد حضرت على(ع) كه 
روز مرد نامگذارى شده، اعضاى اين خانواده بار ديگر با حضور در ستاد ديه زمينه آزادى 

يك زندانى جرائم غيرعمد را فراهم كردند.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان بيان كرد: جوان 40 ساله دستفروش به علت كسادى بازار 
و ناتوانــى در پرداخت بدهى ده ميليون تومانى از حدود يك ماه پيش راهى زندان شــده 
بود كه اين خانواده خير ساكن شهرستان بهار هزينه پيش بينى شده براى برگزارى مجلس 

ترحيم را به آزادى اين زندانى اختصاص دادند.
به گفته وى، 186 زندانى جرايم غيرعمد با بدهى بيش از 48 ميليارد و 427 ميليون تومان 

در 9 ماه نخست امسال از زندان هاى استان آزاد شدند.

مسئوالن فرهنگى سپاه استان در دفتر همدان پيام بر انعكاس نقش همدان در انقالب تأكيد كردند

جايگاه همدان در دفاع مقدس
■ 9 تا 15 اسفند هفته بزرگداشت همدان نامگذارى شده است

همدانى ها امسال بيش از 30 هزار واحد خون 
اهدا كردند

 از ابتداى سالجارى تا پايان بهمن ماه، 30 هزار و 752 واحد خون 
از سراسر استان دريافت شده است.

مديــركل انتقال خون اســتان همدان گفت: بــا رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى توانستيم اعتماد اهداكنندگان را جذب كنيم و عالوه بر تأمين 
نياز صد درصدى اســتان، 5 هزار واحد خون به اســتان هاى تهران، 

گيالن، سيستان وبلوچستان و هرمزگان ارسال كنيم.
افشين محمدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از ابتداى سال 99 تا 
پايان آبان ماه، 30 هزار و 752 واحد خون دريافت كرديم، يادآور شد: 
60 درصد افرادى كه در استان خون اهدا مى كنند، اهداكنندگان مستمر 
هستند؛ اهداكنندگان مستمر افرادى هستند كه فاصله اهداى خون آنها 

بيش از 12 ماه نباشد.
وى با بيان اينكه در اســفندماه نياز به خون بيشتر است، توضيح داد: 
بســيارى از جراحى هاى غيراورژانسى به دليل شيوع كروناويروس به 
تعويق افتاده بود كه در اين ماه به ويژه در شــهر تهران انجام مى شود، 

بنابراين وظيفه داريم خون گيرى را بيشتر كنيم.
مديــركل انتقال خون اســتان همــدان ادامــه داد: در 3 روز ابتدايى 
فروردين مــاه هم به صورت معمــول با كمبود اهداكننــدگان مواجه 
مى شويم؛ بنابراين تصميم داريم با برنامه ريزى درست، فرآورده هايى 
كه امكان ذخيره ســازى دارد را براى آن زمان ذخيره كنيم تا مشكلى 
نداشــته باشــيم. وى در پايان خاطرنشــان كرد: از زمان شيوع كرونا 
تيم هاى ســيار دريافت خون در شهرستان ها را نداشتيم اما بسيارى از 
اهداكنندگان به حق، انتظار دارند تيم هاى ما در شهر آنها حضور داشته 
باشند بنابراين تصميم داريم در سال آينده با فروكش ويروس حضور 

پررنگى در شهرستان ها داشته باشيم.

دستگيرى ماساژور متخلف در همدان
پلمب ده واحد متخلف ماساژدرمانى

 مدير نظارت و اعتبار بخشى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا از دستگيرى يك فرد متخلف در امر ماساژدرمانى خبر داد، 
به اين معنا كه يك فرد شــياد كه بــا تبليغات از طريق فضاى مجازى 
و پخش تراكت خود را ماســاژور و انرژى درمان و همچنين محقق و 

سخنران در حوزه هاى انگيزشى معرفى كرده بود، بازداشت شد.
محمد كريمى در گفت وگو با فارس از بازداشت يك فرد متخلف در 
امر ماســاژدرمانى خبر داد و اظهار كرد: براساس بررسى هاى به عمل 
آمده اين فرد بدون هرگونه مجوز قانونى از مراجع ذيصالح بود كه به 

ماساژدرمانى حتى براى بانوان اقدام مى كرد.
وى با بيان اينكه ماجرا از اين قرار اســت كه متهم در منزل مسكونى 
خود در حوالى ميدان رســالت اقدام به پذيرش و ماســاژ مراجعين 
مى كرد كه با پيگيرى هاى به موقع دســتگير شــد، گفت: متهم ضمن 
تبليغات در فضــاى مجازى، به تهيه و توزيع كارت ويزيت هم اقدام 

مى كرد.
مدير نظارت و اعتبار بخشــى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سينا، خاطرنشــان كرد: تعداد بسيار زيادى كارت ويزيت  در محل 
فعاليت اين فرد بود كه خود را فردى محقق، ســخنران در حوزه هاى 
انگيزشى اميد به زندگى، ثروت اندوزى و كسب ثروت معرفى مى كرد.

وى با تأكيد با اينكه با همكارى معاونت ارجاعى دادستان، پليس امنيت 
اخالقى و كالنترى 115 دســتگيرى فرد متخلف انجام شد، گفت: در 
ســالجارى بيش از ده واحد متخلف ماســاژدرمانى حتى براى جنس 

مخالف شناسايى شده اند.
كريمى با اشــاره با اينكه پلمب واحدهاى متخلف و دستگيرى افراد 
از قداماتى بوده كه انجام شده است، افزود: نظارت مستمر بر سالمت 
مردم از جمله اهداف ماست و مردم نيز خود بايد به اين مسأله توجه 

كنند.

1- ســتاد برخى از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى در استان 
به صورت غيررســمى فعال شده اســت. گويا اين ســتادها درحال 
يارگيرى و تشكيل كميته ها هستند. گفتنى است تاكنون چنين بوده كه 
درصورت موفقيت داوطلبى در انتخابات، فعاالن ستاد وى انتظار پست 

و فعاليت در سمت هاى دولتى استان را داشته اند.
2- مجلسى ها باز متوجه حقوق هاى نجومى شده اند. گويا طرح تحقيق 
و تفحص از حقوق هاى نجومى به كميسيون برنامه و بودجه ارائه شده 
است. گفتنى است اولويت اين تحقيق و تفحص درصورت تصويب، 

شركت هاى دولتى است.
3- اصالح طلبان به دنبال تشكيل حزب فراگير هستند. گويا درصورت 
توافق نهاد اجماع ساز اصالح طلبان، راهكار تشكيل اين حزب را ارائه 
خواهد داد. گفتنى اســت پيش از اين اصولگرايــان نيز از ضرورت 

تشكيل چند حزب فراگير در كشور سخن گفته بودند.
4- دبير كل جامعه روحانيت مبارز براى ترغيب رئيســى به داوطلبى 
از روش پيش بينــى انتخاباتى اســتفاده كرده اســت. گويا مصطفى 
پورمحمــدى پيش بينى كرده، اگر آقاى رئيســى وارد صحنه نشــود، 
اصولگرايان ممكن اســت با تعدد كانديداها روبه رو شوند و اين گونه 
احتماال انتخابات به دور دوم كشــيده خواهد شــد. گفتنى است اين 
پيش بينى در شرايطى است كه تعدد داوطلب فعلى با احتمال داوطلبى 

رئيسى ايجاد شده است.
5- به روز نبودن قانون موادمخدر مشكل ساز شده است. گويا با وجود 
تالش ها هنوز قانون مواد مخدر به روز نشــده اســت و قانون فعلى 
هدردادن سرمايه و امكانات است. گفتنى است مشكالت قانونى دليلى 

شده تا 80 درصد معتادان دوباره به چرخه اعتياد باز گردند.

 پــس از تجــاوز دشــمن بعثــى در 31 
شــهريورماه 1359 رزمنــدگان و بســيجيان 
همدان چون ديگر استان هاى كشور با حضور 
در جبهه هاى غرب و جنوب كشور با تكيه بر 
قدرت ايمان در مقابل اين نبرد نابرابر تا پاى 
جان ايستادگى كردند و شكست دشمن زبون 

و هم پيمانان او را رقم زدند.
نگاهــى به 8 ســال دفــاع مقــدس و نقش 
رزمندگان استان همدان در آن گواه اين است 
كه رزمندگان اين اســتان در پيشــبرد اهداف 
انقالبى و اســالمى نظام مقــدس جمهورى 
اســالمى در جنگ تحميلى با عــراق تا چه 
انــدازه تأثيرگذار بودند، به طورى كه در حمله 
بعثى ها به غرب كشور حضور نيروهاى استان 

همدان در آن منطقه بسيار مهم بود.
بر همين اساس در آســتانه 40 سالگى دفاع 
مقدس، 40 هفته بررســى نقش اســتان هاى 
مختلف در پيروزى اين جنگ تحميلى توسط 
ســپاه كشور پيش بينى شــده كه از نهم تا 15

اسفند هفته همدان و نقش آن در اين پيروزى 
نام گرفته است.

معاون فرهنگى سپاه انصارالحسين(ع) همدان 
با حضــور در روزنامه همدان پيام، در اين باره 
گفت: از ابتداى پيروزى انقالب تا پايان دفاع 
مقدس در سطح كشور 219 هزار شهيد تقديم 
انقالب شده اســت كه از آنها 7 هزار و 255
نفر شهيد، 17 هزار و 166 نفر جانبازان، 941

نفر آزاده از اســتان همدان هستند كه 8 هزار 
نفر از شهداى دفاع مقدس از همدان مى باشد.

وحيدخادمى با اشاره به حضور و نقش مؤثر 
رزمنــدگان همــدان در دوران دفاع مقدس، 
تصريح كــرد: روزهــاى اول جنگ پيش از 
اينكه جنگ آغاز شود در قصرشيرين و سرپل 
ذهاب به سمت مرز خسروى تا آخرين روز 
جنگ اســتان همدان مى جنگيد و نخســتين 
شهدا، نخستين اســرا، زخميان و جانبازان از 

استان همدان بودند.
وى با بيان اينكه ســبك زندگى مردم همدان 
در دفاع مقدس، نمونه وااليى از سبك زندگى 
انسانى، دينى و اجتماعى است كه ارزش هاى 
واالى بشــرى و ملى در رأس توجه آن قرار 
دارد، گفت: اين سبك زندگى را نبايد محدود 
در همان 8 سال بدانيم، بلكه اين شيوه زندگى 
مى تواند الگوى رفتارى غالب ما در هر زمانى 
باشــد تا به مدد آن بتوانيم بر خيلى از موانع 

دنياى كنونى غلبه كنيم.
خادمى با بيان اينكه متأســفانه سبك زندگى 

جزو دغدغه هايى اســت كه بــر زمين مانده 
درحالى كه بسيار مهم اســت، افزود: اهميت 
اين موضــوع به قدرى ويژه اســت كه رهبر 
معظم انقالب در بيانيه گام دوم انقالب به آن 
به صراحت اشــاره كرده و اصالح آن را مورد 
تأكيد قرار داده اند، از همين رو يكى از اهداف 
مهم فعاليت هاى فرهنگى و رسانه اى سپاه در 
استان توجه به اين مسأله و تالش بر تغيير آن 

به كمك رسانه ها است.
خادمى تشــريح كــرد: نهادهاى آموزشــى، 
خانواده و رســانه، مهم ترين مسئول آموزش 
اين فرهنگ به نســل جديد هستند البته بايد 

بين نســلى  تفاوت هاى  به 
توجه داشت و راهكارهاى 
آموزشــى را منطبــق بــر 
شيوه هاى نوين پيش برد تا 
نسل جوان به خوبى با اين 
فرهنگ مقدس آشنا شده و 

آن را در عمل پياده كنند.
مسئول سازمان بسيج رسانه 
ســپاه انصار الحســين(ع) 
گفت:  جلســه  اين  در  نيز 
در  رســانه ها  تأثيرگذارى 
واالى  اهداف  به  رســيدن 
انقالب اســالمى بر كسى 
پوشيده نيست، از همين رو 
سازمان بسيج رسانه همدان 
از سال 91 فعاليت خود را 

آغــاز كرده و با برگزارى حلقه هاى صالحين، 
براى گسترش فرهنگ و تفكر بسيجى، تربيت 
خبرنگار تراز انقالب و ايجاد رســانه همسو 

با جبهه انقالب اسالمى گام برداشته است.
عبــاس محرمى با بيــان اينكه هرســاله در 
گراميداشت ســالروز دفاع مقدس رسانه هاى 
اســتان پاى كار آمده اند و حضــورى فعال 
داشــته اند، افزود: با توجه به اينكه در شرايط 
دشــوار كرونايى قرار داريم ويژه برنامه هاى 
امســال گراميداشــت هفتــه دفــاع مقدس 
متمايزتر از سال هاى گذشته و بيشتر به شكل 

فعاليت هاى مجازى برگزار خواهد شد.
وى همچنيــن با بيان اينكه 
خبرنــگاران بايد در انجام 
رســالت خود، ايجاد اميد 
در جامعه، پاسخ به شبهات 
پاى  دشمنان  توطئه هاى  و 
كار باشــند و انقالبى عمل 
كننــد، عنوان كرد: پاســخ 
درســت  و  ســريع  دقيق، 
بــه شــبهات و شــايعات 
به ويــژه در فضاى مجازى 
اولويت هاى  جــزو  بايــد 
به ويژه  خبرنــگاران  كارى 
به  مربوط  برنامه هــاى  در 
انقــالب و دفــاع مقدس 

باشد.
در ادامه نيز روابط عمومى 

ســپاه انصار الحســين(ع) به نقــش كليدى 
رسانه ها در پيشبرد اهداف و آرمان هاى نظام 
جمهورى اسالمى اشاره كرد و اظهار داشت: 
همدان پيام رسانه اى پويا و بانشاط است كه با 
وجود تحريم ها و فشارى كه بر اقتصاد كشور 
به خصوص بخش فرهنگى وارد شــد نه تنها 
تعديل نيرويى نداشت بلكه با توان مضاعف 
بــه ميدان آمــد و اين مصداق بــارز اقتصاد 

مقاومتى در حوزه رسانه است.
على اكبر كريم پور با بيان اينكه رســانه قدرت 
ملى ما اســت و هركســى در اين شرايط از 
اين مجموعه غفلت كند، بازنده ميدان است، 
افزود: ابزار رسانه متفاوت است و به كارگيرى 
رســانه شــيوه هاى مختلفــى دارد، بر همين 
اســاس در اين ميدان بايد سواد رسانه اى را 
قوى كنيم و نبايد نســبت به رسانه بى توجه 

باشيم.
وى بــا اشــاره بــه فعاليت چشــمگير و 
مطلوب رســانه هاى اســتان در ايام كرونا، 
گفــت: با اينكــه كرونا در همه جا ســلطه 
استان  رسانه هاى  اين حال  با  است،  انداخته 
در اين مدت فعاليــت خوب و مثمرثمرى 
را از خود نشان داده اند بر همين اساس در 
چهلمين ســالگرد گراميداشــت هفته دفاع 
مقدس و در شرايط دشوار كرونايى فعاالن 
ترويج دهنده  مجازى  به صورت  رســانه اى 
فرهنگ ناب دفاع مقدس و ايثار و شهادت 

بود. خواهند  استان  در 

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان با بيان اينكه 39 درصد ســد اكباتان پر 
اســت، گفت: حجم فعلى آب سد اكباتان 13

ميليون متر مكعب است.
منصور ســتوده در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه طى ســالجارى تاكنون شاهد بارندگى 
211 ميليمتــرى در همــدان بوده ايــم، اظهار 
كرد: اين درحالى اســت كه در مدت مشــابه 

سال گذشته ميزان بارندگى 178 ميليمتر و در 
بلندمدت 180 ميليمتر گزارش شده است.

وى ادامه داد: ميزان بارندگى نســبت به سال 
گذشــته 18 درصد و نســبت بــه بلندمدت 
17 درصد افزايش داشــته كــه اميدواريم طى 
روزهاى باقيمانده از زمســتان و همچنين بهار 

سال آينده بارندگى بيشترى داشته باشيم.
اســتان  منطقه اى  آب  شــركت  مديرعامل   

همدان با اشــاره به وضعيت ســد اكباتان، 
تصريــح كــرد: ورودى ســد اكباتان 1/1 
مترمكعــب در ثانيه و حجم فعلى آن 13/1

است. مترمكعب  ميليون 
وى با بيــان اينكه 39 درصد ســد اكباتان پر 
است و درحال حاضر 0/9 متر مكعب در ثانيه 
آب از سد اكباتان برداشت مى شود حجم آب 
سد آبشينه را 3/9 ميليون مترمكعب معادل 78

درصد ظرفيــت آن عنوان كرد و گفت: حجم 
آب سد شيرين ســو 3/04 ميليون مترمكعب 

است كه 69 درصد آن پر است.
ســتوده با بيان اينكه 93 درصد ظرفيت ســد 
كالن پر اســت، يادآور شــد: 63 درصد سد 
سرابى و 14 درصد سد شنجور نيز پر است كه 
اميدواريم همه سدهاى استان در بارندگى هاى 

آتى سيراب شوند.

پوشش حداكثرى 
نوآموزان و دانش آموزان 
عشايرى در همدان

آموزش  ابتدايــى  آمــوزش  معــاون   
و پــرورش اســتان همــدان از پوشــش 
دانش آمــوزان  و  نوآمــوزان  حداكثــرى 

عشايرى در استان، خبر داد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
معصومه خدابنده لو گفت: توجه به تحصيل 
دانش آموزان مناطق عشايرى از اولويت هاى 

دستگاه تعليم و تربيت استان است.
وى افزود: با برنامه ريزى هاى انجام شــده 
آموزشــى  مشــكالت  همكاران،  تالش  و 
و پرورشــى دانش آموزان عشــايرى استان 

شناسايى و رفع شده است.
معاون آمــوزش ابتدايى آموزش و پرورش 
اســتان همدان ادامه داد: در سال تحصيلى 
جارى 900 دانش آموز عشايرى در داخل و 

خارج از استان مشغول به تحصيل هستند.

خدابنده لــو عنوان كرد: جامعه عشــايرى 
يكــى از 3 تركيــب اجتماعــى جمعيت 
متمايــز  جامعــه   3 از  متشــكل  ايــران، 
شهرى، روســتايى و عشــايرى است كه 
تعريــف خاص خــود را نيــز دارد. اين 
ساختارى  خودبســنده  و  خوداتكا  جامعه 
قبيله اى دارد كه زندگى مردم آن به واسطه 

مى شود. تأمين  دامدارى 
وى بيان كرد: 59 درصد مساحت كل كشور 
در حيطه زندگى مردمان عشــاير است، اما 
آنها از نظر آمارى جمعيت كمى دارند. آمار 
جمعيت مردمان عشــاير يك ميليون و 250 
هزار نفر اســت كه حدود 220 هزار خانوار 

مى شود.
وزارت آموزش و پرورش در صدد اســت، 
بــا توجه به اهميت تحصيــل دانش آموزان 
عشــاير دفتر توســعه عدالت آموزشــى و 
آموزش عشاير گام هاى بلندى براى ارتقا و 
توسعه عدالت آموزشى دانش آموزان مناطق 

عشايرى و محروم كشور بردارد.

19 اثر 
پژوهشى همدان 
در انتظار چاپ
 رئيس حوزه هنرى اســتان از آماده بودن 
19 اثر پژوهشى همدان خبر داد كه در انتظار 

چاپ هستند.
ســيدمحمدباقر حسينى ســير در گفت وگو 
بــا فارس بــا بيــان اينكه آثار متعــددى از 
همدان  پژوهى چاپ خواهد شد، اظهار كرد: 
مراحل اصالح و آماده  سازى اين آثار به پايان 
رسيده و اميدواريم تا پايان سال اعتبار مورد 

نياز براى انتشار اين كتاب ها فراهم شود.
وى با تأكيد بر اينكه آثار ارزشمندى در حوزه 
هنرى همدان توليد شده كه هر كدام حاصل 
ماه ها و ســال ها تحقيق و پژوهش اساتيد و 
متخصصان است، افزود: حوزه هنرى همواره 
سعى داشــته تا آثار فاخر و ارزشى را منتشر 

كند و پاسخگوى نياز مخاطبان باشد.

رئيس حوزه هنــرى همدان با بيــان اينكه 
ســفال گرى در همدان، جلد دوم خانه هاى 
قديمى همدان، واژه نامه  همدانى، مســاجد 
اســتان همدان از جمله آثار در دست چاپ 
اســت، گفت: متشــرعه و متصوفه همدان، 
زندگى در سنگ، جستارهايى در زيست بوم 
و تاريخ معاصر همدان، كاروانسراهاى استان 
نمايندگان  همــدان،  امام زاده هاى  همــدان، 
همدان در مجلس، همدان در قحطى بزرگ، 
عالمان همدانى شاعر، رباعى در همدان، طنز 
در شــعر همدان و فرهنگ مردم شهر بهار، 
پيشــگامان نقاشــى در همدان و هيأت هاى 
مذهبى در همــدان از ديگر كتاب هاى آماده 

چاپ هستند.
وى با اشــاره بــه اينكه در عرصــه ادبيات 
پايدارى نيز آثار متعددى آماده انتشار است، 
خاطرنشــان كرد: خروش گاماسياب، نقش 
روحانيــت همدان در انقــالب، حجره 98، 
كتاب جنگ و روايت و عكاسان انقالب در 

همدان از جمله كتب در انتظار چاپ است.

39 درصد سد اكبـاتان ُپـر است

همدان پیام کنار شامست!
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 تيــم فوتبال شــهردارى همدان با كســب 
پيروزى خارج از خانه در رشت به صدر جدول 

رقابت ها صعود كرد.
هفته نهم مســابقات ليگ دســته دوم قهرمانى 
باشــگاه هاى كشور در گروه نخست با انجام 7 
بازى دنبال شــد و در يكى از اين ديدارها تيم 
شــهردارى همدان مقابل ميزبان خود سپيدرود 
رشت به پيروزى رسيد و به صدر جدول صعود 

كرد.
تيم فوتبال شهردارى كه اين روزها فوتبال روانى 
را به نمايش مى گذارد اين هفته راهى شهر باران 

شد تا با تيم صاحب نام سپيدرود ديدار كنند.
شــاگردان رضا طالئى منش براى آنكه از غافله 
مدعيان عقب نماننــد در اين بازى محكوم به 
پيروزى بودند و با ارائه فوتبالى حساب شده به 

خواسته خود رسيدند.
شــهردارى كه در بازى هاى خارج از خانه بهتر 
نتيجه مى گيرد در اين ديدار نيز تيم برتر ميدان 
بود و موفق شــد در شــهر باران تيم با سابقه 

سپيدرود رشت را 2 بر يك شكست دهد.
تيم فوتبال شهردارى همدان در 5 ديدار خارج 
از خانــه خود 3 پيروزى، يك تســاوى و يك 
شكست كسب كرده و نشان داده در ديدارهاى 

خارج از خانه تيم ترسناكى است.
اين ديدار به ميزبانى تيم فوتبال ســپيدرود در 
ورزشگاه ســردار جنگل رشت در هوايى ابرى 
و بارانى و به دليل رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

بدون حضور تماشاگر برگزار شد.
در نيمــه اول اين ديدار تيم فوتبال شــهردارى 
همــدان بازى را بهتر آغاز كــرد و كنترل بازى 
را در دست گرفت كه ســرانجام در دقيقه 26
توانست به نخستين گل خود دست يابد، ارسال 
يك توپ در عمق با تيزهوشى مهاجم شهردارى 
همراه شد و ميثم زمانى باالتر از مدافع سپيدرود 
با ضربه سر موفق شد دروازه سپيدرود را باز كند 
تا تيم شــهردارى همدان نيمه اول با پيروزى را 

به پايان برساند.در نيمه دوم تيم فوتبال سپيدرود 
رشــت بازى را بهتر آغاز كرد و چند موقعيت 
مناسب گلزنى نيز به دست آورد تا اينكه در دقيقه 
61 ميثم ميرپسنديده گل مساوى اين ديدار را به 
ثمر رساند.پس از اين گل شاگردان طالئى منش 
بر شــدت حمالت خود افزودنــد و درنهايت 
آرميــن طالئى منش در دقيقه 75 با ضربه ســر 

دومين گل شهردارى را به ثمر رساند.
پس از اين گل تيم فوتبال شــهردارى همدان 
به خوبــى بازى را كنترل كــرد و حتى در ضد 
حمالت مى توانســت گل هاى بيشترى به ثمر 
برساند اما درنهايت اين بازى با نتيجه 2 بر يك 

به سود شهردارى همدان پايان يافت.
قضاوت اين ديدار را شبير بهروزى با كمك هاى 
حميد صحرايى و على فرهانى برعهده داشتند 
كه در جريان اين مســابقه ميثم زمانى، ابراهيم 
بيگــى، محمــد صابــرى زاده و محمدعباس 
تبارمقــرى از تيم فوتبال شــهردارى همدان و 
عليرضا نظيف كار يكى از مربيان سپيدرود رشت 
كارت زرد دريافت كردند .اين نخستين شكست 
خانگى سپيدرود در شهر باران بود كه شهردارى 

همدان آن را به رشتى  ها تحميل كرد.
در ايــن بــازى تيــم شــهردارى بــا تركيب 

صابــرى زاده،  محمد 
كاظمــى،  حســين 
جعفرى كيا،  ساســان 
محمدعباس تبارمقرى، 
پيمان حشــمتى موعذ، 
پورقاسمى،  اميرحسين 
ميثم زمانى، اميرحسين 
90 (دقيقــه  ســورى 

مهران غفــورى)، امير 
(دقيقه  ابراهيم بيگــى 
باالوند)،  محمــد   85
آرمين  خلــج،  مهدى 
بــا  طاليى منــش 

سپيدرود  مقابل  طالئى منش  رضا  سرمربيگرى 
رشــت قرار گرفت. در ديگــر ديدارهاى اين 
گروه علم و ادب تبريز در دربى تبريز ها با يك 
گل محتشم را شكست داد. اسپاد و مس نوين 
كرمان به تساوى بدون گل رضايت دادند. آواالن 
كامياران دست به كار بزرگى زد و ميهمان خود 
ويستاتوربين تهران را با شكست 3 بر يك بدرقه 
كرد. اميد گناوه ديگر تيم مدعى 2 بر يك فوالد 
نويــن اهواز را مغلوب ســاخت و 2 تيم ايران 
جوان بوشهر و شهردارى بندرعباس نيز با نتيجه 

مساوى يك بر يك امتيازات را بين خود تقسيم 
كردند و در آخرين بازى نفت و گاز گچساران با 

يك گل ملى حفارى اهواز را شكست داد.
پس از هفته نهم 2 تيم اميد گناوه و شــهردارى 
همدان با 18 امتياز صدرنشين هستند و علم و 
ادب تبريز با 17 امتياز در جاى سوم قرار دارد و 
تيم هاى ويستا توربين تهران و ملى حفارى اهواز 
نيز با 16 امتياز چهارم هستند، در اين گروه امتياز 
تيم هاى مدعى نزديك به هم است و رقابت ها با 

حساسيتى باال دنبال مى شود.

خبـر ايران وجهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

واليباليست اللجينى در اردوى تيم ملى 
نوجوانان

 فدراســيون واليبال؛ سينا كامرانى از ورزشكاران مستعد اين رشته 
را به اردوى 3 روزه تيم ملى دعوت كرد كه اين اردو روز گذشــته به 
پايان رسيد. اين اردو با حضور 31 واليباليست زير نظر مربى تيم رضا 

عسگرى در سالن المپيك تهران جهت انتخاب نهايى برگزار شد.

استعداديابى و مسابقات سطح بندى 
در ژيمناستيك

 كالس هاى اســتعداديابى و مســابقات ســطح بندى ژيمناستيك 
شهرستان همدان برگزار شد.

اين رقابت ها در رده هاى ســنى خردسال و نوجوان با حضور 35 نفر 
در سالن ابن سينا برگزار شد. در پايان اين رقابت ها كه با هدف جذب 
استعدادهاى منطبق با ورزش ژيمناستيك و به همت هيأت ژيمناستيك 
شهرســتان همدان برگزار شــد، 27 نفر جهت حضور در دوره هاى 

آموزشى و شركت در تمرينات شناسايى شدند.

مسير پيست اسكى شهر همدان 
همچنان مسدود است

 مسير پيست اسكى از محدوده ميدان گنجنامه به دليل ريزش برف 
همچنان مسدود است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان همدان با اعالم اين مطلب 
به ايرنا، گفت: چندين دستگاه خودرو بى توجه به هشدارها با ورود به 
مسير پيست اسكى در اين محدوده گرفتار شده بودند كه با همكارى 
تيم هاى هالل احمر و آفرودسواران خودروى آنها به بيرون كشيده شد.

فرخ جمالى اظهار داشــت: در مسير پيست اسكى تا زمان برف روبى 
و بازگشــايى كامل اين جاده پُر پيچ و خم توسط نهادهاى مسئول و 

ايمن سازى اين جاده، اجازه تردد داده نمى شود.

دوره مربيگرى فوتبال آسيا در همدان 
برگزار شد

 دوره مربيگرى فوتبال درجه C آســيا با حضور 24 تن از مربيان 
فعال فوتبال به ميزبانى شهر همدان برگزار شد.

دبير هيأت فوتبال همدان با اعالم اين خبر اظهار داشــت: اين دوره به 
مدرسى بابك صمديان تا نهم اســفندماه امسال به ميزبانى ورزشگاه 
شهداى قدس شــهر همدان و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى ادامه 
دارد.مهدى بوجاريان با اشــاره بــه اينكه براى برگــزارى اين دوره 
مربيگرى مجوز رسمى ستاد كرونا و اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان اخذ شده اســت، گفت: در پايان اين دوره از شركت كنندكان 

آزمون تئورى و عملى گرفته مى شود.

قضاوت داور ماليرى درمسابقات تكواندو 
 رضا صفرخانيان داور بين المللى و خوش نام ماليرى در مسابقات 

تكواندو جام نقش جهان و خليج فارس قضاوت كرد.
از سوى كميته داوران و سازمان ليگ تكواندو كشور، رضا صفرخانيان 
داور بين المللى مالير براى قضاوت و داورى مســابقات تكواندو جام 

نقش جهان و خليج فارس دعوت شده بود. 
مســابقات تكواندو مرحله مقدماتى و نهايى ليگ دســته يك جوانان 
و بزرگســاالن جام نقش جهان و مرحله نهايــى ليگ برتر جوانان و 
بزرگساالن باشــگاه هاى كشــور جام خليج فارس در خانه تكواندو 
پايتخت ايران زمين روز گذشته برگزار شد و رضا صفرخانيان ماليرى 

در اين مسابقات قضاوت هاى خوبى انجام داد. 

ميزبانان ليگ قهرمانان آسيا 
فردا مشخص مى شوند

 كنفدراسيون فوتبال آسيا فردا دوشنبه ميزبانان ليگ قهرمانان آسيا را 
مشخص مى كند. سخنگوى فدراسيون فوتبال درباره زمان مشخص شدن 
ميزبانان ليگ قهرمانان 2021 آسيا كه قرار است به صورت متمركز برگزار 
شــود، گفت: هر 4 نماينده ايران درخواست ميزبانى را ارائه كردند و ما 
هم آن  را به AFC اعالم كرديم. كنفدراسيون آسيا تا فردا بررسى هايش 
را انجام مى دهد و كشورهاى ميزبان را مشخص خواهدكرد. اميرمهدى 
علوى همچنين درباره ميزبانى مقدماتى جام جهانى جام ملت هاى آسيا، 
AFC .افزود: تا 15 اسفند براى درخواست ميزبانى فرصت وجود دارد
روز 25 اســفند ميزبان گروه هاى مختلــف در انتخابى جام جهانى و 

انتخابى جام ملت هاى آسيا را اعالم مى كند.

از بنيانگذار جودو استان تجليل شد

 مراسم تجليل از بهبود معمارى پيشكسوت جودوى تويسركان و 
بنيانگذار جودو استان با حضور آرش ميراسماعيلى رئيس فدراسيون 

جودو و حميد سيفى مديركل ورزش استان برگزار شد.
اين مراسم در مجمع انتخاباتى هيأت جودو استان همدان و با حضور 

قهرمانان و مربيان جودو استان برگزار شد.
بهبود معمارى صاحب كمربند سياه دان 6 در رشته جودو، متولد سال 
1325 شهرستان تويسركان است. وى ورزش را از سن 14 سالگى با 

رشته هاى پرورش اندام و بوكس آغاز كرد.
معمارى از ســال 1353 دفاع شخصى و جودو را زيرنظر مربى ژاپنى 
آغاز كرد و در ســال 1358 جودو را به شهرستان تويسركان و استان 

همدان آورد.
وى نخســتين دوره  مربيگرى و داورى جــودو را كه در ايران در 
ســال 1365 زيرنظر مربيان ژاپنى آغاز شد پشت سر گذاشت و در 
مســابقات مختلف قهرمان كشورى موفق شد مقام هاى متعددى را 

به دست آورد.

مسابقات تنيس روى ميز در ماليربرگزار شد
 مسابقات تنيس روى ميز به مناسبت گراميداشت يوم ا... 22 بهمن به 
همت هيأت پينگ پنگ مالير در سالن پينگ پنگ شهيد احدى مجموعه 

ورزشى آزادى با رعايت پروتكل هاى پيشگيرى برگزار شد.
با توجه به رعايت پروتكل هاى بهداشتى تعداد 19 نفر از ورزشكاران 
اين رشــته ورزشــى از شهرســتان هاى همدان، مالير و بروجرد در 
رده هاى ســنى آزاد در اين دوره از مســابقات شركت كردند و در 2

مرحله گروهــى و به صورت دوره اى و تك حذفــى با هم به رقابت 
پرداختند.

درنهايت آرش شــيريان از همدان، منوچهر جوادى از مالير عناوين 
قهرمانى و نايب قهرمانى اين دوره از مســابقات را ازآن خود كردند 

و محمدعلى عالمى و پويا خورشيدى از بروجرد هردو سوم شدند.
در پايان اين مســابقات به نفرات برتر به رسم يادبود و قدردانى حكم 

قهرمانى و هدايايى اهدا شد.

آغاز نقل و انتقاالت بدون جذب خارجى ها 
 نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال ايران از ديروز آغاز شد و تيم هاى 
حاضر در ليگ برتر درصورت نداشتن جاى خالى مى توانند 6 بازيكن 

را از ليست خارج كنند. 
همان طور كه پيش بينى مى شد تيم ها از روز گذشته درحالى به استقبال 
نقــل و انتقاالت زمســتانى رفته اند كه محدوديــت جذب بازيكن و 
مربى خارجى به قوت خود باقى اســت. درحالى كه از ســوى برخى 
از باشــگاه ها تالش شد تا اين محدوديت برداشــته شود. از آنجايى 
كه پرونده هاى شــكل گرفته از سوى بازيكنان و مربيان خارجى عليه 
تيم هاى ايرانى در فيفا همچنان مفتوح است، سازمان ليگ تمايلى براى 
برداشــتن اين قانون ندارد و اين قانون درصورتى برداشته خواهد شد 
كه همه پرونده هاى طرح شده عليه تيم هاى ايرانى در فيفا تعيين تكليف 

شود. 
آنچه مســلم است اين است كه قانون مورد اشاره در نيم فصل دوم به 

قوت خود باقى خواهد بود.

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

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراض داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شماره 139960326008000532 و پرونده كالسه 1398114426008000061 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين خدابنده لو به شماره شناسنامه 4360282443 كدملى4360282443  صادره از 
خدابنده فرزند ذبيح اله در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 66750 مترمربع پالك شماره فرعى 733 از اصلى 285 قريه مالبداغ واقع در همدان بخش 5 
حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نســق زراعى شماره 59889 مورخ 1341/11/24 و آقاى سلطان على 
خدابنده لو فرزند محمدحســين دارنده نسق شــماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 

محرز گرديده است.
2- برابر رأى شــماره 139960326008000537 و پرونده كالسه 1398114426008000059 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على خدابنده لو به شماره شناسنامه 2948 كدملى 4371876838 صادره از خدابنده فرزند ذبيح 
اله در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 66750 مترمربع پالك شماره فرعى 734 از اصلى 285 قريه مالبالغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى 
با واســطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شماره 59889 مورخ 1341/11/24 و آقاى سلطان على خدابنده لو فرزند محمدحسين دارنده 

نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز گرديده است.
3- برابر رأى شــماره 139960326008000539 و پرونده كالسه 1398114426008000060 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اكبر خدابنده لو به شماره شناسنامه 2949 كدملى 4371876846 صادره از خدابنده فرزند ذبيح 
اله در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 66750 مترمربع پالك شماره فرعى 735 از اصلى 285 قريه مالبالغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى 
با واســطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شماره 95889 مورخ 1341/11/24 و آقاى سلطان على خدابنده لو فرزند محمدحسين دارنده 

نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز گرديده است.
4- برابر رأى شــماره 139960326008000536 و پرونده كالســه 1398114426008000062 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر خدابنده لو به شماره شناسنامه 464 كدملى 4372501102 صادره از خدابنده 
فرزند ذبيح اله در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 66750 مترمربع پالك شماره فرعى 732 از اصلى 285 قريه مالبالغ واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك رزن خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى محمد خدابنده لو فرزند حيدرعلى دارنده نسق زراعى شــماره 59889 مورخ 1341/11/24 و آقاى سلطان على خدابنده لو 
فرزند محمدحســين دارنده نسق شماره 59835 مورخ 1341/11/24 و آقاى محمدعلى خدابنده لو فرزند خداوردى دارنده نسق شماره 59900 مورخ 1341/11/24 محرز گرديده 

است. (م الف 190)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/03
حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

پاشازاده بار ديگر كناره گيرى كرد 
 سرمربى پاس پس از تساوى با نفت اميديه از سرمربيگرى تيم پاس 

كناره گيرى و اعالم كرد به تهران برمى گردد.
مهدى پاشازاده پس از توقف مقابل نفت اميديه به خبرنگاران گفت: 
با گذشــت هفته ها و قول هاى داده شده، مشكالت هنوز پابرجا است 
و همين مســأله انرژى كار را از ما گرفتــه و بازيكنان تمركز ندارند. 
تيم پاس از لحاظ تاكتيكى در سطح بسيار خوب و ايده آلى قرار دارد 
اما اينكه بازيكنان در ضربات نهايى تمركز ندارند، به دليل مشكالت 

خارج از زمين است.
پاشــازاده با انتقاد از بدعهدى مديريت و مسئوالن اجرايى باشگاه در 
همدان گفت: هرچقدر مى گوييم، گوش شــنوا وجــود ندارد و توقع 
داشــتم اصول اخالقى را رعايت مى كردنــد.  اى كاش همان روز اول 
اعالم مى كردند كه پول نداريم. به هرحال اين وضعيت خنده دار اســت 
و راه حل اين موضوع رفتن من اســت و شايد با اين تصميم مشكالت 
درســت شــود. چرا بايد براى كوچك ترين نياز تيم چندين بار تماس 
بگيرم و هر بار به فردا موكول شــود. اين وضعيت تيم را بى شخصيت 

كرده است.

وى گفــت: تيم پــاس از نظر تاكتيكى و فنى هيچ مشــكلى ندارد و 
حتى در مقابل تيم هاى ليگ يــك و برتر همينطور بازى مى كنيم، اما 
ديگــر انرژى كار در اين تيم را ندارم زيرا هر روز بايد در ده ها جبهه 
بجنگم. امروز در مقابل نفت هم در شــرايطى بازى كرديم كه حريف 
با خوش شانســى نباخت و حتى يك موقعيــت را هم روى دروازه 
مــا خلق نكرد، در شــرايطى كه ما در هفته جارى فقط يك جلســه 
تمرين داشــتيم. معتقدم تيمم كه اكنون به لحــاظ تاكتيكى و فنى در 
سطح ايده آل قرار گرفته و يك چوب خشك هم باالى سر تيم باشد، 

نتيجه مى گيرد.

شهردارى در رشت به پيروزى شيرين رسيد 

 تيم فوتبال پاس بار ديگر در خانه متوقف شد 
و سرمربى تيم نيز براى چندمين بار كناره گيرى 

كرد تا اين تيم وارد بحران تازه اى شود.
هفته نهم رقابت هاى ليگ دســته دوم قهرمانى 
باشگاه هاى كشور با انجام 7 بازى در گروه دوم 
دنبال شد كه در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال 
پاس همدان ميزبان صدرنشــين رقابت ها نفت 

اميديه بود.
پاس در شــرايطى پذيراى تيم جنوبى شد كه 
بارش برف و باران مانع از انجام بازى شــد و 
ناظر فدراسيون و داوران انجام اين بازى را 24 

ساعت به تعويق انداختند.
زميــن مملو از برف ســنگين توســط خدمه 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج و تعدادى 
از هــواداران فوتبال براى بازى آماده شــد و 2 
تيم روز جمعه به مصــاف هم رفتند و اين در 
شــرايطى بود كه زمين بــازى كيفيت چندانى 

نداشت.
پاس كه در ميانــه جدول بود و جايگاه لرزانى 
داشت براى آنكه اميدهاى خود را زنده نگه دارد 
در اين بازى محكوم به پيروزى بود. در آنسوى 
ميدان نيز نفت اميديه كه به تنهايى و با اختالف 
صندرنشين بود براى كسب حداقل امتياز قدم به 

ميدان گذاشت.
در اين ديدار پاس با تركيب محمدعلى رضائيان، 
محمد آشــتيانى، محمدرضا پايدارى، اشكان 
واحدى، رسول رضايى، رضا كاشفى، سيامك 
رضايى، ميالد حسن پور، الياس صالحى، عرفان 
فتاحــى و محمدعلى اكبرخواه قــدم به ميدان 

گذاشت و از همان دقايق نخست توپ و ميدان 
را در دست گرفت پاس در نيمه نخست بازى 
بارها خط دفاعى حريف را آزار داد و نشان داد 
كه براى كســب پيروزى قدم به ميدان گذاشته 

است.
حمالت پاس ســرانجام در دقيقــه 42 بازى 
جواب داد، مدافعين نفــت، الياس صالحى را 
درون محوطه جريمه ســرنگون كردند تا داور 
ايالمى بازى در سوت خود بدمد و نقطه پنالتى 

را نشان داد.
محمدعلى اكبرخواه بهترين گلزن پاس در ليگ 
مـأمور زدن اين پنالتى شد اما دروازه را كج ديد 
و توپ را بيرون زد تا پاسى ها فرصت گلزنى را 

از دست بدهند.
بــا آغاز نيمه دوم پاس باز هم به حمالت خود 
ادامه داد اما تاكتيك نامناســب مانع از كاميابى 
شــد. در اين بازى تيم نفت اميديه حرفى براى 
گفتن نداشت و حتى يك بار نيز دروازه پاس را 
تهديد نكرد اما توپ و ميدان در دست پاسى ها 
بود كه از اين برترى سودى نبردند و سرانجام 
بازى بدون گل مساوى پايان يافت تا پاس با اين 
توقف خانگى فرصت رسيدن به جمع مدعيان 
را از دســت بدهد. تيم نفت نيز هوشيارانه يك 
امتياز شيرين در همدان كسب كرد تا با اختالف 

5 امتياز يكه تاز جدول باشد.
در ساير ديدارهاى اين هفته تيم اترك بجنورد 
مقابل شهداى بابلسر يك بر يك متوقف شد و 
2 تيم شهردارى بم و سردار بوكان نيز به تساوى 
2 بر 2 رسيدند تيم نيروى زمينى با يك گل تيم 

دوم جدول مس شــهر 
بابك را مغلوب ساخت 
و شهيد قندى يزد 3 بر 
يك موفق به شكســت 
شد.  قزوين  شمس آذر 
2 تيم عقــاب و ميالد 
مهر تهران نيز به تساوى 
بدون گل رضايت دادند 
و جدال تيم هاى شاهين 
بندرعامرى و شهردارى 
ماه شــهر هــم 2 بر 2 

مساوى شد.
با گذشت 9 هفته از رقابت ها در اين گروه نفت 
اميديــه با 21 امتياز به تنهايــى در صدر جدول 
رده بندى قرار دارد و تيم هاى مس شــهر بابك 
و نيروى زمينى تهران نيز بــا 16 امتياز در رده 
دوم ايستادند و شاهين بندرعامرى با 13 امتياز 
چهارم است. 5 تيم پاس همدان، عقاب تهران، 
شــهردارى ماه شــهر، اترك بجنورد و شهداى 

بابلسر نيز با 12 امتياز جايگاه متزلزلى دارند.

پاسى ها كه هفته گذشته تهديد كرده بودند بازى 
نخواهند كرد، با وســاطت اســتاندار و رئيس 
هيأت فوتبال قدم به ميدان گذاشــتند اما پس 
از بازى يك بار ديگر مهدى پاشــازاده از رفتن 
و اســتعفا سخن گفت و شديداً نسبت به رفتار 
مسئوالن استان واكنش نشان داد كه اميدواريم 
اين مشكالت هرچه زودتر حل شود و پاس با 

آرامش بيشترى مسابقات را دنبال كند.

ورزشكار كبودراهنگى 
سومين مرد قوى ايران 

شد
 رئيس هيأت بدنسازى و پرورش اندام استان همدان 
از كســب مقام سوم مســابقات قوى ترين مردان ايران 

توسط ورزشكار كبودراهنگى خبر داد.
مرتضى خدابنده لو اظهار كرد: رضا قيطاسى از شهرستان 
كبودراهنگ استان همدان، مقام سوم مسابقات قوى ترين 
مردان ايران را به دست آورد كه كسب اين نتيجه بسيار 

عالى است.
وى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه اين مسابقات 
30 بهمن ماه و يكم اسفندماه در ايرانشهر استان سيستان 
و بلوچســتان برگزار شد، تصريح كرد: مسابقات سطح 

بااليى داشــت و كسب مقام سوم 
اين مســابقات، رتبــه خيلى 

اين  طرفى  از  است،  خوبى 
ندارد  وزن كشى  مسابقات 
و همه اوزان با هم رقابت 

مى كنند.
رئيس هيأت بدنســازى و 

پرورش اندام اســتان همدان 
در پايان جايگاه استان در رشته 

پرورش اندام و بدنســازى را متوسط 
ارزيابى كرد و يادآور شد: از نظر امكانات نيز وضعيت 

خوبى در استان داريم.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره ورزش و جوانان 
مســابقات  دوره  پانزدهمين  كبودراهنگ،  شهرســتان 

قوى ترين مردان كشــور گراميداشت شهيد 
حاج قاسم سليمانى در 2 مرحله مقدماتى 
و نهايى با حضور 51 ورزشــكار از ده 
اســتان در قالب 7 تيم بدون حضور 
تماشــاگران در شهرســتان ايرانشهر 
استان سيستان و بلوچستان با حضور 

قوى ترين مردان كشور برگزار شد.
پس از برگزارى مرحله مقدماتى ده نفر از 
برترين ها به فينال راه پيدا كردند كه در اين 
مرحله ورزشكاران در آيتم هاى تعادلى ركوردى، 
گوى ركوردى، 3 گانه دمبل، اكسل، كنده، حمل گارى 
فشارى روى دسته و پلكان قدرت، به مصاف حريفان 
خود رفتند. محسن مســن آبادى، محمدرضا تازه رو و 

رضا قيطاسى نفرات يكم تا سوم اين مسابقات شدند.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته نهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

821+113-963نفت اميديه1
716+9441125مس شهر بابك 2
316+944174نيروى زمينى تهران3
13-93421111شاهين بندر عامرى 4
412+9261106پاس همدان 5
412+933384عقاب تهران6
112+9333109شهردارى ماهشهر  7
112+925287اترك بجنورد8
12-933355شهداى بابلسر9
10-923499شهيدقندى يزد10
510-9315813شمس آذر قزوين11
49-923459ميالدمهر تهران12
57-9144611سردار بوكان 13
152-27419-9شهردارى بم 14

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

618+9531137اميد پرسپوليس گناوه1
618+9531115شهردارى همدان 2
917+145-945علم وادب تبريز 3
516+9513149ويستا تورين تهران 4
416+944184ملى حفارى اهواز 5
113+932498اواالن كامياران6
13-934277اسپاد تهران 7
212+9333108سپيد رود رشت8
310-924358مس نوين كرمان 9
39-9162710ايرانجوان بوشهر10
57-9216813شهردارى بندر عباس11
87-9216513نفت وگاز گچساران 12
86-9135715فوالد نوين اهواز13
64-4539-9فرش محتشم تبريز14

توقف پاس با چاشنى استعفا
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معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت
 آب و فاضالب استان:

بازسازى 62 كيلومتر شبكه آبرسانى شهرى 
و روستايى انجام شد

 معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت آب و فاضالب استان 
همدان از توســعه، اصالح و بازســازى بيش از 62 كيلومتر شــبكه 

آبرسانى شهرى و روستايى در 11 ماهه سالجارى خبر داد.
حميدرضا نيكداد، ضمن اشــاره به مجموعه اقدامات انجام شــده در 
زمينه توسعه، اصالح و بازسازى شبكه هاى آبرسانى استان، گفت: در 
بازه زمانى يادشده بيش از 53 كيلومتر شبكه آبرسانى روستايى و بيش 

از 9 كيلومتر شبكه آبرسانى شهرى؛ توسعه، اصالح و بازسازى شد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان، وى در همين زمينه توضيح 
داد: درمجموع در 11 ماهه سالجارى، در 16 روستاى استان پروژه هاى 
فعال مرتبط با توسعه، اصالح و بازسازى شبكه هاى آبرسانى در دست 

انجام بوده است.
نيكــداد بيان كرد: در مــدت مذكور درمجموع بيــش از 53 كيلومتر 
توسعه، اصالح و بازســازى شبكه هاى آبرسانى روستايى با صرف 8
ميليارد تومان اعتبار عملياتى شــد كه اين اقدامات در مقايسه با مدت 

مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته است. 
معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و فاضالب استان همدان 
همچنين عنوان كرد: در بازه زمانى مذكور توانســتيم در 16 روستاى 
پيش گفته، استانداردسازى يك هزار و 653 كنتور و نصب 137 كنتور 

جديد را اجرايى نماييم.
وى همچنين به مجموعه اقدامات انجام شده درباره اصالح و بازسازى 
شبكه هاى فرسوده آبرسانى در شهرهاى استان اشاره كرد و گفت: در 
11 ماهه سالجارى توانستيم بيش از 9 كيلومتر شبكه آبرسانى شهرى 
را اصالح و بازســازى كنيم. معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت 
آب و فاضالب اســتان عنوان كرد: در بازه زمانى يادشده، نشت يابى 2
هزار و 701 مورد انشعاب عملياتى شد، ضمن اينكه در 9 ماهه امسال 

نيز تعويض 5 هزار و 494 كنتور نيز به انجام رسيد.
نيكداد در بخش ديگرى ازسخنانش به اصالح و بازسازى شبكه هاى 
آبرســانى كوى نبوت اشــاره كرد و گفت: در 4 ماهه گذشــته 9/5
كيلومتر شــبكه آبرســانى در اين محدوده اصالح و صد انشعاب نيز 

استانداردسازى شده است.

افزايش هزينه خانوارها چقدر است؟
خانوارهاى ايرانى در بهمن ماه امسال به طور ميانگين بيش از 48 درصد 

نسبت به پارسال بابت تأمين كاال و خدمات هزينه كرده اند.
به گزارش ايسنا، بررسى تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت 
تورم نشان داد كه هر 3 شــاخص تورم در بهمن ماه با افزايش همراه 

بوده است.
 روند صعودى تورم نقطه به نقطه

اين درحالى اســت كه تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص نسبت به ماه 
مشــابه سال گذشته) به 48/2 درصد رسيده كه در مقايسه با دى ماه 2
درصد افزايش دارد، بر اين اســاس خانوارهاى ايرانى به طور ميانگين 
48/2 درصد بيشتر از بهمن 1398 براى خريد كاالها و خدمات هزينه 

كرده اند.
بررســى تغييرات تورم از ابتداى سال 1396 تاكنون نشان مى دهد كه 
باالترين حد تورم نقطه اى مربوط به ارديبهشت 1398 با 52/1 درصد 
بوده كه در ادامه تا 19/8 درصد در فروردين امســال نيز كاهش داشته 
ولى دوباره در دور افزايشــى قرار گرفتــه و تا 48/2 درصد در بهمن 
امســال رســيده اســت. كمترين ميزان تورم نقطه اى در اين دوره به 

شهريور 1396 با 7 درصد اختصاص دارد.
 تورم ساالنه به 34/2 درصد رسيد

اما تورم ســاالنه به 34/2 درصد رسيده كه اين شاخص نيز نسبت به 
دى ماه 2 درصد رشد داشته است. تغييرات تورم ساالنه در 4 سال اخير 
از ايــن حكايت دارد كه كمترين ميزان در فروردين 1396 با 7 درصد 
ثبت شــده كه در ادامه تا 42/7 در شهريور سال گذشته افزايش يافته 
اســت، اين شاخص در نوســان بوده و اكنون به 34/2 درصد رسيده 

است.
 تورم ماهانه زمانى منفى بود

همچنين تورم ماهانه كه بيانگر درصد تغيير نسبت به ماه گذشته است 
در بهمن ماه 2/5 درصد گزارش شــده كه افزايش 0/7 درصدى دارد. 
از ســال 1396 تاكنون نيز كمترين حد ثبت شــده براى تورم ماهانه 
منفى 0/1 درصد در ارديبهشت 1396 و بيشترين 7 درصد در مهرماه 

امسال است.

مرغ و تخم مرغ بر ايوان اين خانه نقش بست 
مهدى ناصرنژاد»

 اين ســال شمسى هم به پايان خود نزديك اســت و يادمان آمد 
فرصت انجام خيلى از كارهاى زندگى را در طول سال از دست داده ايم 
و البتــه كه اين عادت مذموم همه ســال هاى عمر ما ايرانى جماعت 

است!
حاال اين روز ها در دم دماى نسيم بهارى، جنب وجوش ها هم بين مردم 
در هر كجاى اين ســرزمين بزرگ، شــلوغ تر و پرهياهوتر مى شود و 
هر كسى تازه به فكر افتاده اســت تا كارهاى عقب مانده خود در 12
ماه را در همين چند هفته مانده به آغاز ســال تازه و جشــن نوروزى 
رفع و رجوع كند. چنين قاعده و قرار نانوشــته و نه چندان عقل پسند 
چنان در فرهنگ و خلق وخوى ما ايرانيان نهادينه شــده كه به شــيوه 
عمل فرزندان مــا در رأس كارهاى مملكت و تصميم گيرى هاى مهم 
نيز رســوخ كرده است و ســازمان و ادارات هم كارهاى عقب افتاده 
و پرونده هاى تلنبار شــده اى دارند كه اگر فرصتى باشد بايد در مدت 
كوتاه باقى مانده از ســال بلكه سبك سازى كنند. امسال از آن سال هاى 
سختى بود كه در ميان خرمن انبوه مشكالت اقتصادى و گرانى ها، مرغ 
و تخم مرغ چموش تر از هر كاالى اساسى و مورد نياز مردم، خودشان 
را باال كشيدند و شدند نقش اصلى ايوان خانه و بنيان ضعيف اقتصاد 

اين خانه! 
حال گفته مى شــود مســئوالن مربوطه نيز كه در طول يكسال گذشته 
به هر درى زدند تا قيمت و آشــفتگى بــازار اين 2 ماده پرمصرف و 
چالش برانگيز را به كنترل خود درآورند نيز به  ســتوه آمده اند و اعالم 
مى شــود، دولت تمــام هم وغم خود را براى كنتــرل و نظارت دقيق 
بر توزيع و قيمت گذارى كاالهاى مورد نياز مردم گذاشــته و لشــگر 
پرشمارى در ستادهاى نظارتى و تعزيرات و سهميه بندى و توزيع در 
سراسر كشور را براى حسن انجام اين برنامه مهم به كار گرفته است. 

در تمام ســال هاى گذشته و در چنين ايام كه قشرهاى مردم طبق يك 
عادت براى خريد حتى اقالم غيرضــرورى به بازار هجوم مى آورند، 
نقل قول ها و شــعار هاى زيادى در ارتباط با قلع وقمع گرانفروشان و 
متخلفان اقتصادى در بازار شب عيد و توزيع مناسب مايحتاج عمومى 
از جمله ميوه و تنقالت ســفره نوروزى، گفته و شــنيده شده اما آخر 
كار چيزى كه دســت مردم را مى گيرد، چند قطعه مرغ منجمد شده و 
سبد پالستيكى شكسته اى سيب و پرتقال بى كيفيت و غيرمجلسى بوده 
است، اما در تمام چنين سال ها و مناسبت هايى نه مردم و نه اين خود 
مسئوالن از خويش پرسش نكرده اند، آيا با سرهم بندى چند قلم مواد 
غذايى و ميوه و آجيل صرف نظر از كيفيت و قيمت، ديگر مشــكالت 
تلنبار شــده نيز حل و فصل مى شــود يا به همان نقش ايوان بســنده 
خواهد شد. البته فراموش نكنيم كه در به وجود آمدن آشفته بازار شب 
عيدى خود ما مردم نيز مقصر اصلى هســتيم، زيرا بسيارى ملزومات 
ســفره هفت سين و ديگر وسايل جشــن هاى نوروزى مثال چند عدد 
شــمع را در طول ســال هم با فراغ بال و قيمت مناســب تر مى توان 

تهيه كرد!

كارآفرينان از مشاوره شغلى فنى وحرفه اى 
براى بازاركار بهره مند مى شوند

 مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان از ارائه مشــاوره شغلى و حرفه اى به 
عالقه مندان خبر داد و گفــت: كارآفرينان، كارآموزان و نيروهاى جوياى كار مى توانند از 
اين خدمات براى كارآفرينى بهتر و برخوردارى از مهارت هاى مورد نياز بازاركار بهره مند 

شوند.
وهب مختاران در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه مشاوره مسير شغلى، تضمينى بر اثربخشى 
آموزش هاى فنى وحرفه اى براى اشــتغالزايى پايدار اســت، اظهار كرد: دفتر مشاوه شغلى 

واقع در مركز فنى وحرفه اى خواهران ميدان فلســطين همدان، با بهره گيرى از كارشناسان 
و مربيان خبره، يك روز در هفته به عالقه مندان آموزش هاى مهارتى، مشــاوره شــغلى و 
حرفه اى ارائه مى دهد. وى خاطرنشــان كرد: خدمات مشاوره اى اين مركز در 3 هفته آغاز 
به كار، به متقاضيان در رشته هاى مكانيك خودرو، IT و صنايع دستى در هر جلسه به ده تا 
15 نفر و به صورت رايگان بوده است. مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان يادآور 
شــد: دفتر مشاوره شغلى و حرفه اى اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان به عنوان 
زيرمجموعــه مركز تخصصى كارآفرينى و مهارت هاى كســب وكار اين اداره كل فعاليت 
مى كند. مختاران با بيان اينكه خدمات ارائه شــده، سازگارى بين مشاغل موجود و نيروى 
كار را تأمين مى كند، ادامه داد: تربيت حرفه اى انســان ها به منظور ايجاد تخصص در آنها، 

از طريق فراهم آوردن تسهيالت و امكانات و ايجاد دوره هاى كارآموزى محقق مى شود.
وى گفــت: راه اندازى اين دفتر بر پايه 3 فرايند اصلى نيازســنجى مهارتى، ارائه خدمات 
مشاوره شغلى و آموزشى و ارائه خدمات مهارت آموزى موردنياز بازاركار به دانشجويان، 
با تكيه بر ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، دفاتر مشاوره 

شغلى و كاريابى هاى غيردولتى بوده است.
مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان عنوان كرد: يكى از سياست هاى اشتغال درباره 
بازار كار، ارائه خدمات مشاوره آموزشى-شغلى است كه مى تواند به همراه كارآموزى در 
مراكز آموزش فنى وحرفه اى اثرات فراوانى براى كارجويان و ارتقاى بهره ورى شــاغالن 

داشته باشد.

رئيس كل بانك مركزى در سفر به زادگاهش:

كشور با صادرات غيرنفتى مديريت مى شود
■ همتى: 720 هزار ميليارد تسهيالت توليد داده ايم

آگهـى منـاقصه 

شركت تعاونى دهياران صالح آباد

شــركت تعاونــى دهيــاران صالح آبــاد بــه نمايندگــى از ســهامداران در نظــر دارد كــه تمامــى عمليــات هــا و پروژه هــاى روســتاهاى 
بخــش را از قبيــل جمــع آورى زبالــه روســتايى، برف روبــى، آســفالت ريزى، زيرســازى، خاكبــردارى، ســنگ چينــى، جدول گــذارى، 
ــى، نصــب  ــاى تبليغات ــراى فاضــالب، نصــب تابلوه ــرد، اج ــالف ســگ هاى ولگ ــح، ات ــل مصال ــل و نق ــردارى، حم ــب و آوارب تخري
تابلوهــاى معابــر، دوربين هــاى مــدار بســته و... را در ســال 1400 بــدون در نظــر گرفتــن قيمــت پايــه از طريــق مناقصــه در اختيــار 

پيمانــكاران واجــد شــرايط قــرار دهــد.
لــذا پيمانــكاران محتــرم ظــرف مــدت يــك هفتــه پــس از انتشــار آگهــى مهلــت دارنــد كــه پاكت هــاى پيشــنهادى خــود را بــه 
آدرس: شهرســتان بهــار- شــهر صالح آبــاد- ســاختمان بخشــدارى- شــركت تعاونــى دهيــاران صالح آبــاد تحويــل نماينــد. شــماره 

تمــاس: 081-34622244
شرايط مناقصه:

1- تعيين صالحيت پيمانكاران توسط هيأت مديره شركت تعاونى دهياران صالح آباد انجام مى پذيرد.
ــى  ــام شــركت تعاون ــه ن ــماره حســاب 0110691761001 ب ــه ش ــى ب ــك مل ــزد بان ــال ن ــغ 2/000/000 ري ــرم مبل ــكاران محت 2- پيمان

ــد. ــل نماين ــنهادى تحوي ــت پيش ــراه پاك ــه هم ــش آن ب ــز و في ــه واري ــركت در مناقص ــت ش ــاد جه ــاران صالح آب دهي
3- برنده مناقصه حق واگذارى پيمان را به غير ندارد.

فراخوان واگـذارى و بهره بردارى 

مديريت صندوق بازنشستگى كشورى استان همدان

ــا  ــد را ب ــه هــاى اميــد شهرســتان هاى همــدان، ماليــر و نهاون صنــدوق بازنشســتگى كشــورى اســتان همــدان در نظــر دارد خان
امكانــات كافــى شــاپ، اتــاق پزشــك، ســالن اجتماعــات، كالس هــاى آموزشــى، كتابخانــه، اتــاق اطالعــات ، البــى، اتــاق مديريــت، 

نمازخانــه و آبدارخانــه واگــذار نمايــد. 
1-خانــه اميــد بازنشســتگان كشــورى همــدان بــا متــراژ 630 مترمربــع واقــع در بلــوار جانبــازان، ابتــداى خيابــان 18 متــرى ابــوذر، 

بــاغ ايرانيان
 2- خانــه اميــد  بازنشســتگان كشــورى شهرســتان ماليــر  بــه متــراژ 500 متــر مربــع، واقــع در بــاغ گل خيابــان شــهيد مصطفــى 

خمينــى(ره)، ميــدان بــاغ گل، روبــروى حســينيه حــاج عبــدى
 3- خانــه اميــد بازنشســتگان كشــورى شهرســتان نهاونــد بــا متــراژ 500 مترمربــع، واقــع در پــارك شــهردارى، خيابــان پيــروزى، 

پــارك آزادگان، جنــب ســاختمان بنيــاد شــهيد
از متقاضيــان محتــرم دعــوت ميشــود از تاريــخ درج ايــن آگهــى تــا تاريــخ  1399/12/07 بــا در دســت داشــتن پيشــنهادات و مــدارك 
مــورد نيــاز  و پــس از بازديــد حضــورا بــه صنــدوق بازنشســتگى كشــورى اســتان همــدان واقــع در انتهــاى خيابــان هنرســتان پالك 

274 مراجعــه نماينــد و يــا بــراى كســب اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفن هــاى 08138331204 تمــاس حاصــل فرماينــد.
 (م الف 1679)

دان تان   ا

 عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى 
شامگاه جمعه و در سفرى رسمى براى ديدار 
و گفت وگو با مقامات اســتان، فعاالن بخش 
خصوصــى، توليدكننــدگان و بازديد از چند 

طرح اقتصادى در همدان حضور يافت.
در اين ســفر 2 روزه مهم ترين مسائل مالى و 
ارزى اســتان و برنامه هاى جهش توليد مورد 

بررسى قرار گرفت.
9/2 ميليــارد دالر ارز بــراى تأمين 
كاالى اساسى و دارو پرداخت شده است

روز گذشــته رئيــس كل بانــك مركزى در 
و  دولت  گفت وگوى  شــوراى  سى  وپنجمين 
بخش خصوصى استان گفت: 9/2 ميليارد دالر 
ارز ترجيحى از ابتداى سالجارى تاكنون براى 
تأمين كاالهاى اساســى، نهاده هاى كشاورزى، 
دارو و تجهيزات پزشكى پرداخت شده است. 
عبدالناصر همتى اظهار داشت: به رغم مشكالت 
ناشى از كرونا، امسال 32 ميليارد دالر ارز براى 
واردات تأمين شده كه بيش از 22 ميليارد دالر 

آن از محل صادرات غيرنفتى بوده است.
 به گفته وى، در 2/5 ســال گذشته و در اوج 
فشار حداكثرى، كشــور را عمدتا با صادرات 

غيرنفتى اداره كرديم.
بــه گزارش ايرنا، رئيــس كل بانك مركزى با 
اشاره به نقش مؤثر فعاالن اقتصادى در خنثى 
كردن تحريم ها، تصريح كرد: با كمك تجار و 
توليدكنندگان كشور بحران تحريم را پشت سر 
گذاشته ايم اما هنوز به مرحله كاهش تحريم ها 

نرسيده ايم. 
همتى خاطرنشان كرد: به رغم مشكالت فراوان 
شاهد تحول بزرگى در عرصه اقتصادى كشور 
هستيم، به طورى كه بخش اعظمى از ارز مورد 
نياز واردات كه توســط دولت تأمين مى شــد 
اكنون با مشاركت صادركنندگان انجام مى شود 
و اين به معناى وابسته نبودن به نفت و مديريت 

كشور با توليدات غيرنفتى است. 
به گفته رئيس شوراى پول و اعتبار كشور، در 
ده ماه نخست امسال 720 هزار ميليارد تومان 
سرمايه در گردش در قالب تسهيالت از سوى 
بانك ها به متقاضيان عرصــه توليد و صنعت 

پرداخت شده است.
همتــى تأكيد كرد: اعتبــارات بانك ها محدود 

است و آنها به منابع اليزال وصل نيستند.
رئيــس كل بانــك مركزى گفــت: تأمين ارز 
از طريق ســامانه نيما توســط صادركنندگان 
به خوبــى درحال انجام اســت و در بهمن ماه 
ســالجارى روزانه به طور ميانگين بيش از 80

ميليون دالر معامله شده است. 
 نقش آفرينى بخــش خصوصى در 
دوران تحريم شايسته قدردانى است

اســتاندار همدان نيز گفت: نقش آفرينى بخش 
خصوصى همزمان با اعمال تحريم هاى ظالمانه 
و مشكالت اقتصادى ناشى از آن در همراهى با 
مردم و دولت براى رشد و رونق توليد و بهبود 
شرايط، بسيار خوب و شايسته قدردانى است.

سيدسعيد شــاهرخى اظهار داشــت: فعاالن 
اقتصادى كشور و استان همدان در 2 سال اخير 
به صورت جهادى وارد ميدان توليد شدند كه 
اين مشاركت و فعاليت مؤثر شايسته قدردانى 

و تجليل است. 
وى تأكيــد كرد: اســتان همــدان در بخش 
صنعت، معدن، كشاورزى و گردشگرى داراى 
قابليــت و ظرفيت هاى بى نظيرى اســت كه 

بخش خصوصى موفق بــه اجراى طرح هاى 
ارزشمندى در اين بخش ها با كمك و حمايت 

دولت شده است. 
اســتاندار همدان گفت: بخش گردشگرى و 
صادرات با توجه به وضعيت دشــوار ناشــى 
از شــيوع كرونا دچار مشكل و زيان شده، اما 
به خوبى در برابر اين شرايط نامساعد مقاومت 

كرد و به فعاليت خود ادامه داد. 

شــاهرخى خاطرنشــان كرد: توليدكنندگان و 
صنعتگران اســتان همدان همــواره به ويژه در 
يكسال اخير در خط مقدم مبارزه با فشارهاى 
اقتصادى حضور داشــتند و به رغم مشكالت 
موجــود، نقش مؤثــرى را در عرصه توليد و 

اقتصاد ايفا كردند.
وى ابــراز اميدوارى كــرد: حضور رئيس كل 
بانك مركزى در جمع فعاالن اقتصادى استان 
همدان گره گشا باشد تا بتوانيم به مطالبات اين 
قشر رسيدگى و مشكالت آنها را حل و فصل 

كنيم. 
در  خصوصى  بانك هاى  مالى  منابع   

داخل استان سرمايه گذارى شود
رئيــس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 

كشاورزى همدان نيز با ابراز گاليه از بانك هاى 
خصوصى اســتان، گفت: منابع مالى در اختيار 
ايــن بانك ها بايد در داخل اســتان و با هدف 
رونق بخــش توليد و گردش چرخه اقتصادى 

سرمايه گذارى شود.
على اصغــر زبردســت اظهار كــرد: نيمى از 
ســپرده هاى مردم اســتان در اختيار بانك ها و 
مؤسســات خصوصى است كه هيچ نفعى هم 

براى مردم اين منطقه نداشته است. 
وى افزود: اين بانك ها سپرده هاى مردم استان 
را در مناطق ديگر كشــور ســرمايه گذارى و 

درراستاى منافع خود هزينه مى كنند.
رئيــس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 
كشاورزى همدان تصريح كرد: تاكنون نظارت 
دقيقى بــر عملكرد بانك هاى خصوصى نبوده 
به نحــوى كه ايــن بانك ها عمال در توســعه 

اقتصادى استان نقشى ندارند.
زبردست، خواستار بررسى عملكرد بانك هاى 
خصوصى شــد تا اندوخته هاى مردم در اين 

مؤسسات به بخش توليد هدايت شود. 
وى همچنين به تعهدات ارزى صادركنندگان 
استان همدان اشــاره كرد و گفت: كل بدهى 
152 نفر از فعاالن اقتصادى استان 103 ميليون 

يورو اســت كه بخش زيادى پرداخت شده و 
35 ميليون يورو آن باقى مانده است .

رئيــس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 
كشــاورزى همدان خاطرنشــان كرد: در اين 
راســتا 42 فقره از كارت هــاى بازرگانان اين 

استان تعليق شده كه نيازمند رسيدگى است. 
زبردست با اشاره به غيرواقعى بودن برخى از 
تعرفه هاى گمركى يادآورى كرد: در اين زمينه 
بايــد تعرفه هاى گمركى محصوالت صادراتى 
بازنگرى شود تا صادركنندگان بدهكار بتواند 

تعهدات ارزى خود را پرداخت كنند. 
گفتنى اســت در اين نشست رؤساى اتحاديه 
خشــكبار،  و  كشــمش  ســيب زمينى كاران، 
مرغــداران گوشــتى و چند واحــد توليدى 
مشكالت خود را مطرح و خواستار بازنگرى و 
اصالح فرايند ارزش گذارى كاالهاى صادراتى 

شدند. 
تسهيل شــرايط صادرات و تعهدات ارزى و 
اختصــاص ارز بــراى واردات برخى از مواد 
اوليه و همچنين تخصيص تســهيالت ارزان 
قيمت به اصناف آسيب ديده از كرونا از ديگر 
استان  بازرگانان  و  توليدكنندگان  خواسته هاى 

همدان در اين جلسه بود.
امام جمعه همدان در ديدار با رئيس كل بانك مركزى

 بانك مركزى همچنان براى ثبات بازار تالش كند
 بى ثباتــى بازار و قيمت ها به بروز مشــكل 
بــراى مردم و اقتصاد منجر مى شــود كه انتظار 
مــى رود بانك مركزى همچنان براى ثبات بازار 

و قيمت ها تالش كند.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 
در ديــدار با رئيس كل بانــك مركزى، گفت: 
بخشــى از بى ثباتى در قيمــت كاالها به خريد 
بيش از نياز مردم و احتكار خانگى كاال مربوط 
مى شــود؛ البته مردم نگران افزايش چند برابرى 
قيمت كاال در روزهاى آينده هستند بنابراين به 

خريدهاى غيرضرورى و احتكار خانگى كاال اقدام مى كنند.
ــكار خانگــى  ــش قيمــت و احت ــى از افزاي ــا، نگران ــى در قيمت ه ــرد: بى ثبات ــار ك ــعبانى اظه ــب ا... ش ــلمين حبي ــالم والمس حجت االس
ــن  ــا همــت دولتمــردان و بانــك مركــزى اي ــد مــى رود ب ــم زده اســت و امي ــى را رق ــرده كــه وضعيــت كنون ــره اى را درســت ك زنجي

مشــكل رفــع شــود.
امام جمعه همدان درباره سياست هاى پولى نيز بيان كرد: احساس مردم بر اين است كه نرخ بهره هاى بانكى با وجود كاهش، كمكى به بخش توليد 

و توليدكننده نمى كند درحالى كه سياست هاى كلى بايد به سمت توسعه و رونق توليد برود. 
وى تأكيد كرد: برخى از قوانين بانكى موجود گره در كار توليد و توليدكننده انداخته است.

وزير صمت:
ايران را به يك كشور صنعتى تبديل مى كنيم

 پيشرفت هاى قابل توجه و همدلى ميان دولت و مجلس و دلسوزى 
مســئوالن و سرمايه گذارى بخش خصوصى به زودى ايران را به يك 

كشور صنعتى تبديل خواهد كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كشــور طى سه سال گذشته در 
شــرايط ســخت اقتصادى ناشــى از تحريم ها و از پايان سال گذشته 
بيمارى منحوس كرونا مواجه شــده اســت كه اگر هر كشور ديگرى 
همزمان با اين مشــكالت مواجه مى شد، قطعاً وضعيت فلج كننده اى 
پيدا مى كرد ولى خوشبختانه كشور ما با رهنمودهاى مقام معظم رهبرى 
با كمترين هزينه تاكنون به سالمت ازاين مسير عبور كرده، هرچند كه 

فشارهايى به اقتصاد خانوارها وارد شده است.
عليرضا رزم حســينى ادامه داد: خوشبختانه امروز در 29 رشته صنعتى 
توليد و صادارت داريم و رشــد 38 درصدى صدور مجوز تاســيس 
واحدهاى توليدى طى 10 ماه اخير نشــان از اميدوارى مردم به آينده، 
ســرمايه گذارى و ايجاد اشتغال در اين مرز و بوم دارد و ثبات سياسى 
و اقتصادى كشــور را نشان مى دهد و اين مرهون فداكارى و مقاومت 
مردم كشــورمان است. وى با اشــاره به 75 درصد صادارت توليدات 
كشــورمان به 15 كشور همســايه، گفت: اگر دشمنان كشور فرصت 
مى دادند و طى اين 40 ســال با كشــورمان دشمنى نمى كردند، اكنون 
از كشــورهاى پيشرفته و صنعتى منطقه بوديم هر چند كه اميدواريم با 
انسجام و همكارى خوب دولت و مجلس و هموارتر شدن اين مسير، 

ايران را به كشورى صنعتى تبديل كنيم.
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 همدان قطب توليد محصوالت كشاورزى 
و باغى متعددى است اما به دليل نبود صنايع 
تبديلى به تعداد مــورد نياز، نمى توان از اين 
ظرفيت مهم براى رونق اقتصادى استان بهره 

گرفت.
 به گزارش تســنيم، صنايع تبديلى از اركان 
مهم حوزه كشــاورزى اســت كه بــه رونق 
اقتصــادى ايــن بخش كمك شــايانى كرده 
و نقــش مهمى در مانــدگارى طوالنى  مدت 

محصوالت دارد.
اســتان همدان با برخــوردارى از اقليم هاى 
متنوع، ظرفيت توليد محصوالت كشــاورزى 
اســتراتژيك را داشــته و وجــود واحدهاى 
فــرآورى محصول با توجه بــه تغيير ذائقه و 
ســليقه مردم به ماندگارى بيشتر محصوالت 

كمك مى كند.
هر چند برندهاى كشــاورزى استان همدان 
اختصاص بــه منطقه ويژه اى نداشــته و در 
شهرســتان هاى مختلف كشــت مى شود اما 
فراوانى هر يك از آنها در يك منطقه بيشــتر 

است.
در  ســيب زمينى  تويســركان،  در  گــردو 
شهرســتان بهار، گوجه در اسدآباد، انگور در 
مالير و ســير در شهرستان همدان بيشترين 
فراوانى محصوالت كشاورزى و باغى را به خود 

اختصاص داده اند.
با اين حال صنايــع تبديلى آنچنان كه بايد و 
شــايد در همدان وجود ندارد و همين سبب 
خروج محصوالت از اســتان يــا دورريز آنها 

مى شود.
مدير صنايع و تبديلى غذايى ســازمان جهاد 
كشاورزى همدان با اشــاره به جايگاه ممتاز 
همــدان در توليــد محصوالت كشــاورزى و 
باغى متعدد، مى گويد: با برنامه ريزى مناسب 
مى تــوان از اين ظرفيت طبيعى براى افزايش 

ثروت بهره گرفت.
حســن محمــدى مى افزايد: ايجــاد صنايع 
تبديلى مانند واحدهاى فرآورى بسته بندى به 
فروش بهتر محصوالت كشاورزى كمك كرده 
و نقش مهمى در رونق توليد، اشــتغال زايى و 

تقويت بنيه اقتصادى استان دارد.
وى بــا اشــاره به وضعيــت اســتان از نظر 
صنايع تبديلى بيــان مى كند: تنها يك واحد 
بســته بندى گردو در تويســركان با ظرفيت 
توليــد 500 تن وجــود دارد و 2 واحد توليد 
پودر پوست گردوى خشــك براى تبديل به 

ِگل حفارى موردنياز چاه هاى نفت نيز فعاليت 
مى كند.

محمدى تصريح مى كند: گردو محصول باغى 
مهمى اســت كه در توليد غذاها و شيرينى ها 
كاربرد بســيار داشته و بسته بندى مناسب به 

فروش بهتر آن كمك شايانى مى كند.
مدير صنايع تبديلى و غذايى جهاد كشاورزى 
همدان در مورد گوجــه فرنگى نيز مى گويد: 
هر سال نزديك به ده هزار تن گوجه از مزارع 
اســتان برداشت مى شــود و 6 واحد فعال با 
ظرفيــت توليد 150 هزار تــن وجود دارد و 

نيازى به ساخت واحد جديد نداريم.
 محمدى با اشاره به ظرفيت استان در فرآورى 
ســيب زمينى نيز بيان مى كند: 60 سردخانه 
فعال در اســتان وجود دارد كه ساخت آنها، 
مقدار ضايعات محصول سيب زمينى را از 30 
بــه كمتر از 5 درصد كل توليد كاهش داده و 
هيچ مقدارى از اين محصول معدوم نمى شود.
وى مى افزايد: 63 واحد ســردخانه با ظرفيت 
220 هزار تن محصول نيز در دســت ساخت 
اســت و قصد داريم تا در كنار 60 سردخانه 
موجود و 63 واحد درحال ساخت، واحدهاى 

سورت مدرن نيز ساخته شود.
محمــدى اعــالم مى كنــد: براى ســورت و 
بســته بندى ســيب زمينى نيــز 4 واحد با 
ظرفيــت 75 هزار تن در اســتان وجود دارد، 
اما بســته بندى اين محصول بيشتر به روش 

سنتى انجام مى شود.
وى در مورد سير نيز مى گويد: 88 واحد توليد 
شــوريجات و ترشــيجات صنعتى با ظرفيت 
توليد نزديك به 50 هزار تن در همدان وجود 
دارد كــه 70 تا 80 نوع محصــول با بيش از 
ده نوع بســته بندى را روانه بازارهاى داخلى و 

خارجى مى كنند.
محمدى اعــالم مى كند: در ايــن واحدها 6 

هزار تن از سير توليد شده در استان استفاده 
مى شــود و 4 واحد تخصصى پودر سير و يك 

واحد توليد «سير سياه» نيز وجود دارد.
وى با اشاره به برداشت 420 هزار تن انگور از 
تاكســتان هاى استان اعالم مى كند: 55 واحد 
مدرن تصفيه و بسته بندى كشمش با ظرفيت 
توليد 90 هزار تن در اســتان وجود دارد كه 

كفايت مى كند.

خبرگزارىخبرگزارى
 madestan@hamedanpayam.com

60 كشور جهان فدراسيون 
ورزش هاى زورخانه اى را تأسيس كردند

 معــاون امور مجلس و اســتان هاى وزيــر ورزش و جوانان گفت: 
درحال حاضر 60 كشور جهان در 5 قاره فدراسيون ورزش هاى پهلوانى 
و زورخانه اى را ايجاد كرده اند كه اميدواريم در چند سال آينده در تمام 

دنيا اين فدراسيون ايجاد شود.
 جمشيد تقى زاده در حاشيه افتتاح سالن ورزش باستانى شهيد مبر در 
گفت وگو با خبرنگار تسنيم در نهاوند، اظهار داشت: تاكنون 223 سالن 
مجهز ورزش هاى زورخانه اى و باســتانى در كشور ساخته شده است و 

28 سالن ديگر هم درحال ساخت است.
وى افزود: ســالن ورزش باستانى شــهيد مبر يكى از زيباترين آنها در 
كشــور است كه تلفيقى از سنتى و مدرن است و شهيدمبر نيز يكى از 

شهداى باستانى كار نهاوند بوده است.
معــاون حقوقى و امور مجلس اســتان هاى وزارت ورزش و جوانان در 
بخش ديگرى از ســخنان خود با اشاره به تكميل 2 هزار طرح ورزشى 
در دولــت تدبير و اميد، گفت: 2 هزار و 500 طرح نيمه كاره ورزشــى 
ديگر در كشــور وجود دارد كما اينكه همچنين در اين مدت 2 هزار و 

500 چمن مصنوعى نيز در كشور ايجاد شده است.
وى اظهار داشــت: در آغاز دولت تدبير و اميــد داراى 41 هزار اماكن 
ورزشى بوديم كه اين تعداد امروز به 61 هزار مكان ورزشى در سراسر 
كشور رسيده است همچنين در ابتداى دولت 30 سازمان مردم نهاد در 
كشور داشتيم كه اين مهم امروز به 3 هزار و 500 سمن رسيده است.

اين مقام مســئول با بيان اينكه در حوزه توســعه ورزش روســتايى 
در گذشــته داراى 700 خانه ورزش روســتايى بوديــم، عنوان كرد: 

درحال حاضر به 5 هزار خانه ورزشى رسيده است.
تقى زاده تصريــح كرد: در ايام ا... دهه فجر نيز 224 پروژه ورزشــى با 
اعتبار 502 ميليارد تومان در سراســر كشور افتتاح كه يكى از آنها در 
شهرســتان نهاوند بود كه با افتتاح اين ســرانه ورزشى ما به 507 متر 

مربع رسيده است.
معــاون حقوقى، امور مجلس و اســتان هاى وزارت ورزش و جوانان با 
تأكيد بر اينكه ورزش باستانى ورزش آئينى و ملى است كه رهبر معظم 
انقالب تأكيدات فراوانى در راســتاى بسط و گســترش آن داشته اند، 
گفت: خوشــبختانه اين رشــته ورزشى در شهرســتان نهاوند داراى 
عالقه مندان بســيارى است همچنان كه مورد اقبال پهلوانان ارزنده در 

سراسر كشور است.
وى با بيان اينكه اگر در كنار همه مســاجد يك زورخانه ساخته شود 
چيز كمى نيســت، افزود: اميدواريم توسعه ورزش روستايى در كشور 

ارتقا پيدا كند و خيرين محترم نيز كمك كنند.
تقى زاده مطرح كرد: خوشــبختانه شهرستان نهاوند مسئوالن همدل 
و توانا دارد كه در راســتاى توســعه شهرستان با حمايت هاى استاندار 
محترم و نماينده توانمند شهرستان نهاوند در مجلس شوراى اسالمى 

قدم برمى دارند.
وى تصريــح كرد: درباره پيگيرى پروژه هاى نيمه تمام باالى 70 درصد 
شهرستان جلسه اى با حضور مسئوالن شهرستان با حضور وزير ورزش 

و جوانان ترتيب خواهيم داد.
معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت ورزش و جوانان، افزود: 
در حوزه پروژه هاى شهرســتان كه داراى رديف اعتبار استانى هستند 
نيز اميدواريم با پيگيرى مديركل ورزش و جوانان استان، حمايت هاى 
استاندار محترم و مجمع نمايندگان استان بتوانيم شاهد تحول و ارتقاى 

جايگاه باشيم.
مديركل ورزش و جوانان استان نيز در آئين افتتاح سالن باستانى شهيد 
ُمبر اظهار كرد: سالن ورزشى شهيد ُمبر از سال 1389 آغاز بكار كرده 
كه خوشبختانه امروز با پيگيرى هاى صورت گرفته توسط نماينده مردم 
شهرستان و فرماندار و ساير مسئوالن با اعتبار 3 ميليارد و 500 ميليون 

تومان به بهره بردارى رسيد.
حميد ســيفى با اشاره به اينكه اين ســالن با مساحت 620 مترمربع 
و ظرفيت 220 تماشــاچى از بهترين سالن هاى باستانى كشور است، 
گفت: نهاوند از گذشــته تاكنــون در حوزه هاى مختلف به حق واقعى 
خود نرسيده است اما خوشبختانه امروز با حمايت هاى استاندار و ساير 

مسئوالن شهرستان شاهد تحول در نهاوند هستيم.

تاالر و رستوران هاى همدان
 در آستانه ورشكستگى

با توجه به شــيوع كرونــا و ترس از انتقال ايــن بيمارى، تعداد 
مشــترى  در تاالر و رســتوران هاى همدان به طرز محسوسى كاهش 

يافته است.
رئيس اتحاديه تاالر و رستوران داران همدان در گفت و گو با خبرنگار 
تسنيم در همدان اظهار داشت: كرونا سبب تعطيلى و بى رونقى كسب 
و كار بسيارى از صاحبان تاالر و رستوران ها شده تاجايى كه برخى از 

اين واحدها مجبور به اخراج كارگران خود شده اند.
ناصر قره باغى با بيان اينكه از ســال گذشــته تاكنون شيوع ويروس 
كرونــا در چندين نوبت تاالر و رســتوران ها را به تعطيلى كشــانده، 
تصريح كرد: درآمد صنف ما نســبت به ســال گذشــته كاهش صد 
درصدى داشــته است و كمبود مشترى نيز بسيارى از همكاران ما را 

در آستانه ورشكستگى قرار داده است.
رئيــس اتحاديــه تاالر و رســتوران داران همدان با اشــاره به اينكه 
تعطيلى طوالنى مدت تاالر و رســتوران ها سبب پراكندگى مشتريان 
شده است، اظهار داشت: ازسوى ديگر به دليل ترس از انتقال ويروس 

كرونا بسيارى از مردم تمايلى به مصرف غذاهاى رستورانى ندارند.
قره باغى با تأكيد بر اينكه تاكنون هيچ گونه حمايتى از ســوى دولت 
و مسئوالن اســتانى از همكاران ما نشده اســت، گفت: يك وام 70

ميليونى برايمان درنظر گرفتند اما شرايط اخذ آن بسيار دشوار بوده 
و بانك ها هم همكارى نمى كنند.

وى در بخش ديگرى از گفت و گو به گرانى موادغذايى و كاالهايى مانند 
برنج، گوشــت و روغن اشــاره كرد و اظهار داشت: افزايش قيمت اين 

كاالها سبب باال رفتن نرخ غذاهاى رستورانى شده است.
ــر  ــد ب ــا تأكي ــدان ب ــتوران داران هم ــاالر و رس ــه ت ــس اتحادي رئي
اينكــه بســيارى از مــردم قــدرت خريــد غذاهــاى بيرونــى را ندارنــد، 
ــده  ــاب كوبي ــج و كب ــرس برن ــك پ ــرخ متوســط ي ــرد: ن ــوان ك عن
ــا  ــيارى از خانواده ه ــه بس ــان اســت ك ــزار توم ــا 27 ه ــن 25 ت بي

ــد. ــد آن را ندارن ــى خري تواناي
قره باغى از تشــديد نظارت مســتمر بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى در رســتوران ها خبر داد و بيان كرد: فاصله 
قرارگرفتــن صندلى هــا از يكديگر افزايش يافتــه و ورود افراد بدون 

ماسك به داخل محوطه ممنوع است.
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آگهى دعوت مجمع عمومى                                  (نوبت دوم)
انجمن صنفى كارفرمايى سيليس ميكرونيزه شهرستان مالير

انجمن صنفى كارفرمايى سيليس ميكرونيزه شهرستان مالير

اولين مجمع عمومى انجمن صنفى مذكور، روز دوشنبه مورخ 99/12/25 ساعت 14 در محل ساختمان بهداشت كار 
به آدرس: جاده مالير-همدان ، رو به روى ازندريان برگزار مى گردد.

از كليه كارفرمايان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت مى شود در جلسه مذكور شركت نمايند.
دستور جلسه:

1- تصويب اساسنامه
2- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيات مديره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى انجمن

هيأت موسس: 
1- مرتضى كهزادى                    2- رسول محمودى                      3-محمد يزداندوست

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

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

برابر رأي شــماره 139960326008000530  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي آقاى محمدرضا شــاه بداغلو فرزند حسين به شماره شناسنامه 1134 كد ملى 
0051037580 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 1032653/63 
مترمربع پالك شماره 246 فرعى از 204 اصلي قريه گونلو واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
رزن خريداري از مالك رسمي مستثنيات مالكين اوليه كه برابر سند 70183 مورخ 1347/11/19 به نام 
حسين شاهبداغلو خريدارى شده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 191)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/03
حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: رقيه وحدتيان، فائزه محمدى- 
وحيد الوندى- سميه مظاهرى- على سهرابى

شماره تماس: 08132660364

خبر خبر

گردش چرخ كشاورزى استان 
صنعت تبديلى مى خواهد

 سهل انگارى در تأمين كاالهاى اساسى
 قابل بخشش نيست

 مبارزه با فاصله هاى اجتماعى و اقتصادى و تبعيض از تأكيدات مقام 
معظم رهبرى است و مديران بايد اين موضوع را عملياتى كنند.

 نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان در خطبه هاى آئين سياســى 
عبادى نمــاز جمعه همدان، اظهار داشــت: يكى از بــركات انقالب 
اسالمى، افزايش مشــاركت مردم در انتخابات بوده و صاحبان اصلى 

نظام مردم هستند.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با بيان 

اينكه مشــاركت مردم در انتخابات تأثير بسيارى بر شكل گيرى شرايط 
اقتصادى و اجتماعــى جامعه دارد، گفت: مقام معظــم رهبرى نيز در 
ســخنرانى اخير خود بر اين مسأله تأكيد كرده اند و بايد گفت كه ايران 
از نظر نرخ مشــاركت آزادانه در انتخابات، جزو كشورهاى برتر در جهان 
است. امام جمعه همدان افزود: پيش از انقالب اسالمى درصد مشاركت 
مردم در انتخابات مجلس -كه آن هم توسط شاه تعيين مى شد- كم بود 
اما امروز تعداد زيادى از مردم در انتخابات هاى متعدد شركت مى كنند.

شــعبانى مبــارزه با فاصله هــاى اجتماعى و اقتصــادى و تبعيض را از 
رهنمودهاى مهم مقــام معظم رهبرى عنوان كرد و افزود: ايشــان در 

سخنرانى اخير خود و جلســات متعدد بر اين موضوع تأكيد كرده اند و 
مديران بايد اين رهنمود را عملياتى كنند نه اينكه تنها به توصيه زبانى 
اكتفــا كنند. وى تصريح كرد: از نمودهاى تبعيض در شــهر همدان كه 
در ســاير استان ها نيز احساس مى شــود؛ شكل گيرى مناطقى با عنوان 
«باال» و «پايين شــهر» اســت و در مناطق برخوردار، امكانات شهرى 
بيشــترى وجود دارد. نماينده ولى فقيه در همدان تأكيد كرد: چرا بايد 
سنگفرش برخى مناطق، مرتب عوض شود، اما معابر شهرى در مناطق 
ديگر نامناســب باشــد. به جاى تغيير مداوم سنگفرش، مناطق ديگر را 

درست كنيد به ساير مناطق برسيد.
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رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها:
تشكيل هيأت هاى نظارت در شهرهاى

 20 استان نهايى شده است

 رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراها از نهايى شدن 
تشكيل اين هيأت ها در شهرستان هاى 20 استان كشور و صدور احكام 
اعضاى اين هيأت ها خبر داد و گفت: تشكيل اين هيأت ها در شهرهاى 
باقيمانده از ديگر اســتان ها به زودى با تكميــل فرايند صدور احكام، 

نهايى مى شود.
به گزارش هيأت مركزى نظارت بر ششمين دوره انتخابات شوراهاى 
شــهر و روستا، حميدرضا كاظمى اظهار كرد: به محض استقرار هيأت 
شهرســتان و ارائه پيشنهاد از ســوى آنها، اعضاى هيأت هاى نظارت 

بخش مشخص مى شوند.
وى افــزود: با معرفى اين افراد، ســاختار كلى نظــارت بر انتخابات 
شــوراهاى اســالمى شــهر و روستا در كشــور نهايى شــده و در 
بخشــدارى ها، فرماندارى ها و اســتاندارى ها و يا ساير مراكز مناسب 
سراسر كشور مستقر خواهند شد و پس از استقرار، ناظران شعب اخذ 

رأى انتخاب و احكامشان صادر مى شود.
رئيس هيأت مركزى نظارت بر ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى 
شهر و روستا درباره روند شــكل گيرى هيأت هاى اجرايى انتخابات 
شوراهاى شهر و روستا توضيح داد: براى تشكيل هيأت اجرايى مطابق 
قانــون، ابتدا 30 نفر به عنوان معتمد معرفى مى شــوند و پس از تأييد 
صالحيت اين افراد توسط هيأت هاى نظارت، با رأى اين معتمدين و 
از ميان آنها 8 نفر به    عنوان هيأت اجرايى انتخاب مى شوند و مسئوليت 
ســازوكار اجرايى انتخابات در بخش و شهرســتان بر عهده شان قرار 

مى گيرد. 
كاظمى تأكيد كــرد: بنابراين تمامى روند انتخابات از تأييد معتمدين، 
تشــكيل هيأت اجرايــى و نظارت بر انتخابات در شــعب توســط 
هيأت هاى بخش و اســتان مورد نظارت قرار مى گيرد و گزارش هاى 

مربوطه به هيأت مركزى منعكس مى شود.
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستا در هر دوره 
از انتخابات با معرفى 6 نماينده داوطلب از ســوى كميسيون شوراها 
و امور داخلى و 4 نماينده داوطلب از ســوى كميســيون اصل 90 به 
صحن مجلس و با رأى نمايندگان انتخاب مى شــوند. در اين هيأت با 
رأى نمايندگان 3 نماينده از كميسيون شوراها و 2 نماينده از كميسيون 

اصل 90 حضور دارند.
همچنين، 23 آذرماه ســالجارى با رأى اعضــا هيأت مركزى نظارت 
بر انتخابات شوراهاى شــهر و روستا سيدحميدرضا كاظمى نماينده 
پلدختر به عنوان ريس، سيد مصطفى آقاميرسليم نماينده تهران به عنوان 
نايب رئيس و محمدصالح جوكار نماينده يزد به عنوان سخنگوى هيأت 

مركزى نظارت بر ششمين دوره انتخابات شوراها انتخاب شدند. 
مطابق آئين نامه اجرايى انتخابات شــوراهاى اسالمى روستا و بخش، 
اعضاى هيأت مركزى نظارت با مشــورت مجمع نمايندگان استان ها 
براى هر استان 3 نماينده مجلس را به منظور نظارت در انتخابات استان 
تعيين و اين 3 نفر در اســتان ها براى هر شهرستان و هر بخش 5 نفر 

را انتخاب مى كنند.
به گفته حميدرضا كاظمــى رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات 
شــوراها، مرحله تشكيل هيأت هاى عالى نظارت بر انتخابات شوراها 
در اســتان هاى 31 گانه كشــور پيش تر به پايان رسيده و اين هيأت ها 

مستقر شده اند.

نبايد تفاوتى بين معلم مدرسه غيرانتفاعى
 و دولتى باشد

 رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
وجــود قانون براى معلمان مدارس غيرانتفاعى، بر اجراى قانون براى 

اين معلمان تأكيد كرد.
حميدرضــا حاجى بابايى در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه يكى 
از ايرادات جدى در مدارس غيرانتفاعى پايمال شــدن حق و حقوق 
معلم است، اظهار كرد: متأسفانه با وجود صراحت قانون اما بسيارى از 
معلمان در مدارس غيرانتفاعى بدون بيمه هستند و سوابق شغلى آنها 

محاسبه نشده است.
 نبود نظارت بر مدارس غيرانتفاعى مشهود است 

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى نگهبان نبود نظارت 
بر مدارس غيرانتفاعى را مهم ترين معضل در اين مدارس برشــمرد و 
گفت: حق و حقوق معلم در مدارس غيرانتفاعى بايد به نحوى باشد كه 

تفاوتى بين معلم مدرسه غيرانتفاعى و مدرسه دولتى نباشد.
رئيس كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه قانون، پيش بينى هاى الزم را براى تأمين آينده شغلى معلمان 
مدارس غيرانتفاعى داشــته و اين مســأله نبايد تحت الشعاع اجرايى 
نشدن قانون قرار گيرد، ادامه داد: آموزش و پرورش و مجلس به ويژه 
كميســيون آموزش و تحقيقات بر رونــد اجراى قانون نظارت جدى 

خواهند داشت و نبايد اجازه داد حق اين معلمان تضييع شود.
 پرداخت حقوق هاى نامتعارف به معلمان غيرقانونى است

وى پرداخــت حقوق هاى نامتعارف 500 هــزار تومانى به معلمان را 
نوعى اســتثمار معلم خواند و اضافه كرد: وقتى مدرســهاى زيرنظر 
آمــوزش و پرورش مجوز مى گيرد، يعنى اين وزارتخانه در اين حوزه 
قبول مسئوليت كرده اســت و غيردولتى بودن اين مدارس مسئوليتى 
از آموزش و پرورش ســلب نمى كند بلكه اگر حق و حقوقى از معلم 

ضايع شود بايد با پيگيرى آموزش و پرورش حق به حق دار برسد.

عمل مسئوالن آمريكايى مالك است 
نه وعده هايشان

 عضو هيأت رئيسه كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در 
توئيتى به سخنرانى بايدن در كنفرانس امنيتى مونيخ اشاره كرد.

به گزارش خانه ملت،  هادى بيگى نژاد با اشــاره به ســخنرانى بايدن 
در كنفرانس امنيتى مونيخ در توئيتى نوشــت: براى ما، عمل مسئوالن 
آمريكايى مالك است و نه وعده هايشان. اين بار نه فريب مى خوريم و 

نه مى گذاريم فريب بدهند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در اين پيام نوشت: 
«فراموش نكنيم تحريم هاى بى سابقه را اوباما گذاشت و ترامپ ادامه 
داد، اينكــه آقــاى روحانى يكى را با ادب و ديگــرى را ديوانه بداند 

غلط است.»

اقدام آمريكا همسنگ با اجراى داوطلبانه 
پروتكل هاى الحاقى نيست

 اقدامات آمريكا در زمينه رفع محدوديت هاى تردد ديپلمات ها و 
لغو مكانيزم ماشــه همسنگ با اجراى داوطلبانه پروتكل هاى الحاقى 

از سوى ايران نيست.
نايب رئيس كميســيون امور داخلى كشــور و شوراهاى مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به اظهــارات اخير رئيس جمهور 
آمريــكا در زمينــه اقداماتــى در مســير برجام گفــت: تنها وظيفه 
آمريكايى ها كه بايد قانونى انجام شــود برداشتن تحريم ها عليه ايران 
اســت و تا زمانى كه تحريم ها برداشته نشــود، اقداماتى چون رفع 
محدوديت تردد ديپلمات ها و لغو مكانســيم ماشــه اقدامى سياسى 

است و براى ايران اهميت ندارد.
محمدحســن آصفرى تأكيد كرد: مهم ترين مسأله اى كه آمريكايى ها 
بايــد به آن توجه كنند رفع تحريم ها اســت، در واقع رفع تحريم ها 
چراغ سبز جمهورى اسالمى ايران براى كنار گذاشتن اقدام راهبردى 
اســت و تا زمانى كه آمريكايى ها تحريم ها را همان طور كه رهبرى 
فرمودند رفع نكنند، هيچ مجوزى به ســازمان انرژى و دولت براى 
لغو اجراى مفاد قانون اقدام راهبردى رفع تحريم ها صادر نمى شود.

نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شــورى اســالمى 
بيــان كرد: بايدن به جاى صحبت درباره اقدامات بى اثر، درباره عمل 
به تعهدات بين المللى خود در قبال ايران و برجام تصميم گيرى كند.

دولت جديد آمريكا به تازگى تالش هايى را براى بازگشــت دوباره 
به برجام آغاز كرده است. مســئوالن كشورمان تأكيد دارند هرگونه 
بازگشــت آمريكا به برجام زمانــى ارزش دارد كه همه تحريم هاى 

ظالمانه كه در دولت ترامپ عليه ايران وضع شده است، لغو شود.
همچنين وزير امور خارجه كشــورمان در واكنش به عقب نشــينى 
آمريكا براى فعال كردن مكانيسم ماشه، خواستار لغو تمام تحريم هاى 

بازگردانده شده و اعمال شده در دولت ترامپ عليه ايران شد.

آمريكا بدون قيدوشرط و در اسرع وقت 
به برجام بازگردد

 سخنگوى وزارت امورخارجه چين با بيان اينكه «برجام در مرحله حساسى 
قرار دارد» تأكيد كرد كه بازگشــت فورى و بدون قيد و شــرط آمريكا به اين 

توافق، راه عبور از اين بن بست است.
به گزارش ايســنا، هوآ چون يينگ در نشست خبرى هفتگى خود در پاسخ به 
پرسشــى درباره موضع گيرى جديد دولت آمريــكا مبنى بر اينكه آماده مذاكره 
با ايران در چارچوب 1+5 اســت، خاطر نشــان كرد: توافق هســته اى با ايران 
در شــرايط حساســى قرار دارد و اكنون يك فرصت نادر براى احياى برجام 

وجود دارد.
وى در ادامه گفت: بازگشت بدون قيدوشرط و هرچه زودتر آمريكا به برجام، 

كليد اصلى برون  رفت از اين بن بست است. 

پيام رهبرى به نشست انجمن هاى اسالمى 
دانشجويان در اروپا

 هر روز كه مى گذرد اهميت نقش جوانان در پيشرفت كشور و تضمين آينده  
آن بيشتر آشكار مى شود.

به گزارش فارس، رهبر انقالب در پيامى كه در پنجاه وپنجمين نشست اتحاديه 
انجمن هاى اسالمى دانشجويان در اروپا قرائت شد، نوشتند: اين يكى از برترين 
افتخارات انقالب اسالمى است كه توانسته است نشان «نقش آفرينى در مسائل 
اساســى» را بر سينه جوانان برومند كشور بنشاند. حضرت آيت ا... خامنه اى در 
ادامه فرمودند: از شما دانشجويان عزيز انتظار مى رود كه در اين فرصت مغتنمى 
كه در اختيار شــما است، خود را هر چه بيشتر به صالحيت هاى علمى و دينى 
و اخالقى آراسته كنيد و آماده  نقش آفرينى شويد و اتحاديه  انجمن هاى اسالمى 

در اين باره داراى وظيفه اى سنگين تر و البته افتخارآميزتر است.

آغاز بررسى جزئيات اليحه بودجه 1400 در مجلس
 جلسات علنى مجلس شوراى اسالمى براى بررسى جزئيات اليحه بودجه 

1400 از امروز آغاز مى شود.
به گزارش ايسنا، جلسات علنى هفته جارى مجلس شوراى اسالمى از امروز تا 

چهارشنبه تشكيل مى شود.
رسيدگى به گزارش كميسيون تلفيق درباره اليحه بودجه 1400 كل كشور، ادامه 
رسيدگى به طرح جهش توليد و تأمين مسكن، بررسى ايرادات شوراى نگهبان 
در اليحه موافقت نامه همكارى در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهى بين ايران 
و صربستان و بررسى اليحه الحاق يك تبصره به ماده 14 قانون صدور چك در 

دستور كار مجلس شوراى اسالمى قرار دارد.
بررســى اليحه نحوه كمك هاى اشخاص حقيقى و حقوقى به سازمان آموزش 

فنى و حرفه اى كشور از ديگر موارد كارى مجلس است.

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

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

برابر رأي شــماره 139960326009000551 مورخه 1399/11/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى محمد حاجى ئى فرزند كريم به 
شماره شناسنامه 1 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 266/99 مترمربع پالك 
104 اصلي واقع در بخش 5 خريدارى از مالك رســمى آقاى كريم حاجى ئى برابر نسق 
شــماره 29469 مورخه 51/04/01 محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

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

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهي حصر وراثت
آقاى ســلمان ترابى داراى شماره شناسنامه 5020012262 به شــرح دادخواست به كالسه 
112/9900563ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان نباتعلى ترابى به شماره شناسنامه  5029899091 در تاريخ 1399/01/20 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-سلمان ترابى 
فرزند نباتعلى به شماره شناســنامه 5020012262 متولد1369 صادره از فامنين پسر متوفى، 
2-ابوالفضل ترابى فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 427 متولد1358 صادره از فامنين پسر 
متوفى، 3-على ترابى فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 2 متولد1362 صادره از فامنين پسر 
متوفى، 4-ابراهيم ترابى فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 0371095778 متولد1372 صادره 
از قم پسر متوفى، 5-حسين ترابى فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 3 متولد1365 صادره از 
فامنين پسر متوفى، 6-حبيب ترابى فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 20 متولد1367 صادره 
از فامنين پســر متوفى، 7-سكينه ترابى فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه426 متولد1356 
صادره از فامنين دختر متوفى، 8-مليحه ترابى فرزند نباتعلى به شــماره شناســنامه 356 
متولد1351 صادره از فامنين دختر متوفى، 9-ثريا جعفرى م ؤدب فرزند اســماعيل به شماره 
شناسنامه 243 متولد1335 صادره از فامنين همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 323)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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

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

برابر رأي شــماره 99/1475  مورخ 1399/11/01 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه قهرمانى فرزند عزيزاله 
به شماره شناســنامه 5766 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 
35/32 مترمربع در پالك 4 فرعى از 513 اصلى واقع در اسدآباد-ميدان غدير خريداري 
از مالك رسمي آقاى حاج ابراهيم قهرمانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 473)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/18

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/03
كامران متقى
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

 طرح اصــالح قانــون تعييــن محدوده 
حوزه هاى انتخاباتى مجلس شــوراى اسالمى 
روزگذشــته با امضاى 22 نفــر از نمايندگان 
در مجلس اعالم وصول شــده كه درصورت 
تصويب نهايى آن تعــداد نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى از 290 نفر به 330 نفر و تعداد 
حوزه هاى انتخابيه از 208 حوزه به 221 حوزه 

افزايش مى يابد.
طرح اصالح قانون تعيين محدوده حوزه هاى 
انتخاباتى مجلس شوراى اسالمى درحال حاضر 
در كارگروه مربوطه در كميسيون امور داخلى 

كشور و شوراها درحال بررسى است.
اين طرح از اين رو است كه جمعيت استان ها 
و شــهرها افزايــش يافته و بــه گفته برخى 
نمايندگان نياز است برخى حوزه هاى انتخابيه 
تعداد بيشترى نماينده داشته باشند تا رسيدگى 

به مردم به صورت بهترى انجام شود.
به گزارش تسنيم، جزئيات طرح اصالح قانون 
تعيين محدوده حوزه هــاى انتخاباتى مجلس 

شوراى اسالمى بدين شرح است:
مقدمه: براســاس اصــل 64 قانون اساســى 
جمهورى اســالمى ايران هر ده ســال يك بار 
با درنظر گرفتن عوامل انســانى، جغرافيايى، 
سياسى، حداكثر 20 نماينده به تعداد نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى مى تواند اضافه شود. 
با توجه به اينكه 20 ســال از آخرين افزايش 
تعداد نمايندگان مردم در مجلس مى گذرد؛ لذا 
اين افزايش مى تواند به 40 نفر برسد. در طى 
اين مدت با تغيير تقسيمات كشورى و افزايش 
جمعيت حوزه هــاى انتخابيه ضرورت اجراى 

اصل 64 قانون اساســى را دوچندان مى نمايد. 
در نتيجه براى رسيدگى به امور مردم و نظارت 
جدى تر بــر اجراى قوانين ايــن طرح تقديم 

مجلس شوراى اسالمى مى شود.
در قســمت «عنــوان» طرح مذكــور تمامى 
حوزه هاى انتخاباتى كه افزايش تعداد نماينده 
خواهد داشت را تشــريح كرده، كه نام استان 
همدان نيز در اين ميان ديده مى شــود. در اين 

طرح درباره  استان همدان آمده است:
«بــا افزايش يك نماينده بــه تعداد نمايندگان 
اســتان همدان، حوزه هاى انتخابيه آن به شرح 

زير اصالح مى شوند:

الف - حوزه انتخابيه «كبودراهنگ» منطبق بر 
حوزه جغرافيايى شهرستان كبودراهنگ، شهر 
كبودراهنگ، شــهر شيرين ســو، شهر گل تپه، 
بخش مركزى، بخش شيرين سو، بخش گل تپه 

با اختصاص يك نماينده ايجاد مى شود.
ب - نام حوزه انتخابيه «بهار و كبودراهنگ» به 

«بهار» اصالح مى شود».
 فالحى: استان همدان 

به افزايش 2 نماينده نياز دارد
اين طرح درحالى اســت كه چنــد ماه پيش 
حجت االســالم احمدحســين فالحــى طى 
مصاحبه اى درباره طرح افزايش نمايندگان به 

حوزه هاى انتخاباتى استان همدان گفته بود كه 
در طرح مذكور «حوزه  انتخابيه شهرستان هاى 
بهار و كبودراهنگ از يكديگر تفكيك شده و 
هركدام يك نماينده مجزا خواهند داشــت. از 
سوى ديگر حوزه انتخابيه همدان و فامنين نيز 
از 2 نماينده به 3 نماينده افزايش پيدا خواهد 
كرد.» با اين حال شاهد هستيم كه در اين طرح 
تعــداد نمايندگان حــوزه  انتخاباتى همدان و 

فامنين تغييرى نكرده است.
طى گزارش منتشرشده نام محمدمهدى مفتح 
در ميــان امضاكننــدگان طرح مذكــور ديده 

مى شود.

 دولــت جــو بايــدن باالخره نخســتين 
چراغ ســبز خود را براى بازگشت به برجام 
«به صورت عملى» پنجشنبه گذشته نشان داد. 
ند پرايس ســخنگوى وزارت خارجه آمريكا 
پــس از بيانيه چهارجانبه آمريــكا، انگليس، 
فرانســه و آلمان كه بــا موضوع اصلى برجام 
برگزار شد اعالم كرد كه دعوت اتحاديه اروپا 
از آمريكا براى گفت وگو با ايران را مى پذيريم 
و واشنگتن حاضر است در نشست كميسيون 

برجام حضور يابد.
وال استريت ژورنال به نقل از برخى منابع، از 
احتمال برگزارى جلسه غيررسمى كميسيون 
مشــترك برجام بــا حضور ايــران و آمريكا 

(به صورت ميهمان) خبر داده است.
از ســوى ديگــر رويترز گــزارش داد كه 
نماينده آمريكا در ســازمان ملل در نامه اى 
به شــوراى امنيت موضع دولت ترامپ كه 
همه تحريم هاى ســازمان ملــل عليه ايران 
را كه با فعال شــدن مكانيزم ماشه در پاييز 
بازگشته بود، پس گرفت. همچنين يك مقام 
آمريكايى به رويترز گفت كه واشــنگتن به 
نمايندگى ايران در سازمان ملل متحد اطالع 
داده محدوديت هاى تردد اعمال شــده عليه 
ديپلمات هــاى ايران در نيويــورك كاهش 

خواهد يافت.
البته برخى از كارشناسان اين اقدامات دولت 
بايدن را براى جلوگيــرى از خروج ايران از 

پروتكل الحاقى دانسته اند.
با اين حال بايدن همواره طى ماه هاى گذشته به 
بازگشت به برجام تأكيد داشته و جمعه گذشته 
نيز با حضــور مجــازى در كنفرانس امنيتى 
مونيخ همراه با آنگال مركل صدراعظم آلمان و 
امانوئل مكرون رئيس جمهورى فرانسه، گفت: 
«مــا آماده تعامل دوباره در چارچوب 1+5 در 

خصوص برنامه هسته اى ايران هستيم».
البته اظهارات و اقدامات اياالت متحد بى پاسخ 
نماند و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كشــورمان در گفت وگويى در مقابل دوربين 
صداوسيما اعالم كرد: به محض اينكه اقدامى 
از طــرف امريــكا و اروپا به منظــور اجراى 
تعهداتشان ببينيم ما هم بالفاصله واكنش نشان 

مى دهيم و به تعهداتمان بازمى گرديم.

با توجه به اقدامات اخير دولت اياالت متحده 
آمريكا و مواضــع دولت ايران، مى توان گفت 
كه ماه هاى آينده آغاز ديپلماســى كشورمان با 
آمريكا و اعضاى باقيمانده در برجام، خواهد 
بود. با اين حال اين بــار و برخالف مذاكرات 
برجام، توپ در زمين آمريكا بوده و از سوى 
ديگــر هم دولت آمريكا و هــم دولت وقت 
كشــورمان اين مســأله را مى دانند كه براى 
مذاكرات كاربردى چند ماهى بيشــتر فرصت 

ندارند.
نيويورك تايمز در گزارشــى دربــاره موانع 
پيش روى بايدن براى بازگشــت به برجام، با 
طرح پرسشى مبنى بر اينكه چرا كنار گذاشتن 
سياست هايى كه اثبات شده بسيار ناكارآمد و 
غيراخالقى هستند براى آمريكا دشوار است؟ 

نوشت كه «پاسخ واضح است زيرا اساسا كنار 
گذاشتن آنها مستلزم اعتراف به حقايقى سخت 

از سوى واشنگتن است. 
بخشى از اين حقايق اين است كه كره شمالى 
ســالح هاى هســته اى خود را كنار نخواهد 
گذاشــت، ايران به عنوان يك قدرت منطقه اى 
باقى خواهد ماند و بشار اسد، نيكالس مادورو 
و دولت كمونيست در هاوانا همچنان پابرجا 
خواهند ماند. به نظر مى رســد رهبران آمريكا 
ترجيح مى دهند كشــور هايى كه اشاره شد را 
مجازات كنند تا اينكه محدوديت هاى قدرت 

خودشان را بپذيرند.»
اين گزارش نيويورك تايمز به خوبى نشــان 
مى دهــد، به همان اندازه كه دولت حســن 
روحانى براى انجام مذاكرات تحت فشــار 
قرار داشته و ملزم به رعايت برخى خطوط 
قرمز است، دولت بايدن نيز از سوى حزب 
رقيــب و براى حفظ برخى شــرايط تحت 

فشار قرار دارد. 
با اين حال از آنجايى كه به اعتقاد بســيارى از 
كارشناسان درحال حاضر 2 تيم ديپلماسى قوى 
در ايران و اياالت متحده آمريكا وجود دارد، به 
نتيجه رسيدن اين 2 كشور تا خردادماه محتمل 

خواهد بود. 
از سوى ديگر طى ماه هاى پيش رو بايد منتظر 
اقدامــات و مانع اندازى هــاى مخالفان برجام 

باشيم. 

بازگشت تفكيك حوزه ها به مجلس 

بهار و كبودراهنگ 
داراى نماينده مستقل مى شوند

چراغ سبز بايدن به ايران  كارآمد خواهد بود؟ 

 تلــگرام
استــخدامى

@bazarehamedan
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه
دانشگاه علمى كاربردى دانشجوى ارشد 

پروژه محور مى گيرد
 معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه جامع علمى كاربردى از پذيرش دانشجوى 
كارشناسى ارشد به صورت محدود در برخى از رشته هاى پروژه محور از سال 1400، 
خبر داد. به گزارش مهر، سيداحمدرضا پيش بين با اعالم اينكه دانشگاه جامع علمى 
كاربردى طى چند ســال دانشــجوى كارشناسى ارشــد را در دانشگاه جامع علمى 
كاربردى مى پذيرفت و از آنجايى كه دانشجويان در مقطع ارشد مهارتى بودند، در آن 
مراكزى كه وابسته به كارخانجات و در جوار كار بودند، بسيار موفق بودند و برخى 

از دانشجويان ما توانستند در اين عرصه فعاليت هاى خيلى درخشانى انجام دهند.
وى ادامــه داد: البته در برخى رشــته ها هم موفق نبوديم بــه همين علت خودمان 
داوطلبانه پذيرش كارشناســى ارشد را متوقف كرديم اما جزو برنامه دانشگاه هست 
كه از ســال 1400 به صورت محدود در برخى از رشته هايى كه پروژه محور باشند، 

پذيرش دانشجوى ارشد داشته باشيم.

مصرف ويتامين A چگونه به سالمت ما كمك مى كند
 وجود ويتامين A در بدن براى رشد و نمو طبيعى و حفظ بافت پوششى ضرورى 
است و براى حفظ ديد در شب نيز ضرورت دارد. همچنين به نمو طبيعى استخوان 

كمك كرده و در تشكيل دندان طبيعى تأثير دارد.
به گزارش مهر، اين نوع ويتامين به عنوان آنتى اكسيدان عمل مى كند اما مقادير باالى 
آن ســمى است. به طورى كه مقادير مورد نياز براى بدن انسان در دوره هاى مختلف 

سنى متفاوت است.
ويتامين A در زخم هاى پوست، جوش ها و ساير عوارض پوستى چون دارويى، اثرى 

درمانى دارد و كمبود آن موجب دير درمان شدن زخم مى شود.
كمبود ويتامين A در بدن تأثير سوء بر بينايى فرد دارد، به طورى كه در اثر كمبود اين 
ويتامين فرد دچار ضخامت و خشــك شدن قرنيه چشم مى شود كه به اين بيمارى 
«گزروفتالمى» مى گويند. اگر كمبود خيلى شــديد شــود فرد نابينا خواهد شد، ولى 

كمبود آن فرد را دچار شب كورى مى كند.

نابارورى در مردان چگونه درمان مى شود؟
 رئيــس انجمن اورولوژى ايران توضيحاتى درباره برخى علل نابارورى مردان و 

راهكارهاى درمانى آن ارائه داد.
به گزارش فارس، عباس بصيرى با بيان اينكه براســاس آخرين بررســى ها در ايران 
12/5 درصد از خانواده ها در ابتداى ازدواجشان گرفتار مشكل نابارورى هستند و 16

درصد از زوجين نيز پس از فرزند اول دچار نابارورى اند كه به طور متوسط مى توان 
گفت كه 15 درصد از خانواده هاى ايرانى گرفتار مسأله نابارورى هستند.

وى افزود: اين مســأله داليل مختلفى دارد و مســائل متفاوتى مى تواند سبب بروز 
نابارورى در مردان شود به طور مثال درصورتى كه بيمارى واريكوسل يا انسداد مسير 
و لوله اسپرم بر سبب بروز نابارورى شده باشد از طريق جراحى مى توان براى بارورى 
مردان اقدام كرد. بصيرى خاطرنشــان كرد: درصورتى كه واريكوسل علت نابارورى 
مردان باشــد موفقيت در درمان باالى 70 درصد و اگر بسته بودن لوله هاى اسپرم بر 

دليل نابارورى باشد 70 تا 80 درصد موفقيت در درمان نابارورى وجود دارد.

برنامه هاى هالل احمر در حوزه تاب آورى
 تنها آموزش همگانى نيست

 رئيس جمعيت هالل احمر با بيان اينكه برنامه هاى اين جمعيت در حوزه تاب آورى 
از طريق مشــاركت داوطلبانه صرفا در آموزش همگانى خالصه نمى شود.كريم همتى 
در گفت وگو با ايرنا اظهاركرد: قانون وظيفه آموزش همگانى با هدف افزايش آمادگى 
و تاب آورى در جامعه براى مواجهه با حوادث و سوانح به جمعيت هالل احمر سپرده 
شده و اين امر نيز موجب افزايش ارتباط مداوم جمعيت با عموم مردم شده است.وى 
اظهار كرد: اين جمعيت از دو مسير به افزايش تاب آورى در سطح جامعه كمك مى كند، 
اول آموزش اعضا كه شامل امدادگران، نجاتگران، كانون هاى دانش آموزى و دانشجويى 

و نظاير آن و پس از آن آموزش مستقيم عموم مردم در سطح جامعه است. 

درخواست در اولويت قراردادن رانندگان تاكسى 
براى دريافت واكسن كرونا

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور با تأكيد بر حساسيت و ضرورت 
ارائه خدمات توسط ناوگان تاكسيرانى در كشور و با هدف قطع زنجيره كرونا از ارائه 
درخواست قرارگيرى رانندگان ناوگان تاكسيرانى در اولويت دريافت واكسن به قرارگاه 

عملياتى مبارزه با كرونا و رئيس جمهور خبر داد.
مرتضى ضامنى در گفت وگو با ايسنا، در تشريح روند ارائه درخواست براى در اولويت 
قرارگيرى رانندگان ناوگان تاكسيرانى براى دريافت واكسن كرونا، گفت: درخواستى به 
قرارگاه عملياتى مبارزه با كرونا وزارت كشور ارائه كرده ايم، اما تاكنون جوابى از سوى 

قرارگاه دريافت نكرده ايم. 

لزوم خريد غيرحضورى در وضعيت شيوع كرونا
 ســخنگوى وزارت بهداشــت از لزوم خريد غيرحضورى در وضعيت شــيوع 
كرونا خبر داد و بيان كرد: اگر فردى دچار بيمارى هاى زمينه اى باشــد بهتر اســت 
از روش هاى خريد غيرحضورى كه مورد تأييد مراجع قانونى اين موضوع اســت، 

استفاده كند.
سيما سادات الرى در گفت وگو با فارس افزود: همچنين توصيه مى كنيم كه اگر افراد به 
انجام خريد به صورت غيرحضورى و مبتنى بر بسترهاى امن و با رعايت اصول قانونى 

در اين زمينه قادر هستند، از حضور در فروشگاه هاى پرتردد خوددارى كنند.
 وى گفت: برنامه ريزى براى خريد يا تأمين مايحتاج مردم به صورت غيرحضورى بر 

عهده ساير دستگاه ها و وزارتخانه هاست. 

طرح 10 مرحله اى مبارزه با سرقت در كشور 
اجرا شد

رئيس پليس آگاهى ناجا از اجراى ده مرحله طرح هدفمند عملياتى 
مبارزه با انواع سرقت براساس اطلس وقوع جرايم در 15 استان كشور 

خبر داد. 
به گزارش ايرنا، محمد قنبرى در تشــريح اين خبر افزود: پليس آگاهى 
ناجا از اين پس براساس اطلس وقوع جرايم، تجزيه و تحليل آمارى و 
بررسى هاى دقيق كارآگاهى، نسبت به طرح ريزى عملياتى اقدام كرده و 
برنامه متعددى را در راستاى پيگيرى و پى جويى پرونده هاى كشف نشده 

در دستور كار قرار داده است.
وى افزود: از ماه گذشته تاكنون، تعداد ده مرحله طرح هدفمند عملياتى 
شامل طرح مبارزه قاطع با سرقت طالفروشى، منزل، خودرو و لوازم آن، 
موتورسيكلت، سيم، كابل و تجهيزات برق، احشام، قاپ زنى، جيب برى 
و كش روى در 15 استان اجرا شده كه در همين راستا، كارآگاهان پليس 
آگاهى موفق به كشــف تعداد زيادى از سرقت هاى به وقوع پيوسته و 

شناسايى و دستگيرى متهمان از جمله سارقان حرفه اى شدند.
رئيس پليس آگاهى ناجا ادامه داد: بررسى هاى صورت گرفته نشان داد 4
درصد كشفيات دى ماه پليس آگاهى در نتيجه اجراى ضربتى طرح هاى 

مقطعى مورد اشاره در استان هاى هدف بوده است.
اين مقام ارشد انتظامى با اشاره به اينكه به منظور افزايش احساس امنيت 
در جامعــه، اقدامات كنترلى و نظارتى پليــس آگاهى ناجا در روزهاى 
پايانى ســال و نوروز تشديد خواهد شد، گفت: برنامه هاى متعددى از 
جمله شناسايى و دستگيرى مجرمان تحت تعقيب و محكومان متوارى، 
برخورد با ســارقان حرفه اى و خريداران اموال مســروقه (مالخران)، 
آموزش و آگاه سازى به آحاد مختلف جامعه و جلب مشاركت آنان در 
كشف جرايم، برگزارى جلسات تعاملى با سازمان هاى مسئول و ... در 

دستور كار قرار دارد.
قنبرى از مردم خواست توصيه هاى پليسى و توجه به فرهنگ خودكنترلى 
و نگهــدارى صحيح اموال و دارايى هاى خود را مورد توجه قرار داده و 
هرگونه موارد مشــكوك را در اسرع وقت با مركز فوريت هاى پليسى 

110 در ميان بگذارند.

درخواست وجه براى دريافت خدمات 
تأمين اجتماعى كالهبردارى است

 رئيس كانون عالى بازنشســتگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 
گفت: هيچ تماسى و مراجعه اى از سوى كانون هاى بازنشستگى و شعب 
اين ســازمان درباره ارائه كارت هوشمند سالمت، بيمه تكميلى، كارت 
طاليى و امثال آنها به بازنشستگان و بيمه شدگان انجام نمى شود و غير از 

اين موارد قطعا كالهبردارى است.
به گــزارش ايرنا، على اصغر بيات افزود: به تازگى برخى شــركت هاى 
سودجو با بازنشستگان تماس مى گيرند و به آنها مى گويند مبالغى بايد 
براى ما واريز كنيد تا در قبال آن كارت هوشمند سالمت به شما تحويل 
دهيم يا تخفيفات استفاده مراكز درمانى براى شما قائل شويم و آنها را 
تهديد مى كنند كه اگر درخواست آنها را قبول نكنند حقوق مستمرى آنها 
قطع مى شــود يا نمى توانيد از خدمات سازمان تأمين اجتماعى استفاده 

كنيد.
وى با بيان اينكه اين شــركت ها به هيچ وجه مورد تأييد سازمان تأمين 
اجتماعى نيستند و بازنشستگان فريب سوءاستفاده كنندگان را نخورند، 
گفت: بازنشستگان و مستمرى بگيران عزيز به اين تماس ها اعتماد نكنند 
و با 1420 مركز ارتباطات سازمان تأمين اجتماعى تماس بگيرند و اين 

موضوع را گزارش دهند تا مسئوالن به آن رسيدگى كنند.
رئيس كانون عالى بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى تأكيد 
كرد: از اول اسفند دفترچه جديد چاپ نمى شود و دفترچه هاى قديمى 
هنوز معتبر است اگر در اين مورد نيز تماس گرفتند آگاه باشيد شيادى است. 
درصورتى كه دفترچه بازنشستگان ديگر برگ نداشته باشد با شناسنامه يا 
كارت ملى مى توانند به مراكز درمانى مراجعه كنند و نياز به هيچ كارت 
ديگرى نيست. بيات گفت: بيمه شــدگان و بازنشستگان محترم اخبار 
سازمان تأمين اجتماعى را فقط از پايگاه اطالع رسانى اين سازمان به نشانى

www.tamin.ir، مركز ارتباطات مردمى اين سازمان با شماره تماس 
1420 و يا نشريات سازمانى، رسانه ها و نشريات كثيراالنتشار پيگيرى 

كنند.

آسيا: چراغ سبز آمريكا به ايران 
 سالم گرگ بى طمع نيست!!

آفتاب : سياست گام به گام جو بايدن
 آسه ميره آسه مياد تا گربه شاخش نزنه!!

ابرار اقتصادى: پايه پولى 19 درصد افزايش يافت
 احتماال مى خوان بكوبن از پايه  و اساس سرمايه گذارى كنن!!

اقتصاد برتر: بازارها در تب و تاب شب عيد 
 حواستون به درجه سانتيگراد تب سنجتون هم باشه!!

همدان پيام: سايه روشن هاى انتخابات 1400
 بدون شرح!!

امتياز: روزشمار موج انگليسى كرونا در ايران 
 شمارش معكوسش رو براى سال جديد آغاز كرده!!
توسعه ايران: با همين دست فرمان، پيچ بعدى ونزوئالست

 حواستون به سر پيچ ها باشه يه دفع از چين سردرنيارين!!
جمهور: مسكن ملى پيشرفت خوبى دارد

 در حدى كه از خشت رسيده به بتن!!
رويداد امروز: 250 هزار دوز واكسن چينى در راه ايران 

 مرحمت شما زياد، خير شما به ما رسيده!!
سراج: خانه دار مى شويد تا 1500

 از االن آب پاكى رو ريختن كه بعدا جاى هيچ گله اى نمونه!!
تعادل: روى خوش نفت 60 دالرى 

 خنده تلخ او از گريه غم انگيز تراست!!
كسب وكار: ركورد شكنى تعداد مشاغل آنالين

 اون وقت بگيد كرونا بده، كارآفرين نبود كه شد!!
بشارت نو: سردرگمى خريداران در بازار پرنوسان بازار 

 بدون شرح!!
امروز: فروش بليت بيش از 60 درصد ظرفيت هواپيماها تخلف است

 احتماال سرايت پذيرى كرونا حد و حدود داره!! 

دستگيري 3 سارق در رزن
 سرپرست انتظامي شهرستان رزن، از دستگيري 3 سارق و كشف 

2 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
مظاهر عليجانى گفت: در راســتاي اجراي مرحلــه ديگري از طرح 
برخورد با ســارقان، مأموران انتظامي شهرســتان رزن بــا انجام كار 
اطالعاتي دقيق و هماهنگي با دســتگاه قضايي، اين طرح را در چند 

نقطه از شهرستان اجرا كردند.
وي افزود: در اين راستا، 2 سارق اماكن خصوصي و يك سارق باغات 
و مــزارع دســتگير و در بازجويي هاي فني، به 2 فقره انواع ســرقت 

اعتراف كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، عليجاني خاطرنشــان كرد: هر 3 متهم 

دستگيرشده پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شدند.
سرپرســت انتظامي شهرستان رزن با هشدار به ســارقان و مجرمان، 
گفت: با اقتدار اطالعاتي و حضور در صحنه پليس، برخورد قاطعانه اي 

با سارقان در دستور كار قرار دارد.

دستگيري 6 سارق و كشف 11 فقره سرقت 
در مالير

 فرمانده انتظامي شهرستان مالير از شناسايي و دستگيري 6 سارق 
و كشف 11 فقره ســرقت توسط مأموران كالنتري 12 اين شهرستان 

خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، محمدباقر سلگي، در تشريح اين خبر 
گفت: طرح مبارزه با ســارقان با اعزام گشت هاي هدفمند و با انجام 
كار اطالعاتي دقيق در 4 مرحله عمليات ضربتي در شهرســتان مالير 

اجرا شد.
وى افزود: در اين طرح، يك ســارق حرفه اي و ســابقه دار آهن آالت 
(پل هاي فلزي) شناسايي و به همراه 30 كيلوگرم آهن آالت مسروقه به 

ارزش 40 ميليون ريال دستگير شد.
سلگى بيان كرد: در ادامه اجراي اين طرح، يك سارق اماكن خصوصي 
حين سرقت دستگير و در بازجويي هاى فنى به 4 فقره سرقت اعتراف 
كرد كه در بررســي صورت گرفته مشخص شد، اين متهم سابقه دار و 

داراي 5 فقره سابقه سرقت بوده است.
وى ادامه داد: در اين مأموريت 2 سارق اماكن عمومي و دولتي در يك 
عمليات ضربتي دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنان، صد كيلوگرم 
آهــن آالت كاركرده به ارزش صد ميليون ريال كشــف و متهمان در 
بازجويي فني و تخصصي، به 4 فقره سرقت از اماكن عمومي اعتراف 

كردند.
اين مقام انتظامى بيان داشــت: همچنين مأموران حين گشت زني در 
نقاط موردنظر با هوشمندي الزم، 2 سارق را حين سرقت يك دستگاه 
خودروي سواري پژو كه پالك اين خودرو را دستكاري كرده بودند، 

دستگير كردند.
ســلگى تصريح كرد: در بازرسي اوليه از اين خودرو، 25 سانت مواد 
مخدر از نوع صنعتي هروئين و يك جام پايپ به همراه اموال مسروقه 
شــامل 2 عدد چشــمي دوربين، يك عدد تابلوي آهني كنارجاده اي 
يك جفت آينه خودرو، پالك ســيني خودرو، يك دستگاه تبلت، باند 
خودرو، آچارآالت و پاوربانك به ارزش 250 ميليون ريال كشف شد.

وى افزود: نامبردگان كه سابقه دار بودند در بازجويي فني و تخصصي، 
به 2 فقره سرقت مشابه اعتراف كردند.

 در جوامعي ماننــد جامعه ايران، معموال 
مردان نــان آور خانواده بــوده و زنان به كار 
خانه داري مشغول هســتند. اما عرف جامعه 
ايراني و ســنت ديني ما با اشــتغال زنان در 
بيرون از خانــه مخالفت چندانــي ندارد و 
لــذا زنان مي تواننــد خارج از منــزل نيز به 
كار پرداخته و مســئوليت نان آوري خانواده 
را بــر عهده بگيرند. آنچه موجب مي شــود 
سرپرســتي زنان خانوار به عنوان يك مسأله 
اجتماعي شــناخته شود، مشكالت و موانعي 
است كه در دنياي بيرون بر سر راه سرپرستي 
زنان به وجود آمده و ســبب مي شود تا زنان 
سرپرست خانوار به عنوان قشري آسيب پذير 

شناخته شوند.
زنان سرپرست خانوار نيز طبق تعريف سازمان 
بهزيســتى، زنانى هســتند كه عهده دار تأمين 
معاش مادى و معنوى خود و اعضاى خانوار 
هستند. اين زنان يا همسرشان به صورت دائم 
و موقت حضور ندارد و مســئوليت اقتصادى 
خانواده به عهده آنان اســت و يا همسرشان 
حضور دارد و به دليلى، نقشى در امرار معاش 

ندارد.
ســازمان بهزيســتى و كميتــه امــداد امــام 
خمينى(ره) از جمله نهادهاى دولتى هســتند 
كه براى ســاماندهى طيف آسيب پذير جامعه 
نقش بسزايى دارند، از عمده ترين وظايف اين 
سازمان تحت پوشش قرار دادن و رسيدگى به 
وضعيت زنان بى سرپرســت و يا بدسرپرست 
است كه گرفتار آسيب هاى اجتماعى مى شوند.
افزايش اعتماد به  نفس بانوان تحت حمايت، 
كمك به ارتقاى سطح زندگى آنان با رعايت 
كرامت زنان سرپرســت خانوار و ايجاد زمينه 
شكوفايى اســتعدادهاى مددجويان از جمله 
سياست هايى است كه در فرايند توانمندسازى 

مورد توجه قرار دارد.
طبق آخرين اطالعات به دست آمده از سازمان 
بهزيستى استان، از سال 1394 تا 1397 تعداد 
زنان سرپرســت خانوار استان از 8 هزار و 53
به 8 هزار و 351 نفر رســيده است كه در طى 
اين 3 ســال حدود 3/7 در صد رشــد داشته 

است.
55 درصد از افراد تحت حمايت را 
زنان سرپرست خانوار تشكيل مى دهند

مديركل كميته امداد اســتان همدان با اشاره 
بــه افزايش 30 درصدى طرح هاى اشــتغال 
زنان سرپرســت خانوار، گفت: تالش براى 
بهبود معيشت زنان سرپرست خانوار همواره 

مدنظر كميته امداد است.
 به گزارش فارس، پيمان تركمانه اظهار كرد: 
در 9 ماهه امســال 49 ميليارد و 700 ميليون 

تومان تســهيالت اشــتغالزايى به يك هزار و 
547 زن سرپرســت خانوار پرداخت  شــده 

است.
وى با بيان اينكه درحال حاضر 55 درصد از 
خانواده هاى تحت حمايت را زنان سرپرست 
خانوار تشــكيل مى دهند كه شامل 32 هزار 
خانواده هاى  توانمندسازى  مى شود،  خانواده 
تحــت حمايت را از اهداف مهم كميته امداد 

دانست.
مديركل كميته امداد اســتان همدان بيان كرد: 
وى با اشاره به اينكه در راستاى خوداتكايى، 
بهبود وضعيت معيشــتى و گره گشــايى از 
مشــكالت اساســى زنان سرپرست خانوار، 
پرداخت تسهيالت اشــتغال و ايجاد مشاغل 
متناسب براى بانوان 30 درصد رشد داشت، 
افزود: اين روند تا پايان ســالجارى با كمك 

شبكه بانكى و ساير مراجع ذى ربط در استان 
ادامه خواهد داشت.

 اشــتغال و كارآفرينى از شيوه هاى 
مهم توانمند سازى در حوزه زنان است

وى ايجــاد اشــتغال و كارآفرينــى را يكى 
از شــيوه هاى مهم توانمندســازى در حوزه 
خانواده و زنان عنوان كرد و گفت: پرداخت 
تســهيالت در فرهنگ ايجاد اشــتغال كميته 
امداد معادل ايجاد اشتغال نبوده و تنها يكى از 
مراحل هفتگانه ايجاد شغل به شمار مى رود، 
به گونه اى كه استعدادسنجى، مشاوره شغلى و 
آموزش رايگان پيش از پرداخت تســهيالت 
و هدايت شــغلى، راهبرى شغلى، نظارت بر 
طرح هــاى اشــتغال و بازاريابى محصوالت 
توليدى مددجويان پس از پرداخت تسهيالت 

چرخه توانمندسازى را كامل مى  كند.

اشتغالزايى زنان سرپرست در همدان
30درصد رشد داشته است

 مديركل ارزيابى عملكرد و پاســخگويى 
به شــكايات آموزش و پــرورش اعالم كرد 
كه تاكنون 2 ميليون و صــد هزار دانش آموز 
در شاد احراز هويت نشدند كه از روش هاى 

جايگزين آموزش براى آنها استفاده شد.
به گزارش مهر، محمدحسين كفراشى گفت: 
شيوع كرونا همه فعاليت ها را تحت تأثير قرار 
داد و نظارت هــا را نيز. البتــه نظارت هاى ما 
مبتنى بر فرايندهاى آموزشى و پرورشى است 
و مثل گذشته انجام مى شد اما در هر صورت 
وقتــى دانش آمــوزان و معلمان در مدرســه 

حضور داشتند، نظارت ها آسان تر بود.
وى افزود: با توجه به مجازى شدن آموزش ها 

بايد راهكار و برنامه عمل جديد تهيه مى شد 
تا نظــارت كنيم كه چه ميــزان دانش آموزان 
تحت پوشــش تحصيلى و چه ميزان معلمان 
درحال فعاليت هســتند. بررسى ميزان اهتمام 
مسئوالن اســتان ها، مناطق، مديران و معلمان 
نسبت به فرايند آموزشــى و پرورشى، رصد 
وضعيــت پوشــش تحصيلــى دانش آموزان 
به ويژه در مناطق محروم، بررســى وضعيت 
فعاليت مديران و معلمان در فرايند آموزشــى 
و پرورشى، رصد ميزان احراز و عدم احراز در 
شاد به عنوان بستر اصلى و شناسايى روش هاى 
جايگزين، سنجش ميزان رضايت مندى اوليا و 
دانش آموزان از خدمات آموزشى و پرورشى 

ارائه شده، بررســى وضعيت نظارت استان ها 
بر مناطــق و مدارس تابع، نظــارت بر نحوه 
حضور عوامل آموزشــى و ادارى و شناسايى 
و تشويق كاركنان و معلمان خالق در مدارس 
از اهداف ما بــود كه در برنامه نظارتى جديد 

درنظر گرفتيم.
كفراشــى يادآور شــد: ما يك تعداد شاخص 
تعريف كرديــم. خوداظهارى توســط خود 
معلمان و مســئوالن را داشــتيم. 32 اداره كل 
در 31 اســتان، 714 منطقه آموزشــى و 105 
هزار و 339 مدرســه داريــم كه اين فرم ها را 
براساس شاخص ها تكميل كردند و از برنامه 
شاد نيز اطالعاتى گرفتيم تا مشخص كنيم در 

چه مناطقى دانش آموزان تحت پوشش نيستند.
مديــركل ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به 
شكايات وزارت آموزش و پرورش گفت: از 
48 هزار و 281 معلم بازديد شده، 46 هزار و 
809 معلم احراز شده در شاد بودند و 3 درصد 
يعنى هزار و 472 معلمان در شاد فعال نبودند 
كه از اين معلمان 99 معلم آموزش حضورى 
داشــته اند، 485 معلم بســته خودآموز داده و 
709 معلم از شبكه هاى تعاملى استفاده مى كنند 
و فقط ســه دهم درصد معلمان غيرفعالند كه 
داليل معلمان بدون فعاليت شــامل بيمارى، 
مرخصــى، نبــود دسترســى و آشــنايى به 

سيستم هاى نرم افزارى و سخت افزارى است.

آخرين جزئيات توليد 
14 واكسن  كروناى داخلى

مديــركل اداره دارو و مواد تحت كنترل 
سازمان غذا و دارو آخرين وضعيت توليد 14

واكسن  كروناى داخلى را تشريح كرد.
مديــركل اداره دارو و مــواد تحــت كنترل 
ســازمان غذا و دارو در گفت وگو با فارس، 
واكســن هاى  تأييد  وضعيت  آخرين  درباره 
داخلــى در وزارت بهداشــت، توضيح داد: 

14 شــركت داخلــى درخواســت خود را 
براى توليد واكســن و دريافــت مجوزها به 
وزارت بهداشــت ارســال كرده انــد كه در 
مراحل مختلف گذراندن آزمايشات هستند، 
به طور مثال واكســن كروناى شــفافارمد كه 
زيرمجموعــه بنياد بركت اســت در فاز يك 
مطالعه بالينى قرار دارد و واكســن رازى كد 
اخالق دريافت كرده و در آستانه وارد شدن 

به فاز يك آزمايشات بالينى است.

ســيدحيدر محمدى عنوان كــرد: همچنين 
واكسن ميالد داروى نور در مرحله دريافت 
كد اخالق قرار دارد و ســاير واكســن ها نيز 

وارد فاز پايانى مرحله پيش بالينى نشده اند.
محمدى با بيان اينكه واردات واكسن چينى 
نيز بــا دقت انجام خواهد شــد، اظهار كرد: 
پس از بررسى مســتندات و صدور رأى در 
كميســيون مجوز واردات اين واكسن ارائه 

خواهد شد.

 شرط توزيع واكسن كرونا
 در داروخانه ها

مديــركل اداره دارو و مــواد تحــت كنترل 
ســازمان غذا و دارو درباره توزيع واكســن 
كرونا در داروخانه ها نيز توضيح داد: اولويت 
توزيع واكسن كرونا در پايگاه هاى بهداشت 
اســت و درصورتى كه ميزان واردات و توليد 
واكسن در كشــور به حد قابل قبولى برسد 

ممكن است در داروخانه ها توزيع شود.

استفاده از روش جايگزين آموزش مجازى 
براى 2 ميليون و 100 هزار دانش آموز


