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قدر سرمايه هاى استان 
را بدانيم

 1- انتخابــات يازدهمين دوره مجلس 
شــوراى اسالمى با مختصات خود برگزار 
شــد و همچنان كــه پيش بينى مى شــد، 
اصولگرايان اكثريت مجلــس را در برابر 
رقيبى كه توان رقابت نداشــت، به دست 

آوردند.مجلس يازدهم قرار است...

كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

شماره تماس: 38279011 و 09226404490

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

با با 3030 درصد  درصد 
تخفيف ويژهتخفيف ويژه تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

سردار كامرانى صالح

ارادتمند شما دهيارى وشوراى اسالمى 
وعموم اهالى دهستان آبرومند  

فرماندهى محترم انتظامى 
استان همدان

 كسب رتبه اول فرمانده انتظامى استان همدان 
در بين 32 فرمانده انتظامى استانى در كشور 
را به حضرتعالى وپرسنل خدوم نيروى انتظامى 

استان همدان تبريك عرض مى نماييم.

تبريك و تهنيت

نظام مهندسى ساختمان شهرستان مالير - رضا زندعيسى خانى

جناب آقــاى حسين فارسى 
(معاون محترم سياسى امنيتى فرماندارى ويژه شهرستان مالير) 

جناب آقــاى عظيم باويسى (معاون محترم عمرانى فرماندارى ويژه شهرستان مالير) 
جناب آقــاى سعيد كتابى(معاون محترم مدير كل سياسى استاندارى همدان )

جناب آقــاى محمد فارسى (بخشدار محترم بخش زند )
جناب آقـــاى مسعود وفايى زاده (بخشدار محترم بخش جوكار) 

جناب آقــاى فرهاد جهانيان (معاون محترم برنامه ريزى و توسعه فرماندارى شهرستان كبودراهنگ) 
با احترام بدينوسيله انتصاب شايسته شما بزرگواران در سمت هاى جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 

اميد است در پرتو عنايات ايزد متعال در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

گ) 

گنجينه زنده فرش 
ايران جان مى دهد

سردِر 
شركت فرش 
قربانى طرح 

تفضيلى 

■ ظرفيت موزه زنده 
فرش در همدان

 مغفول ماند

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 شــهردار همدان با بيان اينكه مخزنى كه در دست 
ساخت است يكى از مخازن بزرگ استان همدان است، 
گفت: اين مخزن داراى ظرفيت 2 هزار متر مكعبى است 
و با توجه به اينكه سيســتم آبيارى قطره اى در بلوار ارم 
و پارك 48 هكتارى درحال راه اندازى است، اين مخزن 

مى تواند منبعى مناسب براى اين سيستم باشد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز با اشاره به اينكه 
همواره اســتفاده بهينه و صرفه جويى در مصرف آب، 
يكى از اهداف مهم در مديريت شــهرى است، عنوان 
كرد: كاشــت درختانى كه مقاوم به آب كم هســتند و 
حذف چمن از اقداماتى هســتند كــه مى توانند در اين 
زمينه تأثيرگذار باشند. كامران گردان گفت: براى آبيارى 

فضاى سبز بلوار ارم و پارك 48 هكتارى، مخزنى درنظر 
گرفته شده است تا بتوان با جمع آورى آب هاى سطحى 
و همچنين حق آب شــهردارى، مديريت الزم به عمل 
آمده و در مصرف آب تا جاى ممكن صرفه جويى شود.

مدير منطقه يك شهردارى همدان نيز با تأكيد بر اهميت 
چگونگــى تأمين و مصرف آب عنــوان كرد: هدف از 
اجراى اين پروژه بهينه سازى مصرف آب، افزايش سرانه 

فضاى سبز و نگهدارى مناسب محيط زيست است.
مسعود دهبانى صابر افزود: اين مخزن كه با اعتبارى 45

ميليارد ريالى درحال ســاخت است با انجام مطالعات 
مكان سنجى به نحوى طراحى شده است كه با قرارگيرى 
در سطح زير زمين، بيشترين ورودى آب هاى سطحى را 

داشــته باشد و از حيث طراحى و حجم مخزن در شهر 
همدان منحصر به فرد است.

ساخت يكى از بزرگ ترين مخازن نگهدارى 
آب استان در بلوار ارم

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان: 

عزم دولت براى آزادسازى سهام عدالت 
■  شهروندان تا دهم خردادماه فرصت دارند وضعيت سهام عدالت خود را مشخص كنند

8

 باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى همكارى بيشتر قرار است 
هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، 

تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
محتواى صفحه 5 امروز توسط خبرگزارى تسنيم همدان تهيه شده است.

5

صفحه ويژه خبرگزارى ها
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رئيس كميسيون فرهنگى  شوراى شهر همدان:

مطالعات ايجاد منطقه بافت مركزى 
شهردارى همدان آغاز شد



Y K

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

يكشنبه  21 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3751

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

قدر سرمايه هاى استان را بدانيم
 1- انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى با مختصات 
خود برگزار شد و همچنان كه پيش بينى مى شد، اصولگرايان اكثريت 

مجلس را در برابر رقيبى كه توان رقابت نداشت، به دست آوردند.
مجلس يازدهم قرار است از هفتم خردادماه فعاليت خود را آغاز كند 
و براى اين آغاز اصولگرايان نقشــه هاى بسيارى كشيده اند تا مردم 

شاهد مجلسى متفاوت و در جايگاه خود باشند.
2- درباره تركيب مجلس مباحث بســيارى مطرح اســت و با آنكه 
اكثريــت اين مجلــس را اصولگرايان تشــكيل مى دهند اما حضور 
طيف هــاى گوناگون اصولگرايى دليلى بــر تركيب متفاوت مجلس 

يازدهم شده است.
حضــور نمايندگان جبهه پايدارى، نواصولگرايــان قاليبافى، مديران 
احمــدى نژادى در كنار اصولگرايان ســنتى و اقليت اصالح طلب و 

مستقل تاكنون در تركيب مجلس مشخص شده اند.
تركيبى كه در عين وحدت، كثرت آن از بى چالش نبودن اين مجلس 

حكايت دارد.
3- نخســتين چالش مجلس يازدهم در رايزنى ها و اخبار منتشرشده 
از اين رايزنى ها و گمانه زنى ها درباره انتخابات هيأت رئيسه مجلس 

و به ويژه رئيس مجلس بروز كرده است.
در اين فضا نمايندگانــى از طيف هاى گوناگون اصولگرايى خود را 
براى رياســت داوطلب كرده اند و شرايطى را ايجاد كرده اند كه اين 

سمت بيش از ده داوطلب داشته باشد.
در اين راه اصالح طلبان اندك مجلس نيز همچون برخى اصولگرايان 
تــازه وارد بر رأى فراكســيون هاى قومى و منطقه اى حســاب ويژه 

باز كرده اند تا بتوانند با رأى آنها به هيأت رئيسه راه يابند.
4- ائتالف اصولگرايان با مشاهده اين فضا و به منظور حفظ وحدت 
اصولگرايان در مجلس با برگزارى نشســت وحدت ســعى كرده تا 
اين وضعيت عجيب و غريب داوطلبى براى رياست مجلس و ديگر 
رياست ها را ســاماندهى كرده و وحدت اصولگرايان در مجلس را 

حفظ كند.
بر اســاس اخبار منتشــر شــده از اين نشســت، ائتالف و بزرگان 
اصولگرايى پذيرفته اند كه حميدرضا حاجى بابايى با توجه به تجربه 
چندين دوره فعاليت در پارلمان و سابقه اجرا، وزانت و پذيرش در 
قوا و ســاختار نظام به عنوان چهره اى منطقى و شناخته شــده از اين 
جريان براى رياســت قوه مقننه داوطلب شــود و با رقيبى ديگر كه 
شرايط ائتالف را مى پذيرد و احتماال قاليباف خواهد بود، رقابت كند.
5- اين موقعيت ويژه اى براى اســتان همدان اســت تا نماينده مردم 
همدان كه چهره اى ملى و شناخته شــده است، در رياست قوه مقننه 
خدمات خود به ميهن و اســتان را با اختيارات بيشــتر و از جايگاه 

رياست يك قوه ادامه دهد.
اما جدى شــدن حضور حاجى بابايى در انتخابات رئيس مجلس به 
برخى خوش نيامده و تخريب وى را شــدت بخشيده اند تا مانع اين 

اتفاق مهم براى كشور و استان شوند.
6- تخريب حاجى بابايى از ســوى رقبا هرچند كارى ناپسند است 
اما موضوعى عادى است كه در عرصه سياست ايران قابل پيش بينى 

است اما تخريب وى توسط افرادى از استان، پذيرفتنى نيست.
امروز حاجى بابايى در قامت يك داوطلب رياست مجلس كه توسط 
ائتالف اصولگرايان به رقابت دعوت شده، به رغم تمام انتقاداتى كه 
مى توان در حوزه استان به او وارد كرد، چهره اى ملى و سرمايه بزرگ 

استان براى تأثيرگذارى در سطح ملى است.
هيچ منطق و خردى تخريب ســرمايه اســتان در شــرايطى كه اين 
سرمايه در ســطحى باال درحال ثمردهى است را نمى پذيرد و عقل 
توصيه به حمايت و صيانت از اين ســرمايه به نفع مردم و توســعه 

استان مى كند.
7- رقيب اصلى حاجى بابايى هرچند ســابقه فعاليت پارلمانى ندارد 
و بار اول اســت كه به مجلس رســيده است اما با اين حال نقدى بر 

او وارد نمى شود كه چگونه با حضورى اوليه سوداى رياست دارد.
اما موج تخريب حاجى بابايى در اين شرايط توسط رسانه هاى استان، 
نشــان از خودزنى و واگذارى فرصت تســريع جهشى در توسعه و 

صيانت از منابع و سرمايه هاى استان به رقيب است.
اين روند به نفع استان و توسعه بايد متوقف شود كانون بايد به رقابتى 
فرا اســتانى فكر كرد و حامى حاجى بابايى به عنوان سرمايه ارزنده و 

فاخر استان در پارلمان بود.

سوانح جاده اى همدان 3 كشته برجا گذاشت
 بر اثر وقوع 2 فقره تصادف در 2 روز گذشته 3 تن فوت و 5 نفر مجروح شدند.

رئيس پليس راه استان همدان گفت:  سانحه نخست مربوط به برخورد جلو به پهلوى يك دستگاه سوارى پژو پرشيا با وانت پيكان در 
جاده همدان - سنندج، نزديك روستاى «پهنه بُر» است.

رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: در اين ســانحه رانندگى، ســوارى پژو به دليل انحراف به چپ ناشى از سرعت غيرمطمئنه و 
لغزندگى جاده با پهلوى وانت پيكان برخورد كرد و يك پدر و پسر سرنشين وانت پيكان در دم جان باختند و راننده سوارى مجروح شد.

وى اظهار كرد: همچنين سانحه ديگرى در جاده جوكار مالير رخ داد كه در اين سانحه يك دستگاه وانت نيسان واژگون شده و سپس 
در حين واژگونى به سمت ديگر جاده مى رود و راه خودروى عبورى را سد مى كند.

عزيزى افزود: سوارى سمند كه از مسير مقابل درحال تردد بود، با وانت نيسان واژگون شده برخورد كرده و در اين سانحه جاده اى نيز 
يك نفر از سرنشينان سمند فوت و 3 سرنشين اين خودرو به همراه راننده نيسان مجروح شدند.

نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه از آن زبردست شد
 على اصغر زبردســت، رئيس اتاق همدان به عنوان نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه 
انتخاب شــد. به گزارش روابط عمومى اتاق همدان، همچنين كيوان كاشفى به عنوان رئيس و محمدرضا 
مرتضوى به عنوان نائب رئيس دوم، خانم شهال عمورى به عنوان خزانه دار و آقايان مجيد مهتدى، هوشنگ 
پارســا، اسماعيل ابراهيمى، على احتشامى و رســتم جنگاوران نيز به عنوان اعضاى هيأت مديره انتخاب 
شدند.مجمع عمومى مؤســس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه در اسفندماه سال 98 برگزار شد و 
هدف از تشكيل اين اتاق مشترك نيز گسترش روابط و مناسبات اقتصادى و تجارى بين ايران و سوريه 

است. كشور سوريه عالوه بر بازار هدف صادراتى خوبى كه براى ايران به شمار مى رود، مى تواند درواز ه اى براى تعامل و تجارت ايران 
با ساير كشورهاى حوزه مديترانه نيز باشد. سوريه در دوران بازسازى فرصت مغتنمى را در اختيار ايران قرار مى دهد تا بتوان با گسترش 

مناسبات با اين كشور، زمينه حضور در بازارهاى سوريه را براى سال هاى آتى فراهم كرد.

نبود شفافيت «همراه اول و ايرانسل» 
در رايگان شدن اينترنت آموزش مجازى

مادر رزمنده همدانى
 5 زندانى را آزاد كرد

ــت 500 ــا پرداخ ــدس ب ــاع مق ــده دوران دف ــك رزمن ــادر ي  م
ــن  ــد اي ــم غيرعم ــى جراي ــه آزادى 5 زندان ــان، هزين ــون توم ميلي

ــرد. ــت ك ــتان را پرداخ اس
مديرعامــل ســتاد ديــه اســتان همــدان گفــت: بــا كمــك ايــن خيــر 
ــى  ــى ناش ــى مال ــل بده ــه به دلي ــى ك ــن از مردان ــش، 5 ت نيك اندي
ــد،  ــر مى بردن ــدان به س ــفته در زن ــت و س ــك، ضمان ــدور چ از ص

آزاد شــدند.
ــى  ــرد: بخش ــان ك ــا بي ــا ايرن ــو ب ــش در گفت وگ ــدا... روحانى من ي
از خيــران ســتاد ديــه خانــواده شــهدا، جانبــازان و رزمنــدگان 
دوران دفــاع مقــدس هســتند كــه همــواره پــس از كمــك مالــى بــه 

ــد.  ــد دارن ــام و نشــان  خــود تأكي ــوان نشــدن ن ــى و عن گمنام
ــازى  ــزان به صــورت مج ــال جشــن گلري ــه امس ــان اينك ــا بي وى ب
ــم  ــل جراي ــه دلي ــن ب ــك 300 ت ــت: هم اين ــود، گف ــزار مى ش برگ
ــه آزادى  ــوس هســتند ك ــتان محب ــن اس ــاى اي غيرعمــد در زندان ه

ــان اســت.  ــارد توم ــد حــدود 20 ميلي ــا نيازمن همــه آنه
ــه و 12 ــى نفق ــه، 16 زندان ــى مهري ــى، 43 زندان ــى مال 198 زندان
ــه ناشــى از ســوانح ســال گذشــته  ــوان در پرداخــت دي زندانــى نات
بــه همــت ســتاد ديــه و كمــك خيــران آزاد شــدند كــه شــامل 259

ــود. ــى زن مى ش ــرد و 10 زندان ــد م ــم غيرعم ــى جرائ زندان

كانون پرورش فكرى شهرك مدنى امسال 
افتتاح مى شود

 مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان 
از پيشــرفت رضايت بخش پروژه كانون پــرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان شهرك شهيد مدنى خبر داد و گفت: اگر پيشرفت اين پروژه 
به همين روال ادامه داشــته باشد تا پايان ســالجارى شاهد افتتاح آن 

خواهيم بود.
بهناز ضرابى زاده در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: به نتيجه رسيدن 
فعاليت هــا و  پروژه ها به پيگيرى مســئوالن همان حوزه نياز دارد و با 
پيگيرى هايى كه در چند ماه گذشته از طرف كانون انجام گرفت پروژه 

كانون شهيد مدنى پيشرفت خوبى داشته است.
وى ادامه داد: دليل به ســرانجام نرســيدن اين پروژه كه قرار بود سال 
88 افتتاح شود هرچه بوده ديگر مهم نيست، مهم اين است كه در اين 
پروژه نبض كار و تالش مى زند و همگى سعى مى كنند هرچه زودتر 

درهاى اين كتابخانه زيبا به روى كودكان و نوجوانان گشوده شود.
ضرابى زاده افزود: خوشبختانه با تالش هاى انجام شده در چند ماه  اخير، 
پروژه اللجين افتتاح شــد و پروژه قهاوند نيز صد در صد تكميل شده 
اســت و فقط به تجهيزات نياز دارد كه اگر تجهيزاتش فراهم شــود، 

تابستان امسال افتتاح مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه به دليل افزايش هزينه ها، پروژه كانون شــهرك 
مدنى در ســال هاى گذشــته راحت تر مى توانســت به اتمام برسد، 
خاطرنشان كرد: حمايت استاندار همدان از اين پروژه سبب پيشرفت 

ساخت آن شده است.
وى با بيان اينكه استاندار همدان سال گذشته يك ميليارد تومان بودجه 
به پروژه كانون شهيد مدنى تخصيص داد، افزود: اين پروژه در 2 طبقه 
با مســاحتى نزديك به هزار و 500 متر داراى مراكز تخصصى نجوم، 

علوم، عكاسى، سفالگرى و سالن سينما خواهد بود.
مديركل كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان 
ادامه داد: با توجه به جمعيت شهرك شهيد مدنى نياز است كه هرچه 
سريع تر اين مركز فرهنگى هنرى افتتاح شود و  كودكان و  نوجوانان اين 

منطقه از امكانات آن برخوردار شوند.
ضرابى زاده با اشــاره به اينكه منطقه شــهرك مدنى فراوانى امكانات 
فرهنگى و  هنرى  ندارد، گفت: از آنجا كه در طول سال تحصيلى، طرح 
كانون مدرســه در كانون اجرا مى شود، مدارس اين منطقه مى توانند با 
كانون در ارتباط باشــند و دانش آموزان، بخشى از فعاليت هاى درسى 

خود را در اين مركز انجام دهند.
وى افزود: امروزه در كل دنيا بچه ها براى يادگيرى، دست به  مشاهده 
و آزمايش مى زنند و كانون فضاى بسيار خوبى براى مشاهده، تجربه و 
شناخت عينى دانش آموزان است، زيرا كودكان و نوجوانان الزم است 
با شــيوه هاى نوين آموزش جلو بروند و براى كانون، پرورش فكرى، 

ارتقا دانايى و پرورش ذوق و  هنر آنها در كنار هم مهم است.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان در 
پايان گفت: پروژه شهرك مدنى مى تواند انقالبى فرهنگى هنرى در اين 
منطقه ايجاد كند و اين مركز يكى از بهترين مراكز ما خواهد بود، اين 
مركز كتابخانه شــماره 7 كانون و بزرگ ترين كتابخانه كانون پرورش 

فكرى استان همدان محسوب مى شود.

مهدى ناصرنژاد »
 بازى مــرگ و زندگى با ويــروس كرونا 
در كشــورمان اين روزها به مرحله حســاس 
رسيده است. بيشتر از 2 ماه ونيم از آغاز اپيدمى 
ويروس كرونا در ايران مى گذرد و بر اســاس 
آمارهاى روزانه منابع رســمى، اوج اين اپيدمى 
در ايران ســپرى شــده اما هنوز آمار بيماران 
جديــد و قربانيان كرونا نگران كننده اســت و 
بــه اين علت كه ويروس كرونــا يا كوويد 19
به رغم تالش جهانى ناشــناخته مانده و رفتار 
آن غيرقابل پيش بينى اســت، مى تواند با طغيان 
دوبــاره و مخرب تر چون پس لرزه اى پرقدرت 
و غافلگيركننده به فاجعــه اى بزرگ بينجامد، 
درحالى كــه مرگ حتى يك انســان هم در هر 

كجاى دنيا به اين علت، زياد و دردناك است.
بــه هرحــال هشــدارهاى ســازمان جهانى 
بهداشت و مســئوالن كشوريمان نيز همچنان 
گويــاى فعاليت ويروس و لزوم جدى گرفتن 
اين خطر بالقوه مى باشــد. دولت و مسئوالن 
وزارت بهداشــت و درمان كشورمان در قبال 
مسئوليت خويش و هشدارهايى كه مرتب و به 
طريقه هاى گوناگون صادر مى كند، چيز زيادى 

از مردم نمى خواهند، انتظار اين است كه حال 
اگر به لحاظ غيرقابــل اجتناب بودن و حياتى 
بودن فعاليت هــاى اجتماعــى در كنار خطر 
كرونا، به خصوص لــزوم به گردش درآوردن 
چرخ هــاى اقتصــادى، مردم بايــد به تدريج 
اهميت كار و كســب بــه صحنه هاى فعاليت 
خود بازگردند، رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و اصول مراقبت هاى فردى و اجتماعى را هم 
در عمل انجام دهنــد. در واقع اين دعوت از 
مردم براى مقابله با كرونا اســت و ضرورت 
آن ســپردن ريش و قيچى به دست خود مردم 
است و حتى اسم بسيج عمومى را هم مى توان 
روى آن گذاشــت. دولت هاى ديگر در رأس 
تمام كشــورهاى جهانى و درگير با كرونا نيز 
به اين نتيجه رســيده اند كــه راه برون رفت از 
شــوك شــديد اجتماعى و اقتصادى كرونا، 
بازگشــتن مردم به صحنه فعاليت هاى روزمره 
و بــاال بردن پرچم زندگى در جوامع بشــرى 
است. البته غيرقابل كتمان است كه خود مردم 
هم به اندازه كافــى از بيهودگى و از دور نگاه 
كردن به كرونا خســته شده اند؛ در همين شهر 
خودمان همــدان نيز انگارى مردم مى خواهند 

تمام خانه نشــينى هاى 2 ماهه و 3 ماهه را در 
هميــن چند روز جبران كنند و در خيابان هاى 
شــهر ديگر جايى براى خودروهايى كه قرار 
اســت به تازگى شــماره گذارى و پالك كوبى 

بشوند، نيست!!! 
ديدن اين همه شــور و شــوق زندگــى واقعًا 
اميدواركننده است. اما نبايد از نظر دور داشت 
كه ســربازان خط اول مبارزه با ويروس كرونا 
از حوزه بهداشــت و درمان و جامعه پزشكى 
و پرستارى كشــورمان كه در اين چند ماهه با 
گذاشــتن جان عزيز خويش در طبق اخالص، 
همــه مــردم را چــوب كارى كردنــد، هنوز 
ســالح هاى درمانى و مراقبتى خويش را زمين 
نگذاشته اند و قطعاً به پايان زودهنگام اين جنگ 
نابرابر به لحاظ ناشناخته ماندن ويروس كرونا، 
چندان اميدوار نيســتند! اگرچه در اين شرايط 
بسيارى از شهروندان و هم استانى هاى ذى شعور 
همدانى با رعايت اصول بهداشت و مراقبت هاى 
بيرون از خانه، خطر كرونا را گوشزد مى كنند، 
وليكن به نظر مى آيد كافى نباشــد و ضرورت 
احترام به زحمات و جان فشانى خدمت گزاران 
حوزه بهداشــت و درمان كشــور مؤلفه هاى 

بيشترى از جانب مردم مى طلبد. 
انصافاً با توجه به وضعيــت جنگ و گريز با 
كرونا در تمام كشــورهاى به ظاهر پيشــرفته، 
جامعه پزشــكى ايران گل كاشته است و اين 
رو ســپيدى و كارنامه درخشان در تاريخ اين 
مرز و بوم باقى خواهد ماند. از ســويى ديگر 
بســيار هم دور از انصاف و واقع بينى اســت 
كه انتظــار معجزه كامل از جانب مســئوالن 
امر و در اين معنا دولت را داشــت و نباشــد 
مثل آن دسته از هموطنان گرامى كه در پاسخ 
به ســؤال گزارشــگر تلويزيونــى به صورت 
گاليه آميزى از مســئوالن انتظار توزيع رايگان 
ماسك دارند درحالى كه خوشبختانه اين روزها 
انواع ماســك هاى شخصى دوز با برخودرارى 
از اســتانداردهاى تقريبى و مورد تأييد منابع 
مســئول با قيمت هاى بسيار نازل در هر كوى 
و برزن و حتى توســط كودكان كار در سطح 
كشــور به فروش مى رســد و دور از شأن هر 
كس اســت كه در نوبــت و فرصت دريافت 
ماسك و دســتكش يكبار مصرف رايگان در 
نقاط شــلوغ و پرتردد ظاهر شــود! كما اينكه 
اغلب قشــرهاى هموطن و همشــهرى با هر 
تــوان مالى و به تعداد اعضــا خانواده انواع و 
اقسام ماسك و دستكش و ضدعفونى كننده ها 

را دارند!

1- حضور مديران در اينســتاگرام افزايش يافته اســت. گويا اين 
حضور براى استفاده از امكان پخش زنده براى حفظ ارتباط با مردم و 
جامعه هدف در شرايط شيوع كرونا است. گفتنى است مديران استان 

هنوز حركتى در اين زمينه نداشته اند.
2-فراكســيون انقالب اسالمى با عنوان فراكســيون اكثريت مجلس 
يازدهــم با صدور بيانيه اى اعالم موجوديت كرده اســت. گويا اعالم 
موجوديت اين فراكســيون، اعالم پايان كار ائتــالف اصولگرايان در 
اســتان ها بوده اســت. گفتنى اســت يكى از نمايندگان از تشكيل ده 

فراكسيون تاكنون در مجلس يازدهم سخن گفته است.
3- پخش كنسرت زنده به راديو رسيد. گويا راديو با هدف دسترسى 
همگان به كنسرت به ويژه كسانى كه به اينترنت دسترسى ندارند، اقدام 
به پخش زنده كنســرت مى كند. گفتنى اســت پيش از اين در شرايط 
كرونايى و ممنوعيت اجرا، كنســرت ها فقــط از طريق تلويزيون هاى 

اينترنتى پخش زنده مى شد.
4- طرح اصالح ساختار مجلس توسط تعدادى از نمايندگان مجلس 
يازدهم آماده شــده اســت. گويا در اين طرح كه احمدى نژادى ها آن 
را دنبال مى كنند، اختيارات رئيس مجلس كاهش خواهد يافت. گفتنى 
است خروج مجلس از رئيس محورى هدف تدوين و ارائه اين طرح 

عنوان شده است.
5- اشكال مدرك تحصيلى همچنان بر مدرك برخى نمايندگان مجلس 
يازدهم وارد است. گويا مدرك تحصيلى چند نماينده اصفهان و گيالن 
درحال بررسى است . گفتنى است درصورت اثبات اشكال در مدرك 
تحصيلى اين نمايندگان نيز مانند نماينده تفرش از حضور در مجلس 

يازدهم باز خواهند ماند.

اول  همراه  اپراتورهاى   
و ايرانسل در زمينه مصوبه 
براى  اينترنت  شدن  رايگان 
آمــوزش مجازى شــفاف 

عمل نكردند.
و  آموزشــى  معــاون 
تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بوعلى ســينا گفت: در ايام 
كه  كرونا  ويروس  شــيوع 
تعطيل  دانشگاه  كالس هاى 
است، دانشــجويان دكترى 
كارهاى  انجــام  متقاضــى 
مبنى  نامــه اى  پژوهشــى، 
حضور  درخواســت  بــر 
در دانشــگاه بــراى انجام 
تحقيقــات خود به آموزش 
دانشگاه ارســال كردند كه 

اين درخواست توسط استاد راهنماى دانشجو 
بررسى شده و اگر استاد ضرورت حضور او 
را در دانشگاه تأييد كند، درخواست دانشجو 
در شوراى تحصيالت تكميلى بررسى شده و 

به او اجازه حضور مى دهند.
دكتــر حســن ســارى خانى در گفت وگو 
دانشــجو  حضور  اينكه  بيان  با  ايســنا،  با 
در دانشــگاه نيازمنــد رعايت شــرايط و 
قواعد بهداشــتى و ارائه گواهى ســالمت 
فــرد اســت، افزود: انــدازه و شــرايط 
دانشــجو  حضور  بــراى  نيز  آزمايشــگاه 
2 نفر  درنظــر گرفته مى شــود و حداكثر 
در هر آزمايشــگاه مى توانند فعاليت كنند.

معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بوعلى سينا، با بيان اينكه تاكنون با درخواست 
37 دانشجو براى انجام كارهاى پژوهشى در 
دانشگاه موافقت شده است، خاطرنشان كرد: 

از هشتم اسفندماه كالس هاى آفالين دانشگاه 
بوعلى ســينا آغاز شده و پيش از عيد حدود 
30 درصد دروس در سامانه درس افزار ارائه 
مى شــد و اكنون طبق آمارگيرى انجام شــده 
در هشــتم ارديبهشت، 97 درصد كالس هاى 

تئورى در اين سامانه ارائه مى شود.
وى با بيان اينكه هزار و 200 ســاعت كالس 
آنالين براى 159 عنوان درســى در اين ايام 
برگزار شــده اســت، گفت: توافقنامه اى بين 
وزارت علــوم و ارتباطات مبنــى بر رايگان 
شــدن اينترنت براى آمــوزش مجازى امضا 
شــده اســت و براســاس اين توافقنامه ما 
اقدامات و پيگيرى هــاى الزم را انجام داديم 
اما متأســفانه برخى اپراتورها شــفاف عمل 

نكردند.
وى با اشــاره به اعتراض دانشجويان به دليل 
استفاده زياد از اينترنت و هزينه هاى آن بيان 

كرد: برخى اپراتورهاى خانگى مانند آسياتك 
و پــارس آنالين، اينترنــت را براى آموزش 
مجازى رايــگان كردند اما اپراتورهاى همراه 
اول و ايرانســل هنوز تصميم خود را اعالم 
نكــرده و نه مى گويند كه اين مصوبه را قبول 

كرديم و نه آن را رد مى كنند.
ســارى خانى در ادامه با بيــان اينكه تاكنون 
10 سناريو براى برگزارى امتحانات پيشنهاد 
شــده و از اين تعداد 5 سناريو مورد بررسى 
نهايى قرار گرفته است، گفت: نخستين مورد 
برگزارى امتحانــات به صورت حضورى در 
اواخر تيرماه است كه بستگى به تصميم ستاد 
ملى مقابله با كرونا دارد و مابقى سناريوها در 

شرايط اضطرار استفاده مى شوند.
تكميلى  تحصيــالت  و  آموزشــى  معــاون 
دانشــگاه بوعلى ســينا در بخش ديگرى در 
پاســخ به اينكه چرا رشته علوم ارتباطات در 

راه اندازى  بوعلى  دانشــگاه 
نمى شــود؟ تصويــب يك 
زمانبر  پروســه اى  را  رشته 
كــرد:  اظهــار  و  دانســت 
دانشگاه بوعلى سينا به دنبال 
راه اندازى رشــته جديد با 
اما  نيســت  مجازى  ماهيت 
از فرصتــى كــه پيش آمده 
اســتفاده خواهيم كرد و در 
كنار آموزش هاى حضورى، 
آموزش  از  مى كنيم  ســعى 
مجازى نيز بيشتر بهره ببريم.

اينكه  بيان  با  ســارى خانى 
زيرســاخت  نخســتين 
به  مربوط  مجازى  آموزش 
سال 86 بوده اما به داليلى 
افزود:  اســت،  شــده  لغو 
در ســال 95 براى 3 نيمســال، 10 درس 
به صورت مجازى ارائه شــده امــا به دليل 
مشكالت فراوان و استقبال نكردن دانشجو 

اجرا نشده است.
وى با بيــان اينكه به دنبال راه اندازى رشــته 
ارتباطات در دانشــگاه بوعلى ســينا هستيم، 
اعالم كرد: نخســتين مرحله براى راه اندازى 
يك رشته، جذب 3 عضو هيأت علمى است 
كه اين فراخوان براى جذب هيأت علمى در 
رشته ارتباطات انجام شده و اكنون در مرحله 
نهايى شــدن انتخاب اين اعضا هستيم و در 
مرحله بعدى براى راه اندازى اين رشته اقدام 

خواهيم كرد.
سارى خانى بيان كرد: امسال دانشگاه بوعلى 
سينا 2 هزار نفر در مقطع كارشناسى، هزار و 
100 نفر در مقطع كارشناســى ارشد و 200 

نفر در مقطع دكترى پذيرش خواهد داشت.

يادداشت 

جنگ و گريز با كرونا به مرحله حساس رسيده است

توزيع بيش از 2 هزار 
بن كمك معيشتى 
توسط شهردارى 

همدان
 كمك هاى معيشــتى شهردارى همدان 
به نيازمندان در اختيار شوراهاى اجتماعى 
محالت قرار گرفت، به طورى كه بخشى از 
2 هزار بن كمك معيشتى شهردارى همدان 
به رؤســاى شــوراهاى اجتماعى محالت 
تحويل داده شد تا به خانواده هاى نيازمند 

اهدا شود.
به گزارش روابط عمومى ســازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى همدان، در 
راستاى عمل به فرمايش مقام معظم رهبرى و 
مشاركت در همدلى و كمك مؤمنانه، به همت 

شهردار همدان، اعضاى شوراى اسالمى شهر 
و نيز كمك مالى پرســنل شهردارى همدان، 
نزديك به 2 هزار بن معيشتى تهيه شده است 
كه بخشى از اين بن هاى خريد شامگاه جمعه 
در مراســمى به رؤساى شــوراى اجتماعى 
محــالت تحويــل داده شــد تا اين شــورا 
كمك هاى معيشتى شــهردارى همدان را در 

اختيار نيازمندان واقعى قرار دهد.
 تقسيم بن ها در 2 مرحله

 رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان در نشســت با رؤســاى 
اظهار  همدان  محالت  اجتماعى  شــوراهاى 
كــرد: با نظر مثبت شــهردار همدان تعدادى 
از 2 هــزار بن خريد كاالهــاى ضرورى كه 
شــامل برنج، مرغ، روغــن، ماكارونى، رب 
گوجه فرنگى، ماكارونى و قند و شكر است 
در اختيار نيازمندانى كه شــوراهاى اجتماعى 

محالت شناسايى كرده اند، قرار مى گيرد.
روح ا... وجدى هويدا افزود: ارزش ريالى هر 
كدام از اين بن هــاى خريد به طور تقريبى 2 
ميليون و 500 هزار ريال است كه در 2 مرحله 
بين نيازمندان محالت همدان تقسيم مى شود.

وى عنــوان كرد: كوى جــوالن، كوى كوثر، 
كوى خاتم، شــهرك مدنى، منطقه آقاجانى 
بيگ و منوچهرى مناطقى هستند كه بن هاى 
خريد در اختيار رؤســاى شوراى اجتماعى 

محالتشان قرار گرفته است.
محالت  در  نيكوكارى  مركز  ايجاد   

همدان
وجدى هويــدا تصريح كــرد: در چند روز 
گذشــته خانواده هاى نيازمنــد اين محالت 
كه تاكنون كمكى دريافت نكرده اند، توســط 
اعضاى شــوراى اجتماعى شناسايى شدند و 
اين بن ها در اختيار اين خانواده ها قرار خواهد 

گرفت. 
وى با اشاره به اين كه در مراحل بعدى سعى 
مى كنيم خانواده هاى بيشترى را از اين كمك 
بهره مند سازيم، گفت: شــوراهاى اجتماعى 
محــالت بايد در محله خود مركز نيكوكارى 

ايجاد كنند. 
وى تأكيــد كرد: نمى خواهيــم اين كمك ها 
محدود به اين زمان شود و بايد در آينده نيز 
با ايجاد يك مركز نيكوكارى همه كمك ها در 
شوراى اجتماعى تجميع شود و از اين طريق 

در اختيار نيازمندان واقعى قرار بگيرد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همــدان عنوان كرد: شــوراهاى 
فرهنگســراى  كمك  با  محــالت  اجتماعى 
كســب وكار واليت به سمتى حركت خواهند 
كرد كه بتوانيم خانواده هاى نيازمند را توانمند 

كنيم.
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در پويش «نان مهربانى» كليد خورد 
پخت و توزيع رايگان 32 هزار قرص نان 

در محالت حاشيه مالير
 به مناسبت والدت با  سعادت كريم اهل بيت، امام حسن مجتبى(ع)، 

پويش «نان مهربانى» از جمعه در 9 محله  حاشيه  شهر كليد خورد.  
معاون فرهنگى اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير گفت: در 
اين پويش كه با محوريــت  فرماندارى مالير و همكارى اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرســتان و هيأت  زينبيون همدان برگزار مى شــود، 9
نانوايى تعداد 32 هزار و 400 عدد نان نذرى را در 9 محله  حاشيه  شهر 

به صورت رايگان پخته و در اختيار نيازمندان قرار مى دهند.
حميدرضا نوروزى با بيان اينكــه در ادامه رزمايش ضيافت همدلى، 
توزيع قرص نان صلواتى مالير با اعتبارى افزون بر 10 ميليون تومان 
درحال انجام اســت، اظهار كرد: تأميــن هزينه از محل درآمد موقوفه 

مرحوم سيف الدوله انجام  شده است.
وى با اشــاره به اينكه 2 هزار بســته حمايتى در مالير در قالب طرح 
ضيافت همدلى توزيع شــد كه ارزش اين بسته ها 600 ميليون تومان 
بوده است، يادآور شــد: در طرحى ابتكارى در روز ميالد امام حسن 
مجتبى(ع) مبلغ 10 ميليون تومان به ســوپرماركت هاى مناطق حاشيه 
شهر براى تســويه بدهى نيازمندانى كه از پيش خريد كرده اما بدهى 

دارند، داده مى شود تا بدهى اين خانواده ها تسويه شود.
وى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به همكارى اداره اوقاف و امور 
خيريه مالير در پخت غذاى گرم در طرح «على ياوران»، بيان كرد: در 
اين طرح به همت اداره اوقاف و با همكارى هيأت هاى مذهبى، بيش 

از 10 هزار پرس غذا تأمين و بين نيازمندان توزيع مى  شود.
وى از توزيع  هزار پُرس غذاى تبركى بين كادر درمان 3 بيمارســتان 
مهــر، امام حســين(ع) و غرضى مالير در شــب ميالد امام حســن 
مجتبى(ع) خبــر داد و گفت: در اين زمينه هزينــه تهيه و پخت اين 
تعداد غذا براى بيماران و كادر درمان اين مراكز درمانى به آشــپزخانه 
بيمارســتان ها داده شده كه با رعايت موازين بهداشتى،  همه بيماران و 
كادر درمان اين مراكز در شــب ميالد ميهمان مرحوم سيف الدوله در 

اين اطعام دهى شدند.
معاون فره نگى اداره اوقاف و امور خيريه مالير با اشاره به اينكه براى 
اين اطعام دهى 100 ميليون تومان هزينه شد، خاطرنشان كرد: همچنين 

در شب ميالد هزار عدد شربت نذرى در سطح شهر توزيع شد.
وى اظهار كرد: در روز ميالد امام حســن مجتبى(ع) كاروان جشن  و 
سرور با دعوت از گروه سرود نورالهدى همدان در منطقه مسكن  مهر، 
بوستان چمران و بيمارستان امام حسين(ع) مالير اجراى برنامه دارند؛ 
همچنيــن در اين روز از كاركنان بخش درمانى موقوفه ســيف الدوله 

در بيمارستان امام حسين(ع) مالير به صورت نمادين تجليل مى  شود.

 توليدات بومى تويسركان 
نيازمند برندسازى است

  توليدات بومى اين شهرســتان در حوزه هــاى مختلف هنرهاى 
دستى، محصوالت كشاورزى و ســوغات خاص براى افزايش بازار 

فروش، نيازمند دريافت نشان ويژه تجارى و برندسازى است.
فرماندار تويسركان در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: شهرستان تويسركان 
از ظرفيت و مزيت هاى ويژه اى در توليدات داخلى مانند گردو، صنايع 
مبل و منبت، سير، برخى محصوالت باغى مانند آلو، سماق و مواردى 
از اين دســت برخوردار است كه برخى از آنها آنگونه كه بايد معرفى 

نشده اند.
ســيد رسول حســينى بيان كرد: در شــرايطى كه تبليغات جذاب و 
اثربخش مى تواند بازار فروش گسترده ترى براى محصوالت توليدى 
ايجاد كند، شهرســتان تويسركان مى تواند با تمركز و تالش بيشتر در 

بخش تبليغات، بازارهاى فروش خود را گسترش دهد.
وى تأكيد كرد: تداوم تبليغات جــذاب و اثرگذار در بازار فروش در 
گروى انســجام صنفى و تعاونى و حضور پررنگ تر بخش خصوصى 
از طريق راهكارهايى مانند اتاق بازرگانى در بازارهاى استانى، ملى و 

بين المللى است.
حســينى با اشاره به اينكه برندسازى، تبليغات و بازاريابى تخصصى 
بايد به بخشى از فرايند كارى فعاالن حوزه توليد و اقتصاد تويسركان 
تبديل شود، خاطرنشــان كرد: شهرستان تويسركان به تنهايى بيش از 
23 درصد توليدات صنايع دســتى استان همدان را به خود اختصاص 

داده است.
وى افزود: اين شهرســتان همچنين از 6 هــزار و صد هكتار باغ هاى 
گردوى مرغوب با كيفيتى در مقياس جهانى برخوردار است و عنوان 

شهر ملى منبت گلريز كشور را به خود اختصاص داده است.
حسينى شهرستان تويسركان را صاحب نشان جغرافيايى مبل و منبت 
كشــور عنوان كرد و افزود: اين شهرســتان بيــش از 4 هزار و 700
كارگاه توليد صنايع مبل و منبت و نزديك به 8 هزار شــاغل در اين 

بخش دارد.
فرماندار تويسركان عنوان كرد: حركت به سمت ايجاد صنايع تبديلى 
و فرآورى محصوالت باغى مانند گردو، مى تواند تحولى چشمگير در 
افزايش ارزش افزوده و چرخه مالى توليدات داخلى تويسركان ايجاد 

كند.
تويســركان يكى از شهرستان هاى استان همدان واقع در دامنه جنوبى 

كوه الوند است كه 90 كيلومتر تا مركز استان فاصله دارد.

توزيع 280 بسته بهداشتى بين دانش آموزان 
كم برخوردار نهاوند 

 معاون پرورشى و تربيت بدنى آموزش و پرورش شهرستان نهاوند  
از توزيع 280 بسته بهداشتى بين دانش آموزان كم برخوردار نهاوند خبر 
داد و گفت: كار تهيه و آماده ســازى اين بسته ها در هفته سالمت و در 

راستاى مبارزه با شيوع ويروس كرونا انجام گرفت.
نســرين ساكى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه اين بسته ها از روز 
گذشته به صورت تدريجى در اختيار مديران مدارس قرار گرفت تا بين 
دانش آموزان كم برخوردار توزيع شود، افزود: اين بسته ها شامل ماسك، 
دســتكش، ژل ضدعفونى كننده، مسواك، خميردندان و حوله بوده كه 

ارزش هر بسته 500 هزار ريال است.
ساكى با اشــاره به اينكه در مجموع براى تهيه اين بسته ها مبلغ 140
ميليون ريال اعتبار هزينه شــده است، خاطرنشان كرد: در ايام گذشته 
نيز در چند نوبت مواد ضدعفونى كننده و گندزدا توسط اداره تهيه شده 

و در اختيار مدارس شهرستان قرار گرفته است.

كشف بيش از 81 هزار نخ سيگار قاچاق 
در رزن 

 فرمانده انتظامى شهرستان رزن از كشف 81 هزار و 360 نخ سيگار 
قاچاق و بدون مجوز در اين شهرســتان خبر داد و گفت: با كســب 
خبرى مبنى بر اين كه شخصى در يكى از مناطق شهرستان رزن اقدام 
به نگهدارى و فروش ســيگار هاى خارجى قاچاق مى كند، بررســى 
موضوع در دستور كار مأموران پاسگاه انتظامى سورتجين قرار گرفت.
 على زنگنه ادامــه داد: با اقدامات اطالعاتى و پس از اطمينان از صحت 
موضوع، اين فرد در يك اقدام غافلگيرانه دستگير و در بازرسى از مخفيگاه 
وى، 81 هزار و 360 نخ ســيگار خارجى قاچاق كشف و نامبرده پس از 
تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى شد. وى گفت: يكى از نيازهاى رونق 
توليد در كشور، مبارزه جدى و مستمر با قاچاق كاال و حمايت از كاالى 
داخلى است و در همين راستا از شهروندان درخواست مى كنيم هرگونه 

مورد مشكوك را از طريق تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

كشف 120 رأس گوسفند قاچاق 
در كبودراهنگ 

 كبودراهنــگ - خبرنگار همدان پيام: فرمانده انتظامي شهرســتان 
كبودراهنگ از كشــف 120 رأس گوســفند قاچاق و بدون مجوز در 

اين شهرستان خبر داد.
 مجيد گلى در تشــريح اين خبر گفت: مأموران مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز شهرستان حين كنترل خودروهاي عبوري در محور اصلى به 2
دستگاه كاميون كه از اســتان هاى غربى به سمت مركز كشور درحال 

حركت بودند، مشكوك شدند و آنها را متوقف كردند.
وي افزود: در بازرســي از اين كاميون ها، تعداد 120 رأس گوســفند 
قاچاق و بدون مجوز كشف و 2 نفر متهم در اين باره با تشكيل پرونده 

به مرجع قضايى معرفى شدند. 

 من فوق ليســانس آموزش بهداشت هســتم كه چند سالى است با 
بيكارى دست و پنجه نرم مى كنم، دولت كه مدام مى گويد به فكر كادر 
سالمت هســت چرا از ذخيره هاى استخدامى سال 95 كه هنوز بيكار 
هستند استفاده نمى كند. هرچه باشد اولويت با افراد ذخيره استخدامى 
سال هاى گذشته است، نه استخدامى جديد! لطفا صداى ما را به گوش 

مسئوالن برسانيد.
*عرفان حسن خوانى از شهرستان درگزين

 كسى به فكر دانشجو ها نيست 
مشكالت بسيارى در آموزش مجازى براى دانشجويان هست. قطعى 
پى درپى، ســرعت پايين و مصرف باالى اينترنت موجب دردسر شده 
اســت؛ در يك جلســه به اندازه 4 جلســه تدريس مى كنند كه آن هم 
نامفهوم است. كسى به حرف ما گوش نمى دهد، در دانشگاهاى آزاد و 
حتى دولتى حاضر نمى شوند پول دانشجو ها را پس بدهند. از مسئوالن 

تقاضا داريم چاره انديشى كنند.
* مجتبى خسروى از شهرستان اسدآباد

 باال بودن آمار بهبوديافتگان كرونا مشكوك است 
گويا معيار ترخيص بيماران بســترى مبتال به ويروس كرونا، تخفيف 
عالئم بالينى در زمان ترخيص اســت و اين درحالى اســت كه ممكن 
است همين فرد ترخيص يافته همچنان مبتال به ويروس باشد و موجب 

شيوع ويروس در بين اعضاى خانواده و حداقل همسايگان شود. 
يكى از همسايگان ما مبتال به ويروس است و پس از يك هفته به دليل 
7 درصــد بودن كرونا، مرخص كرده اند، چرا پزشــكان اينگونه عمل 

مى كنند؟
* مهدى نادرى از تويسركان

افزايش غيرقابل باور قيمت پرايد و ساير خودروها، قرار است تا 
كجا ادامه پيدا كند؟ زمانى كه اين ايام درگير اخبار كرونا هســتيم، خبر 
افزايش قيمت پرايد شــوك بدى براى مردم بود. اى كاش مســئوالن 

محترم كمى مردم و به ويژه جوانان را درك مى كردند. 
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هدف آموزش و پرورش اسدآباد تقويت 
توانايى هاى معلمان است 

 هدف ما در مدارس، تربيت انســان هايى خداباور با آموزه هاى ايرانى، 
اسالمى و بر مبناى سند تدوين شده است.

رئيس آموزش و پرورش اســدآباد با بيان اين مطلب ادامه داد: خانواده ها 
به ما اعتماد كرده و بهترين هاى زندگى خود را به دســتان معلم سپرده اند 
تا بتوانيم از تركيب تعليم مدرسه و خانواده دانش آموزان را به حيات طيبه 

برسانيم.
غالمرضا همايى با بيان اينكه سياســت اداره آموزش و پرورش اســدآباد 

تقويــت توانايى هاى معلمان اســت، افــزود: معلمان ما در ايــام كرونا با 
ازخودگذشتگى شــكوه ايثار را نمايان كردند. برخى همكاران ما در ديار 
سيدجمال، در ايام شيوع كرونا اعالم آمادگى كردند تا در بخش ويژه كرونا 
حاضر شــده و دوشادوش كادر محترم درمان، كار هاى شخصى بيماران را 

انجام دهند.
به گزارش روابط عمومى اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد، همايى 
با تأكيد بر اينكه معلمان ما با عشــق و تعهد پا به اين عرصه گذاشــته اند، 
گفت: هرچقدر منزلت اين قشر باالتر برود برآيند آن سرمايه عظيم انسانى 

در نسل هاى آينده  كشور خواهد بود.
وى افزود: شب گذشته يك تصوير از گروه هاى جهادى اسدآباد در صفحه 

اينستاگرام معظم له، استورى شــد كه مربوط به شهرمان بود، اين تصوير 
مربوط به هنرســتان دكتر حسابى و حركت جهادى معلمان اسدآباد است 
كه به صورت خودجوش آســتين همت باال زده و اقدام به توليد ماســك 
براى دانش آموزان روستايى كرده اند. انتشار تصوير گروه جهادى هنرستان 
دكتر حســابى در حساب كاربرى رهبرمعظم انقالب در فضاى مجازى دل 

ما را شاد كرد.
وى در پايان گفت: نياز به ذكر اســت كه مواد اوليه توليد ماســك توسط 
بنياد فضل شهيدان رســتمى در اختيار اين گروه جهادى قرار داده شده و 
هدف گذارى اين گروه توليد 13 هزار ماســك اســت كه تاكنون موفق به 

توليد تقريبا 7 هزار ماسك شده اند.

 وجود تاالب زيباى شهر، موزه فسيل هاى 
20 ميليون ساله، چشم انداز اراضى بادام كارى، 
ميــراث و صنايع دســتى ثبت شــده آن و نيز 
موقعيــت جغرافيايى مناســب شيرين ســو، 
نويدبخش آينده اى مطلوب و درخشان براى 

شهر است.
شــهردار شيرين سو با اشــاره به ظرفيت هاى 
سرمايه گذارى شهر گفت: شهردارى شيرين سو 
از ســرمايه گذارانى كه شيرين سو را براى اين 
هدف انتخاب مى كنند، مجدانه حمايت مى كند 
و آمادگى هرگونه مشاركت با بخش خصوصى 

در پروژه هاى سرمايه گذارى را دارد.
ســيد مصطفى موســوى در ادامــه به نقش 
شــهردارى ها در تأمين آسايش و رفاه عمومى 
مــردم پرداخت و گفت: بــا افزايش جمعيت 
شــهرها و روند رو به رشــد شهرنشينى در 
جامعــه، پرداختــن به تمــام جوانب زندگى 
شــهرى همچون امور اقتصــادى، اجتماعى، 
فرهنگــى، عمرانى و... مــورد توجه مديران 
شهرى بوده است كه در اين ميان فراهم آوردن 

زمينه جذب سرمايه گذار، پرداختن به مباحث 
اقتصاد شهرى و توسعه آن به دليل اثرگذارى بر 
ساير حوزه ها و تأثير آن در تأمين رفاه عمومى، 

بيشتر از امور ديگر حائز اهميت است.
وى با اشاره به موقعيت جغرافيايى شيرين سو 
اظهار كرد: شهر شيرين ســو در شمال غربى 
شهرستان كبودراهنگ قرار گرفته است كه از 
مردم مى توان  اقتصادى  فعاليت هاى  مهم ترين 

به كشاورزى، دامدارى و قاليبافى اشاره كرد.
به گفته موســوى، شــهر شيرين ســو داراى 
ظرفيت هاى بالقوه بزرگ اقتصادى اســت كه 
از جمله نشــان هاى برتر آن مى توان از فرش 

مهربان و دام نژاد مهربان نام برد.
وى با اشــاره به ظرفيت هاى گردشگرى شهر 
شيرين سو گفت: از جاذبه هاى گردشگرى شهر، 
مى توان تاالب زيباى شيرين سو را نام برد كه از 
ديرباز مأمن پرندگان مهاجر بوده است و مى تواند 
به عنوان يك منطقه گردشــگرى فرامنطقه اى با 
رويكرد زيست محيطى به مقصد گردشگران و 

دوستداران محيط زيست تبديل شود.

شــهردارى  عمومى  روابــط  گــزارش  بــه 
شيرين سو، موســوى ديگر جاذبه گردشگرى 
شــهر را موزه فســيل هاى 20 ميليون ســاله 
شيرين سو دانســت و گفت: اين موزه داراى 
2 اثر تاريخى از فســيل هاى مربوط به دوران 
ميوسين پيشين است كه تاريخچه اى به قدمت 
و بلنداى 20 ميليون سال دارد و توجه بسيارى 

از عالقه مندان را به خود جلب كرده است.
شــهردار شيرين ســو در ادامه بــه موقعيت 
جغرافيايــى ايــن شــهر پرداخــت و گفت: 
شيرين ســو در حدفاصل 2 غار بزرگ جهانى 
يعنى غارهاى عليصدر كبودراهنگ و كتله خور 
خدابنده قرار گرفته است كه اين مهم مى تواند 
نقش به سزايى در رونق اقتصادى شهر و جذب 

گردشگران عبورى داشته باشد.
موســوى ادامه داد: همچنين قرارگيرى شهر 
شيرين سو در مســير اصلى بزرگراه همدان- 
زنجان و دروازه ورودى استان از شمال غرب 
كشــور، به اين شــهر موقعيــت جغرافيايى 

بى نظيرى بخشيده است.

موسوى در ادامه با اشاره به اهميت همكارى 
و مشــاركت مردم در توســعه اقتصادى شهر 
بيان داشت، وجود زيرســاخت هاى الزم در 
بخش هاى مختلف مديريت شهرى، پيش زمينه 
ايجاد توســعه اقتصادى در شــهرها اســت؛ 
بنابراين باتوجه به پيچيدگى مديريت شهرها 
و تنــوع نيازهاى شــهروندان، اداره شــهرها 
بدون مشاركت همه جانبه مردم در بخش هاى 
مختلف اقتصادى، اجتماعــى و... امكان پذير 

نيست.
موســوى در پايــان ضمــن تأكيــد بر نقش 
شهروندان در توسعه پايدار شهرى و قدردانى 
از مشــاركت اقتصادى و فرهنگــى آنان در 
ســنوات گذشــته، بيان كرد: با توجه به اينكه 
عمده درآمدهــاى شــهردارى ها از عوارض  
محلى اســت، از شــهروندان فهيم شيرين سو 
خواهشــمنديم با پرداخــت به موقع عوارض  
خود، شــهردارى را در ارائه خدمات بيشتر و 
مطلوب تر به شــهروندان و داشتن شهرى زيبا 

و توسعه يافته يارى كنند.

شهردار شيرين سو:
شيرين سو، نگين شهرهاى شمال استان و بهشت سرمايه گذارى است

معصومه كمالوند»
 فرقى نمى كند كدام قســمت شهر باشد يا 
چه مزايا و فرصت هايى در محدوده آن باشد، 
باشگاه ورزشــى، مركز خريد بزرگ، بانك يا 
باالى شهر يا حاشيه و پائين دست شهر باشد، 
مهم اين است كه يك قيمت عوارض ساخت 

را پرداخت مى كنيد! 
پس از آن، هم مســكن بايد باشد و يك مالك 
هم طرف حســابت باشــد و موعد تخليه و 
سررســيد اجاره نامه ات هم گذشــته باشد و 
خانه اى هم دســتت را نگرفته باشد، آن وقت 
مجبورى به ساز بنگاهى و مالك برقصى، برنامه 
شيپور باشــد يا بنگاه يا گاهى قرارداد خانگى، 
برايت فرقى ندارد فقط مسكن و سقفى باالى 

سر مهم است!
 يا اينكه كااليى در كشور افزايش قيمت داشته 
باشد و سكه و نفت يا مصالح، نوسان يكى دو 
هفته اى تجربه كنند حتى اگر به قيمت گذشته 
بازگردند، مسكن همچنان افسار گسيخته سير 

صعودى خود را پيش مى گيرد.
 يكى از امالكى هاى شــهر نهاوند درباره دليل 
گرانى مسكن را در چند سرفصل قابل بررسى 
مى دانــد. دليل نخســت دولت اســت، اينكه 
سازمان هاى دولتى بايد بر قيمت مسكن نظارت 
كافى داشته باشند اما ندارند، يعنى مرجعى كه 
وظيفه قيمت گذارى و نظارت را داشــته باشد، 

وجود ندارد.
شكرا... ســاجدى فر با بيان اينكه هزينه پروانه 
ســاخت چه در بحث شــهردارى يــا نظام 
مهندسى گزاف است، مى گويد: اين هزينه بابت 
خدمات دهى در منطقه پرداخت مى شــود، اما 
بعدها با درخواســت هميارى براى ارائه همان 
خدمات مواجه مى شوى كه همين هزينه ها بر 

قيمت مسكن تأثير دارد.
 ماليات خانه هاى خالى در صف شعار 

ماند
ساجدى فر موضوع ديگر را نرخ هاى ماليات و 
دارايى مى داند و معتقد اســت، با وجود شعار 
اعمال ماليــات براى خانه هــاى خالى، هنوز 
اقدامى نشده است اما زمان نقل و انتقال، مبلغ 
قابل توجهى پرداخت مى شود و همين هم بر 

افزايش قيمت مسكن تأثير دارد.
اگر سرى به دفترخانه هاى رسمى بزنيم از 15
فروردين ماه نرخ ها حدودا 2برابر شــده است؛ 
يعنــى افزايش 100درصدى قيمت را داشــته 
است، اين قيمت هم بعدها توسط مالك روى 

قيمت مسكن اعمال مى شود.
 دولت مسكن را در مقطعى رها كرد

به گفته ســاجدى فر مسكن و شهرسازى پيش 
از دولت فعلى با ارائه وام هاى 4درصدى توان 
مردم را بــراى ساخت وســاز و احياى بافت 
فرســوده تقويت كرد و همين قيمت ها را مهار 
كرد اما دولت بعدى سياست هاى پيش از خود 
را در بحث مسكن قبول نداشت و بازار رسما 
رها شد و قيمت ها آغاز به افزايش جهشى كرد.
 افزايش قيمت مسكن در نهاوند با 

چند سرفصل

اين ها مواردى است كه حالت كلى دارد و براى 
همه شهرها مطرح است، اما نهاوند در كنار اين 
مشــكالت با موارد ديگرى دست و پنجه نرم 
مى كند و قيمت مسكن را چندين برابر افزايش 

داده است.
وى مى گويد: اينكه زمين مســكونى در نهاوند 
محدود است و يا اغلب فروش رفته و سازنده 
مشــغول ساخت وساز اســت يا ساخته شده، 
همين محدوديت سبب افزايش قيمت زمين و 

به تبع آن مسكن شده است.
 راه اندازى تعاونى مسكن

وى اين راهكار را به عنوان يك ضرورت مطرح 
مى كند، اينكه مسكن و شهرسازى محدوده اى 
از محدوده هــاى شــهرى را بــه مراكزى كه 
ساخت وســاز دارند در قالب تعاونى مســكن 
واگذار كند تا از افزايش قيمت جلوگيرى يا به 

تثبيت قيمت اقدام كند.
از طرف ديگر مبلغ وام هاى مســكن افزايش 
يافته و به تبــع آن وضعيت اقتصــادى مردم 
پاسخگوى اقساط افزايش يافته اين وام ها نيست 
و اين هم يكى ديگــر از داليل افزايش قيمت 

مسكن است.
 نهاوند متولى قيمت گذارى منطقه اى 

ندارد
امــا مهم ترين موضوع در بحث افزايش قيمت 
در نهاوند نبود متولى خاصى براى قيمت گذارى 
منطقه اى اســت، اينكه بيايد نهاوند را به چند 
منطقه تقســيم كند و نرخ در هر منطقه بنا به 

شرايط همان منطقه و خدمات موجود باشد.
به گفته ســاجدى فر، اجاره بها در حاشيه شهر 
مثل قيمت مســكن، به نسبت مركز شهر يكى 
است كه از ضعف هاى نبود متولى قيمت گذارى 

است. 
مثال فرمانــدارى و طالقانى كه از مناطق يك 
شهر محسوب مى شود، افزايش قيمت در آن 
نسبت به 2 ســال گذشته، 4 برابر شده است 
و در ســاير مناطق پايين دســت و بافت هاى 
ضعيف شــهرى براســاس قيمت فرماندارى 

ساخت وساز مى كنند.
اين امالك دار نهاوندى كه بيش از 15سال است 
در اين عرصه فعاليت دارد، معتقد است روش 
محاسبه به اين نحو است كه قيمت زمين بعالوه 
قيمت ساخت بعالوه درصد سود برابر با قيمت 
ثابت مسكن در هر منطقه بايد تعيين شود، اما 
برخالف اين در مناطقــى مثل كوى حاجيان، 
راسته ميرزا آقا، كوى ظفرى و... قيمت در اصل 
پائين تر از منطقه يك و خيابان اصلى است، اما 
در بحث فروش رعايت نمى شــود و معموال 

باالتر ارائه مى شود.
 افزايش قيمت هايــى كه ربطى به 

تحريم ندارد
موضوع مهــم ديگر كه بر افزايش قيمت ها در 
نهاوند مؤثر اســت، نرخ مصالح است كه هيچ 
ربطى به تحريم ها ندارد، نرخ بنزين كه افزايش 
يافت خودروهاى گازوئيل سوز هم به افزايش 
قيمت ماسه، شن، فوم، ســنگ، سراميك و... 
اقــدام كردند و در نتيجه مســكن هم افزايش 
يافــت. از 23 اســفند 98، هر تن ماســه 55
هزار تومان افزايش قيمت داشته است، بر چه 

اساسى؟ مشخص نيست!
 سود اسالمى رعايت نمى شود

درنهايت اينكه همدلــى بين بنگاه داران وجود 
ندارد، كســانى كه مسكن مى ســازند، موقع 
فروش برمبناى ســود اسالمى عمل نمى كنند؛ 
يعنــى وقتى كــه بايد هزينه ســاخت بعالوه 
10درصد سود باشد كه در شرايط فعلى هزينه 
چندبرابرى ســاخت بعالوه گاهى 35 درصد 

سود، معامله مى شود.
 اتحاديــه امالك آشــفته نهاوند و 

نظارتى كه تعطيل است
اما فعاليت افــراد بى تجربه و آموزش نديده در 
ساخت وساز، خريد و فروش يا بنگاه دارى كه 
مى خواهند يك شبه راه صد ساله را طى كنند، 

اين بساط را به وجود مى آورد.
درحال حاضر در كنار همه اين داليل، اتحاديه 
امالك هم در نهاوند چندماهى است كه آشفته  

و بى سروســامان اســت در نتيجه نظارت هم 
تعطيل است.

درحالى كــه ضــرورت دارد صنعــت معدن 
و اتحاديــه امــالك مثل ســاير شــهرها به 
قيمت گذارى منطقه اى اقــدام كند تا قيمت ها 

خودسرانه افزايش نيابد.
 افزايش حقــوق كارمندان و صعود 

مسكن 
به ازاى هر افزايش نــرخ يا حقوق كارمندان، 
صاحبخانه ها هم 2برابر بــر قيمت اجاره خانه 
اضافــه مى كنند، اما در اين ميان تكليف كارگر 

و غيركارمند چه مى شود؟!
  شيپور ناجى مالكان متخلف

برخــى بنگاه هــا از پذيــرش ملك هايى كه 
نرخ گذارى معقوالنه در آن رعايت نشــده، سر 
باز مى زنند، خــود مالك با درج آگهى فروش 
در شــيپور و كانال هاى مجازى، ملك را اجاره 
مى دهد و مردم هم ندانســته اقدام به عقد قرار 

داد مى كنند.
خدمات  توزيــع  بودن  ناعادالنــه   

شهرى 
ناعادالنــه بــودن خدمات شــهرى در مناطق 
مختلف هم از ديدگاه وى قابل توجه اســت، 
در برخــى مناطق ردپايى از خدمات شــهرى 
وجود ندارد مثل جواديه، مهديه، شاطرآباد اما 
عوارض ساخت وســاز در همه مناطق يكسان 
اســت و ناعادالنه بودن توزيع خدمات شهرى 

هم در افزايش خودسرانه قيمت ها مؤثر است.
بايد خدمات را يكســان توزيع كرد تا ســبب 
تجمــع در يك بافت نشــود و از طرفى بافت 

فرسوده هم نوسازى و ساماندهى شود.
 رحــم و جوانمردى كه در ســايه 

سودطلبى فراموش شد
ســاجدى فر مى گويد: معتقدم جدا از افزايش 
قيمت ســيمان و آهن و ...، رحم و جوانمردى 
مثل گذشــته وجــود نــدارد و هركس فكر 
ســوددهى ملك و دارائى خود است تا اينكه 

يك بى مسكن داراى سقف و سرپناهى شود.

در گفت وگو با كارشناس مسكن و بنگاهدار، داليل افزايش نرخ مسكن در نهاوند مطرح شد 

نهاوند متولى قيمت گذارى منطقه اى ندارد
■ اتحاديه امالك آشفته و بى سامان شهر
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آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى كالســه9700033 موضوع سند رهنى شــماره 146415 دفتر اسناد رسمى شماره 366 شهر تهران، شركت واسپارى سپهر پارس سهامى خاص به شماره ثبت 283248 به شماره ملى 
10100467991  جهت وصول مبلغ 1/235/957/478 ريال (يك ميليارد و دويست و سى و پنج ميليون و نهصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ريال)  موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الى 

يوم الوصول متعهد له (مرتهن) 
-شركت واسپارى سپهر پارس تاريخ ايجاد 1384/12/06 به نشانى تهران، خ آفريقا ك شهيد طاهرى پ 18

متعهد (وام گيرنده و راهن):
حجت اله ساكى نام پدر: يداله تاريخ تولد 1331/05/05 شماره ملى 3931841219 شماره شناسنامه 271 به نشانى نهاوند خ شريعتى نبش كوچه حوزه علميه راسته ميرزا آقا 

مستندات صدور اجرائيه:
سند رهنى و شرطى: شماره سند: 146415 تاريخ سند 1388/06/04

موضوعات الزم االجرا: 1/235/957/478 ريال (يك ميليارد و دويست و سى و پنج ميليون و نهصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هشت ريال)
مبادرت به صدور اجرائيه نموده اســت اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى بســتانكار مورد وثيقه برابر نظريه به شماره وارده 98/ن/5808 مورخ 1398/10/12 كارشناس 
رســمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشــخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششــدانگ مغازه پالك ثبتى 0 فرعى از 707 و 711 اصلى بخش 1 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان كه برابر نامه 
شــماره 98/ن/3836 مورخ 1398/07/15 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت قيد نگرديده است (در گزارش كارشناس به صورت عمارت مسكونى كلنگى به مساحت 54 مترمربع كه داراى 
حدود 70 مترمربع اعيانى كلنگى با اســكلت تركيبى ديوار باربر به عالوه سقف طاق ضربى و با احتســاب حدود 15 مترمربع اتاقك در طبقه فوقانى و مساحت 70 متر مربع اعيانى مذكور به صورت 
كلنگى مى باشــد نوع كاربرى با توجه به طرح تفصيلى و در مسير تعريض معبر قرار دارد كال بر اساس نظريه كارشناس مى باشد) به نام حجت اله ساكى با مشخصات فوق نهاوند خيابان شريعتى كوچه 
راســته ميرزا آقا تقاطع با كوچه شــهيد محجوب داراى كد پستى 6591933961 ثبت و سند مالكيت صادر گرديده بنا به اظهار كارشناس رســمى دادگسترى به قيمت هفتصد و سى و پنج ميليون 
ريال (735/000/000 ريال) محدود اســت به حدود شماالً ديوارى است به ديوار دكان 710 اصلى (هفتصد و ده) شــرقا به شارع جنوبًا ديوارى است به ديوار 706 (هفتصد و شش) - ديوارى است به 
ديوار 712 (هفتصد و دوازده) اصلى غربا به شــارع پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى 
شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تماما تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز 

ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 534 )
تاريخ انتشار: 1399/02/21 يكشنبه

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 
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2/6 ميليارد دالر ارز اختصاصى 
تعيين تكليف نشده در تفريغ بودجه 97 

 طبق گزارش بانك مركــزى، 2/6 ميليارد دالر ارز اختصاص يافته 
بابت خريد كاال، تاكنون تعيين تكليف نهايى نشده است.

رئيس كميته محاسبات عمومى كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو 
با ايســنا با اشــاره به اينكه گزارش كميته امروز(يكشنبه) در جلسه 
كميســيون برنامه و بودجه بررسى شــده و سه شنبه در صحن علنى 
مجلس قرائت خواهد شــد، گفت: ميزان ارز اختصاص داده شــده به 
خدمات در گزارش ديوان 1/6 ميليارد دالر و در گزارش بانك مركزى 
2/9 ميليارد دالر است و در اين زمينه 1/5 ميليارد دالر اختالف وجود 

داشت.
محمد حســينى افزود: ما از بانك مركزى صورت ريز اين گزارش را 
گرفتيم و به ديوان محاسبات ارجاع كرديم تا بررسى شود كه در كجا 
تفاوت وجود داشته است. همچنين اعداد و ارقام مربوط به كل كاالى 
واردشده از طريق گمرك در گزارش ديوان محاسبات و بانك مركزى 
تفاوتى ندارد و ميزان كاالى واردشــده و ارز اختصاص داده شــده در 
تاريخ گزارش ديوان صحيح اســت اما عــدد بانك مركزى در همين 
زمينه 2/6 ميليارد دالر اســت كه با توجه به 1/5 ميليارد دالر تفاوت 
در ارقام مربوط به ارز اختصاص يافته شــده به خدمات اين رقم همان 
4/1 ميليارد دالرى مى شــود كه در گزارش تفريغ بودجه به آن اشاره 

شده بود.
وى افزود: دليل اين كه كاالى واردشــده كمتر اســت، اين است كه 
طبق گزارشات بانك مركزى و ديوان محاسبات 1/1 ميليارد به مراجع 
نظارتى ارجاع شده است. همچنين اختالف 1/5 ميليارد دالرى توسط 

بانك مركزى درحال بررسى است. 
طبــق اعــالم بانــك مركــزى از ايــن رقــم 914 ميليــون دالر اســناد 
ــون دالر  ــى وارد نشــده و 607 ميلي ــى كاالي حمــل، ثبــت شــده ول
تاكنــون اســنادى ثبــت نشــده كــه اينهــا هــم بايــد بــه تعزيــرات و 

قــوه قضاييــه ارجــاع شــود.
رئيس كميته محاسبات عمومى كميســيون برنامه و بودجه ادامه داد: 
از تاريخ تهيه ديوان محاســبات تا تهيه اين گزارش 582 ميليون دالر 
كاال وارد يا رفع تعهد انجام شده است. اكنون به طور كلى اعدادى كه 
ما درنهايت اســتخراج كرديم، نشــان مى دهد 2/6 ميليارد دالر از ارز 
اختصاص داده شده بابت خريد كاال تاكنون تعيين تكليف نهايى نشده 

كه بايد پيگيرى الزم انجام شود. 
حســينى در پايان با بيان اينكه سامانه هاى بانك مركزى در اين چند 
ســال به روز رسانى شــده، تأكيد كرد: دليل اينگونه مغايرت ها نبود 
ارتباط دقيق و شكاف بين سامانه هاى وزارت صمت و بانك مركزى 
و گمرك جمهورى اســالمى ايران اســت كه بايد به صورت جدى 

پيگيرى شود.

تخطى آمريكا از قطعنامه 2231 تمسخر 
قوانين بين الملل است

نماينده دائمى كشورمان در 
نيويورك از نقض قطعنامه 
امنيــت  شــوراى   2231
ســوى  از  ملل  ســازمان 

آمريكا انتقاد كرد.
مجيد  ايســنا،  گزارش  به 
تخت روانچــى در پيامى 
توئيترى به قسمتى از بيانيه  
اخيرش در ســازمان ملل 
اشاره كرده و نوشت: بيانيه 
امروز من در شوارى امنيت 
سازمان ملل درباره درس هايى است كه از جنگ جهانى دوم فراگرفته 
شد، يكى از مثال هاى زنده تمســخر سيستماتيك قوانين بين المللى، 
تخطى آمريكا از قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان ملل و تهديد 
بى شرمانه آن عليه ديگران است كه يا [آن ها هم] از اين قطعنامه تخطى 

كنند يا با تنبيه مواجه شوند.

هرگونه تحريم يا محدوديت جديد شوراى امنيت 
تخلف است 

 وزيــر امور خارجه در نامه اى خطاب به دبيركل ســازمان ملل متحد تأكيد 
كرد، هرگونه تحريم يا محدوديت جديد توسط شوراى امنيت خالف تعهدات 

اساسى داده شده ايران است.
به گزارش ايســنا، وزير امور خارجه كشــورمان در اين نامه خطاب به آنتونيو 
گوترش دبيركل سازمان ملل متحد، اظهار كرد: با خروج يكجانبه و غيرقانونى 

اياالت متحده از برجام مشاركت آنان در برجام خاتمه يافته است. 
محمدجواد ظريف تأكيد كرد: اگر ســازمان ملل متحد فورا به مسئوليت دولت 
اياالت متحده رســيدگى نكند و آن دولت را به دليل تبعات اعمال متخلفانه اش 
كه در تناقض آشكار با منشور ملل متحد و حقوق بين الملل قرار دارد، پاسخگو 

نسازد، به اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه خواهد خورد.

مجلس يازدهم براى فسادزدايى به دولت كمك كند
 مقابله سياســت زده و مبتنى بر افشــاگرى، مقابله بنيادى با فساد نيست، با 
فساد بايد به طور ســاختارى مقابله كنيم و مجلس يازدهم بايد در فسادزدايى 

به دولت كمك كند.
سخنگوى دولت روز گذشته در گفت وگو با ايرنا، درباره تعامل دولت و مجلس 
يازدهم و با توجه به شرايط كشور و مسائلى مانند شيوع كرونا، تشديد تحريم ها 
و ضرورت هاى تحقق شــعار «جهش توليد» اظهار كرد: دولت، قوه قضاييه و 
مقننه و ســاير نهادهاى عمومى و نيروهاى مســلح همــه در كنار هم در قبال 
حل وفصل مســائل زندگى روزمره مردم، رشــد و پيشرفت و شادابى كشور و 
حفظ امنيت مســئوليت مشترك دارند. على ربيعى با تأكيد بر اينكه «رابطه بين 
دولت و مجلس بايد به ســمت حل وفصل مسائل مردم باشد» گفت: اين رابطه 

بايد بر اساس نامه هاى بلندمدت و يك رابطه هم افزا پايه گذارى شود.

هيچ مبادله اى با ايران از «كانال بشردوستانه 
ترامپ» انجام نشده است

 دولت ســوئيس تأييد كرده اســت كه هيچ مبادله اقالم بشردوستانه از كانال 
بشردوستانه اى كه دولت آمريكا ادعا مى كند براى رساندن دارو وتجهيزات پزشكى 
به ايران ايجاد شده، انجام نشده است. به گزارش فارس، اين كانال كه «سازوكار 
تجارت انسان دوستانه سوئيس» نام گرفته، قرار بود طبق گفته «استيون منوشين»، 
وزير خارجه آمريكا اطمينان حاصل كند «اقالم بشردوستانه به دست مردم ايران 
مى رسد.ســخنگوى وزرات امور اقتصادى سوئيس گفت: «هيچ مبادله اى از اين 
كانال انجام نشده است. متأسفانه، اين فرايند به دليل همه گيرى كوويد-19 كندتر 
از روند مورد انتظار بوده اســت.» به گزارش روزنامه ديلى بيســت، ناظران آگاه 
مى گويند ساختار اين كانال به گونه اى است كه بار محسوسى روى شركت هايى 

كه قصد فروش كاالهاى بشردوستانه به ايران دارند، تحميل مى كند.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى - (نوبت اول 99/02/21)

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

 اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات فرهنگى و تربيتى زندان مركزى همدان، اردوگاه كاردرمانى، كانون اصالح و 
تربيت ، زندان مالير ،زندان نهاوند  و زندان تويسركان، بازداشتگاه ،  را براى مدت يازده شمسى از مورخه 1399/03/01 الى 1400/01/31 

از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد لذا از موسسه هاى حقوقى واجد شرايط كه داراى سوابق مرتبط در اين زمينه و صالحيت الزم از مراجع رسمى كشور 
مى باشند دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهى تا پايان وقت ادارى روزيك چهارشنبه مورخه 99/2/31 به آدرس ذيل 

مراجعه نمايند.
http://setadiran.ir :محل دريافت اسناد:سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس

آخرين مهلت بارگذارى اسناد :پايان وقت ادارى مورخه 99/03/10 روز شنبه  و زمان بازگشائى روز يك شنبه  مورخه 99/03/11 در محل سالن جلسات اداره 
كل زندانها مى باشد.

مبلغ برآورد اوليه: 7،000،000،000ريال (هفت ميليارد ريال)
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 400،000،000 ريال مى باشد كه بصورت ضمانت نامه بانكى ويا سپرده بانكى (واريزنقدى)  از طرف پيمانكار ارائه مى گردد .

ضمناً شماره  حساب متمركز نزد بانك مركزى به شماره شباIR970100004065013107730084 تمركز وجوه سپرده اداره كل زندانهاى استان همدان جهت 
سپرده بانكى( واريز وجه نقد) تضمين اعالم ميگردد.

 شركت كنندگان مى بايست كليه اسناد مناقصه(محتويات هر سه پاكت الف- ب-ج) 
پاكت الف:(شامل ضمانت نامه بانكى ويا فيش واريزى)

پاكت ب: (شامل 1-اساسنامه شركت ياموسسه 2-قراردادهاى مشابه با دستگاههاى اجرايى 3-تصوير مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در زمينه فعاليتهاى 
فرهنگى هنرى4- رزومه كارى ورضايتنامه اخذ شده از قراردادهاى منعقده 5-موسسات بومى شهرستان همدان)

پاكت ج: (برگه پيشنهاد قيمت)
را در سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس http://setadiran.ir ثبت و بارگذارى نمايند و اسناد خود را به طبق شرايط مناقصات به اداره كل تحويل 

نمايند 
الزم به ذكر است كميسيون اين مناقصه با يك شركت كننده نيز برگزار و پاكتها باز مى شود.

توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه فوق قيمت پيشنهادى از اعتبارساقط مى گردد.
(م الف 209)

 اهميت كرســى رياســت در قوه مقننه به عنوان 
يكى از مهم ترين اركان حكومت، در آســتانه آغاز 
به كار يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى سبب 
شــده اســت كه در كنار گمانه زنى هاى زودهنگام 
پيرامون رئيس مجلس آينده،  موضوع تعيين حدود 
و اختيارات وى هم در محافل سياســى و رسانه اى 

مورد توجه و تحليل قرار گيرد.
به گــزارش ايرنــا، اواخر فروردين ماه ســالجارى 
«اميرحسين قاضى زاده هاشمى» عضو هيأت رئيسه 
مجلس دهم از تدوين و ارائه طرحى براى ساماندهى 
و اصالح ساختارها و ارتقاى نظام عملكردى مجلس 
خبر داد. طرحى كه در 7 فصل با اهدافى مانند اقتدار 
و شأن سياسى براى پاسخگوسازى، تصميم مبتنى بر 
نظر مردم و نظام جامع شفافيت تدوين شد و يكى 
از مهم ترين بخش هاى آن پيگيرى تفويض و تقليل 
برخى اختيارات رئيس مجلس بود. بخشى كه ظاهرا 
از ســوى برخى نمايندگان منتخب مجلس يازدهم 

هم مورد استقبال قرار گرفته است.
اختيــارات قانونى رئيس مجلــس به عنوان يكى از 
رؤســاى قواى ســه گانه و داليل پرداختن به چنين 
موضوعاتــى در روزهاى انــدك باقى مانده به آغاز 
مجلس يازدهم، مى تواند از همان ابتدا كليشــه هاى 
رايــج را درباره قوه مقننه عوض كند. موضوعى كه 
نمايندگان منتخب هم در گفت وگوهاى رســانه اى 

خود از آن سخن مى گويند.

 اســتقبال منتخبان از كاهش اختيارات 
رئيس مجلس

پــس از خبــرى شــدن تدوين طرحــى به منظور 
اصالح برخى ســاختارهاى مجلس از سوى يكى 
از نمايندگان مجلس دهم، اظهارات نشــان مى دهد 
كه نماينــدگان مجلس يازدهم هم چندان بى رغبت 
به چنين تغييراتى نيســتند. در همين راستا «محمود 
احمدى بيغش» يكى از راه يافتگان به مجلس با اشاره 
به اينكه در چند دوره گذشــته، مجلس رئيس محور 
بوده و همه ناچار به تبعيت بودند، گفته است: «رئيس 
مجلس فقط نقش هماهنگى بين نماينده ها را دارد و 
حق مديريت و يا رياســت بر آن ها و تصميم گيرى 

به جاى آنها را با اعمال نظر شخصى ندارد.
«احمد عليرضا بيگى» عضو هيأت تحقيق و تفحص 
مجلس هم با انتقاد از رياســت «على الريجانى» در 
دوره هاى گذشــته مجلس تأكيد كرده بود: «مجالس 
تحت مديريــت الريجانى راهبــردى نبودند، تنها 
راهبرد اين مجالس، ساقط كردن دولت احمدى نژاد 
بود. با پايان دولــت احمدى نژاد، مجلس راهبردى 
نداشت و دچار روزمرگى شد. مجلس يازدهم بايد 

تالش كند از روزمرگى و غفلت پرهيز كند.
«شمس الدين حسينى» نماينده منتخب و وزير اقتصاد 
و دارايى دولت دهم هم با اشاره به اينكه در سال هاى 
اخير جايگاه رئيس مجلس قوى و در مقابل مجلس 
تضعيف شد؛ تصريح كرده است: «مهم ترين وظيفه 

و كاركرد رئيس 
ايــن  مجلــس 
است كه مجلس 
را به رأس امور 
و  بازگردانــد 
اين را تمرين و 
نه  كند،  پيگيرى 

اينكــه رئيس مجلس را جايگزين نهاد مجلس كند. 
اتفاق ناگوارى كه در سال هاى اخير رخ داد، اين بود 
كه به مرور زمان پارلمان به عنوان يك نهاد تضعيف 
شــد و در مقابل رئيس آن به عنوان يك فرد بسيار 
تقويت شد كه درنهايت هم ديديم نه براى پارلمان 

سود داشت نه براى رئيس پارلمان».
«محمدحســن قديرى ابيانه» از چهره هاى اصولگرا 
هم معتقد اســت: «نمايندگان رئيس ندارند و رئيس 
مجلس يعنى رئيس جلســات مجلس، به همين دليل 
در بســيارى از كشــورها از رئيس مجلس به عنوان 
سخنگوى مجلس نام مى برند؛ بنابراين مجلس نبايد 
رئيس محور باشد، بلكه بايد نماينده محور باشد و اينها 

نكات ابتدايى درباره جايگاه رياست مجلس است.
كاهش  طرح  داليل  درباره  گمانه زنى ها   

اختيارات
درباره انگيزه هــاى طرح اصالح ســاختار داخلى 
مجلــس و كاهش اختيــارات رئيــس آن مى توان 
گمانه زنى هاى مختلفى داشــت. در نگاهى سياسى 

مى توان گفت طراحان اين موضوع از رياســت فرد 
موردنظر از طيف سياســى خود نااميد شده، تالش 
مى كنند اين جايــگاه را تنزل داده و به گفته محمد 
مهاجرى، فعال اصولگرا به مصبر مجلس تبديل كند. 
با پذيرش چنين گزاره اى نمى توان به آينده اين طرح 
و اجرايى شدن آن چندان اميدوار بود چه آنكه، هم 
طرح سياسى است و هم طراحان احتماال اقبال الزم 

را در مجلس نخواهند داشت.
بخــش ديگرى از گمانه زنى هــا درباره داليل طرح 
اين موضوع مى تواند در راستاى انتقاد از رويه هاى 
گذشته باشد، شمارى از نمايندگان منتسب به برخى 
طيف هاى سياســى به ويژه اعضاى جبهه پايدارى و 
نزديكان «محمود احمدى نژاد» چندان از عملكرد و 
رويه على الريجانــى در مقام رئيس مجلس راضى 
نبودند و عملكرد او در رسيدگى به اقدامات دولت 
ســابق و همچنين اختيارات او در تصويب برخى 
طرح ها مانند برجام، بــراى اين گروه ها گران آمده 
بود. اكنون براى پيشگيرى از تكرار چنين رويه هايى 

در پى عالج واقعه پيش از وقوع هستند.

درنهايت ســومين انگيــزه هم مى توانــد افزايش 
اختيــارات نماينــدگان در برابر رئيــس مجلس و 
به ايــن ترتيب افزايش تأثير نظر مردم در پروســه 

قانون گذارى باشد.
رئيس مجلس با 3 دسته از مسئوليت ها روبه روست 
و درصــورت تصويب و اجرايى شــدن طرح هايى 
مانند كاهش اختيارات او، سرنوشــت 2 دسته ديگر 
يعنى مســئوليت هاى مرتبط با ساير قوا و نهادهاى 
حكومتــى بــوده و وظايف و اختيــارات مرتبط با 
نهادهاى فراقوه اى يا ملى، مشخص نيست و طراحان 
بايد به پرسش ها و ابهامات موجود پيرامون كاهش 
اختيارات داخلى رئيــس مجلس و در پى آن نزول 
شأن سياســى وى در قياس با رؤساى 2 قوه ديگر 
پاســخ دهند. طرح تغيير در ســاختارهاى مجلس 
درصورت عبور از شــبهات سياسى بودن، مى تواند 
جايگاه اين نهاد را به عنوان قانونگذار در كشور ارتقا 
بخشد و مجلس يازدهم در اين زمينه مى تواند به دور 
از جنجال هاى سياسى و رسانه اى نقش آفرينى داشته 

باشد.

 جــو سياســى انتخاباتى رياســت جمهورى 
اياالت متحده با نزديك شدن به زمان انتخابات در 
اين كشور به اوج حساسيت خود نزديك مى شود. 
اخالفات ميان رقباى انتخاباتى امرى طبيعى است 
و آمريكا هم از اين قضيه مستثى نيست. با اين حال 
انتخابات امســال اين كشور شكل متفاوتى نسبت 
به انتخابات گذشــته دارد. يكى از اين تفاوت ها 
در انتخابات امســال آمريكا موضوعات مرتبط با 
كشــورمان، از جمله بحث درباره خروج دونالد 
ترامپ رئيس جمهور فعلى اين كشــور از برجام 

در ارديبهشت ماه سال 1397 است.
رئيس جمهور جمهورى خواه آمريكا كه پنجشنبه 
گذشــته(18 ارديبهشت) مصوبه كنگره اين كشور 
را كه خواســتار كاهش اختيــارات او براى اقدام 
نظامى عليــه ايران بود، وتو كرد. در پى اين اقدام 
ترامپ، مجلس ســناى آمريكا از به رأى گذاشتن 

وتوى اين رئيس جمهور خبر داد.
به گزارش فارس، مجلس ســنا نتوانست دوسوم 
رأى الزم براى ابطال وتو رئيس جمهور اين كشور 
عليه قطعنامــه كاهش اختيارات جنگى با ايران را 
كســب كند. 49 نماينده مجلس سنا به قطعنامه اى 
كه خواســتار شكســتن وتوى ترامپ بودند رأى 

مثبــت و 44 نماينده بــه آن رأى منفى دادند. اين 
قطعنامه براى تصويب، نيازمند حمايت دوســوم 
اعضاى مجلس ســنا يعنى 67 نماينــده بود. اين 
قطعنامه ترامپ را از توســل به اقدام نظامى عليه 
ايران بدون دريافت مجــوز از كنگره آمريكا منع 

مى كرد.
از اين رو نامزد بالقوه حزب دموكرات در انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا جمعه گذشته در بيانيه اى 
به مناســبت دومين ســالگرد خروج كشورش از 
برجام يادآورى كرد وعــده رئيس جمهور آمريكا 
براى عقد توافقى بهتر با ايران محقق نشده است.

جو بايدن اقدام ترامــپ در وتوى مصوبه كنگره 
آمريــكا براى جلوگيــرى از هرگونه اقدام نظامى 
عليــه ايران بــدون مجوز كنگره را نشــان دهنده 
«اهانت» او به جايگاه نهاد قانونگذار به عنوان يكى 

از بخش هاى حاكميت آمريكا دانسته است.
در بيانيه جو بايدن آمده اســت: «يك نكته كامًال 
آشــكار اســت: تصميم گيرى هاى سياسى دونالد 
ترامپ خطر جنــگ در خاورميانه را افزايش داده 
است. او 2 ســال پيش در چنين روزى از توافق 
هســته اى ايران خارج شــد. در آن زمان او وعده 
رســيدن به توافقى بهتــر را داد. اين وعده محقق 

نشده است».
نماينده ويژه ترامپ در امــور ايران در پى وعده 
انتخاباتى بايدن به منظور بازگشت به برجام مدعى 
شــد: چيزى از برجام باقى نخواهد ماند كه نامزد 
حزب دموكرات درصورت پيروزى در انتخابات 

بخواهد به آن بازگردد.
برايان هوك خطاب بــه «جو بايدن»، نامزد بالقوه 
حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهورى در 
آمريكا گفت: «ايران از ايــن توافق براى افزايش 
ســتيزه جويى  در منطقــه، آزمايش موشــك هاى 
باليســتيك و اشاعه موشكى استفاده كرده است و 
ما اقدام فوق العاده اى براى عوض كردن اين روند 

انجام داده ايم».
اياالت متحده 8 مى (جمعه گذشته) از رأى گيرى 
شــوراى امنيت ســازمان ملــل متحــد درباره 
قطعنامه اى با موضوع همه گيرى ويروس كروناى 

جديد جلوگيرى كرد.
خبرگزارى فرانســه به نقل از ديپلمات ها گزارش 
داد آمريكا احتماالً به دليل اشاره ضمنى به سازمان 
جهانى بهداشت در متن اين قطعنامه از رأى گيرى 
بر سر آن جلوگيرى كرده است. طبق اين گزارش 
متن ايــن قطعنامه كــه از ماه مارس بر ســر آن 

مذاكره شده، خواستار توقف درگيرى ها در مناطق 
درگيرى شــده تا دولت ها بتوانند به مقابله با اين 

بيمارى رسيدگى كنند.
 آخرين تالش هاى ترامپ براى بقا

درگيرى نظامى مســتقيم ميان ايــران و آمريكا 
پس از به شــهادت رســيدن قاســم ســليمانى 
به دســت نيروهاى ايــاالت متحــده آمريكا و 
بمبــاران پايــگاه نظامى آمريكا توســط ســپاه 
پاسداران بســيار محتمل شده بود و از اين رو 
كشورهاى همســايه و اروپايى خواستار كاهش 

تنش ها و آرامش اوضاع شدند.
بــا اين حال با ايجاد تنش ميــان نيروهاى دريايى 
ايــران و آمريكا در خليج فارس و تهديد مقامات 
هر 2 كشور عليه يكديگر، موج ديگرى از تنش ها 
ميان ايران و آمريكا نيز آغاز شــده است. پس از 
اينكه رئيس جمهور آمريكا طرح كاهش اختيارات 
جنگــى وى را عليه ايران كه بــه تصويب كنگره 
اين كشور رســيده بود، وتو كرد و پس از وتوى 
طرح ســازمان ملل متحد، احتمال بروز اقدامات 
بهانه جويانه آمريكا بــراى آغاز درگيرى جديد با 

ايران را نسبت به گذشته بيشتر مى كند.
شايد بتوان گفت كه ترامپ بيش از هر زمانى نياز 

بــه ايجاد تنش تازه در جهــان دارد، زيرا پس از 
شــيوع ويروس كرونا و ضربه اى كه اين ويروس 
به اقتصاد جهان از جمله آمريكا وارده كرده سبب 
ايجــاد موج جديدى از انتقادات به نحوه عملكرد 
اين رئيس جمهور شــده است. اين درحالى است 
كه كاهش قيمت نفت در جهان موجب شد قيمت 
نفت آمريكا در بازار جهانى به سمت اعداد منفى 

برود.
ترامــپ  عملكــرد  نحــوه  و  اخيــر  اتفاقــات 
ســبب افزايــش منتقــدان و مخالفــان وى در 
ــه  ــت و از آنجايى ك ــده اس ــده ش ــاالت متح اي
ــن  ــورى اي ــت جمه ــات رياس ــان انتخاب ــه زم ب
پيــكان  نــوك  مى شــويم،  نزديــك  كشــور 
ــمت  ــكا به س ــات آمري ــه انتخاب ــى  نتيج پيش بين
رقيــب دموكــرات ترامــپ يعنــى جوبايــدن 
مى چرخــد. از ايــن رو شــايد آغــاز يــك جنــگ 
را بتــوان آخريــن شــانس وى بــراى پيــروزى در 

ــت. ــات دانس انتخاب
بــا اين حال، به دليل شكســت در سياســت هاى 
اتخاذى از ســوى اين رئيس جمهور به ويژه در 
حــوزه خاورميانه كه اين مســأله تا جايى پيش 
رفت كه حتى جمهورى خواهان سنا در تصويب 
قطعنامه كاهش اخيتــارات جنگى در آمريكا نيز 
شــركت كرده بودند. از اين رو به دليل حمايت 
نكــردن و نبــود هماهنگــى داخلى(كنگره) و 
خارجى (اتحاديه اروپا) در موضوع ايران انتظار 
مى رود كه اقدامات بعدى ترامپ نيز با شكســت 

روبه رو شود.

اختيارات رئيس مجلس 
محدود مى شود؟

برجام نتيجه استراتژى دقيق بود
 آمريكا با خروج از برجام، پرســتيژ خود در روابط 
بين المللى و جامعه جهانــى را از بين برد، برجام نتيجه 
اســتراتژى دقيق و انتخاب و عقالنيت درست در اوج 
دقت دستگاه ديپلماسى بود. ضرر و زيان آن براى كسانى 
باقى مى ماند كه آن را نقض كرده و از برجام خارج شدند.

رئيــس كميته روابط خارجى كميســيون امنيت ملى و 

سياســت خارجى مجلس در گفت وگو با ايسنا گفت: 
آمريــكا پس از برجام هم از توافقات بين المللى ديگرى 

نيز خارج شده است.
كمال دهقانى يادآور شد: با روى كار آمدن دولت ترامپ 
و عهدشكنى انجام شــده، آمريكا از برجام خارج شد و 
تحريم هايى را وضع كرد اما هيچ گاه نتوانست اجماعى 
عليه ايران ايجاد كند؛ چون فعاليت دستگاه ديپلماسى و 
استراتژى اتخاذ شده دقيق بود. آمريكا تالش گسترده اى 

كرد تا ايران را به انزوا بكشاند كه همه آن ها خنثى شد.
وى در پايــان و در جمع بنــدى گفت: برجــام نتيجه 
استراتژى درست و دقيق و انتخاب و عقالنيت در دستگاه 
ديپلماسى بود كه جلوى چشم همه سياست مداران دنيا 
و رسانه ها و افكار عمومى جامعه جهانى به نتيجه رسيد. 
ضرر و زيان براى كســانى باقى مى ماند كه اين توافق را 
نقض كرده و از آن خارج شدند. آن ها دير يا زود پشيمان 

مى شوند.

چيزى از برجام باقى نخواهد ماند كه بايدن بتواند آمريكا را به آن برگرداند
آيا ترامپ در پى ايجاد درگيرى نظامى مستقيم در خاورميانه است؟
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بسته  شــورا  استيضاح 
به نظــر تمامى اعضاى 
دارد؛  شــهر  شــوراى 
بتواند  شهردار  اگر  يعنى 
به  قانع كننده  پاسخ هاى 
سؤاالت بدهد اعضا قانع 
منتفى  طرح  و  مى شوند 

است

خبرگزارى هاخبرگزارى ها
 ejtemaei@hamedanpayam.com

امام جمعه همدان:
 ميزان موفقيت آموزش از طريق فضاى مجازى 

نيازمند آسيب شناسى و ارزيابى دقيق است

 ميزان موفقيت آموزش از طريق فضاى مجازى نيازمند آسيب شناسى 
و ارزيابى دقيق است.

به گزارش تسنيم، حجت االسالم و المسلمين حبيب ا... شعبانى در جلسه 
ويدئوكنفرانس سرگروهان حلقات صالحين، اظهار كرد: جريانات انقالبى 
كه شــبكه صالحين نيز جزئى از آن است، در اتفاقات گذشته با عملكرد 

عالى اى كه داشــتند نشــان دادند كه داراى توانايــى مديريت جريانات 
اجتماعى هستند. وى افزود: در بحث مبارزه با كرونا، عموم مردم در ابعاد 
مختلف حضور داشتند، اما مديريت اين جريان در كشور به ويژه در بخش 
مردمى، با جريان انقالبى بود. نماينده ولى فقيه در استان همدان با تأكيد 
بر اينكه جريان انقالبى بايد از اين ظرفيت بهترين استفاده را ببرد، گفت: 
نه تنها در حوزه كرونا، كه پس از آن نيز در مســائل اجتماعى و اقتصادى 

بايد با استفاده درست از اين ظرفيت، آن را مديريت كنيم.
وى بــا بيان اينكه صالحيان بايــد در عرصه مديريــت و تبيين رويكرد 
مديريتى ورود كند، عنوان كرد: شاخصه هاى تربيتى مديريت، بايد مدنظر 

سرگروهان در حلقات صالحين باشد. امام جمعه همدان با اشاره به اهميت 
و لزوم توجه به بحث تربيت، گفت: جريان خلقت مبتنى بر تربيت است، 

به اين معنى كه ابتدا و انتهاى خلقت بشر با مسأله تربيت همراه است.
وى خواســتار توجه به مشكالت پساكرونا شد و گفت: نيازمند برنامه ريزى 
دقيق براى پس از پايان كرونا هســتيم؛ بنابراين صالحين مى تواند با عزم 
جدى در اين حوزه ورود كند. شعبانى در ادامه با اشاره به حضور جوانان در 
فضاى مجازى پس از تعطيلى مدارس و دانشگاه ها، ابراز كرد: در عين حال 
كه فضاى مجازى يك فرصت است، تهديدى نيز محسوب مى شود؛ به اين 
دليل كه مديريت اين فضا در دست ما نيست و نمى توان به آن اعتماد كرد.

نام مدير: مسلم مخفى
نام خبرنگاران: اميرحسين اذكايى، 

سميه مظاهرى، رقيه وحدتيان
شماره تماس دفتر: 08132660364

https://www.tasnimnews.com/fa/service

بقه  ســا
استفاده از محتواى خبرگزارى ها 

وب  فضاى  فعاليت  آغــاز  به  مطبوعات  در 
برمى گــردد. باتوجه به تعامل نزديك رســانه هاى 

اينترنتــى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و 
ايجاد فضاى همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى 

از خبرگزارى هاى اســتان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. 
سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير 
همكاران محترم با استقبال از اين فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى 

خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 
اين عزيزان بــوده و مخاطبان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى 

توضيح و پاسخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها 
براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.

با سپاس، همدان پيام

خبر

راه اندازى ناوگان ويژه حمل ونقل زباله هاى 
كرونايى در همدان

 ■ حفظ بهداشت و سالمت جامعه اولويت دارد
 به منظور حفظ بهداشــت عمومى جامعه، به ويژه خانواده هايى كه 
داراى بيماران كرونايى و يا مشــكوك به كرونا در منزل هســتند، به 
تهيه و توزيع نايلون هــاى ويژه براى حمل زباله هاى آلوده به كرونا در 

شهر اقدام كرديم.
مديرعامل سازمان مديريت پســماند شهردارى همدان گفت: از طرح 
جمــع آورى زباله هاى عفونى خانواده هــاى داراى بيماران كرونايى در 
همدان خبرداد و اظهار كرد: اين طرح مسدله جديدى نيست زيرا پيش 
از اين همكاران ما در ســازمان مديريت پسماند نسبت به جمع آورى و 
دفــن زباله هاى عفونى اقدام مى كردند اما از آنجا كه گويا قرار اســت 
مردم مدت زمان بيشــترى با ويروس كرونا درگير باشند، نياز ديديم 

اين طرح را اجرا كنيم.
حســين سيبى در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه شرايط كنونى 
جامعــه و درگيرى شــهروندانى كه بيمار كرونايــى دارند و مجبور 
هستند 15 روز از اين بيمار در خانه پرستارى كنند، سبب شد براى 
مديريت اين موضوع، برنامه ريزى جديدى داشــته باشيم، افزود: در 
ســازوكار جديد نايلون هاى ويژه حمل زباله هــاى عفونى و مربوط 
بــه كرونــا را طراحى و تهيــه كرده ايم تا در اختيار اين دســته از 

شهروندان بگذاريم.
وى بيــان كرد: در برنامه ريــزى جديد براى حمــل زباله هاى عفونى 
توليدشــده در منازلى كه بيماران كرونايى دوران قرنطينگى و نقاهت 
خــود را مى گذرانند، عالوه بر توزيع كيســه زباله هــاى ويژه، ناوگان 
حمل ونقــل، افراد آموزش ديده و مســير جداگانــه اى براى حمل اين 

زباله ها درنظر گرفته شده است.
سيبى تصريح كرد: انتظار داريم عموم شهروندان به ويژه خانواده هايى 
كه بيمــاران كرونايــى و حتى مشــكوك دارند، بــدون دغدغه و يا 
پنهان كارى از خدمات جديد ارائه شده استفاده كنند زيرا اين موضوع با 

سالمت جامعه كه موضوع بسيار مهمى است، ارتباط دارد.
وى ابراز كرد: شــهروندان همدانى و خانواده هايى كه بيماران كرونايى 
يا مشــكوك به كرونا دارند مى توانند هر روز از ساعت 8 الى 14 براى 
دريافت كيســه زباله هاى ويژه با شماره تماس4 -34249412 داخلى 
124 تمــاس بگيرند تا همكاران ما با حضور در منازل آنها، ضمن ارائه 
نايلون هاى ويژه، زباله هاى آنها را با شــرايط ذكرشده حمل كنند و به 

محل دفن زباله هاى عفونى در سايت پسماند شهر انتقال دهند.

دريافت هزينه هاى خارج از تعرفه مصوب 
دولت به بهانه كرونا غيرقانونى است

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه روند 
ابتالى افراد به كوويد 19 در همدان متعادل شده است، گفت: دريافت 
هرگونه هزينه هاى خارج از تعرفه مصوب دولت به بهانه كرونا توســط 

بيمارستان ها غيرقانونى است.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه شيب ابتالى افراد 
به بيمارى كوويد 19 نسبت به روزهاى نخستين شيوع اين بيمارى در 
همدان كاهش پيدا كرده اســت، اظهار كرد: خوشبختانه امروز مانند 
ديگر نقاط كشور، در استان همدان نيز اين بيمارى تحت كنترل بوده 

و اين روزها به حالت تعادل رسيده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــكى همدان با تأكيد براينكه هنوز 
خطر كرونا رفع نشــده اســت، ابراز كرد: كماكان مردم بايد از تردد 
غيرضرورى در شــهر پرهيز كنند و تمامى نكات بهداشــتى مانند 
استفاده از دستكش، شست وشوى مرتب دست ها، استفاده از ماسك 

و ... را جدى بگيرند.
وى بيان كرد: بسيارى از شهرها كه چند روز پيش شاهد روند كاهشى 
ابتالى افراد به كوويد 19 بودند، متأســفانه به دليل بى توجهى مردم به 
نكات بهداشتى و تردد غيرضرورى در شهر، مجدد با رشد ابتالى افراد 

به اين بيمارى روبه رو شدند.
جليلى با تأكيد براينكه درصورت همكارى مردم و رعايت كردن نكات 
بهداشــتى از سوى آنها روند ابتالى افراد به كوويد 19 كاهشى خواهد 
شــد، ابراز كرد: نتيجه توجه مردم به رعايت نكات بهداشــتى و پرهيز 
از تردد غيرضرورى در شــهر و يا بالعكس در يك بازه زمانى 14 روزه 
مشخص مى شود؛ يعنى ممكن است مجدد با افزايش يا كاهش شيوع 

بيشتر بيمارى كرونا روبه رو شويم.
وى درباره گاليه مردم از برخى بيمارســتان هاى همدان براى گرفتن 
هزينه هاى خارج از تعرفه مصوب دولت به بهانه بيمارى كرونا نيز گفت: 
اگر كسى با چنين رفتارى روبه رو شده است، مى تواند مدارك خود را به 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى بياورد تا قانونى بودن يا نبودن اين 
عمل توسط همكاران ما بررسى شود؛ زيرا دريافت هرگونه هزينه هاى 
خــارج از تعرفــه مصوب دولت به بهانه كرونا توســط بيمارســتان ها 

غيرقانونى است.

 در جلسه گذشــته صحن علنى شوراى اسالمى 
شهر همدان 21 سؤال از شهردار، اعالم وصول و قرائت 
شد، سؤاالتى كه عباس صوفى براى ماندن در كسوت 
شهردارى كالن شهر همدان بايد برايشان جواب هاى 

قانع كننده اى پيدا كند.
به گزارش تســنيم، 24 آبان ماه ســال 1396 بود كه 
عبــاس صوفى با كســب 10 رأى از 11 رأى اعضاى 
شوراى اســالمى شهر، شــهردار همدان شد. اگرچه 
از همان ابتدا بناى شــوراى شــهر و شهردار منتخب 
حمايت و همكارى همه جانبه، تأييد و تعريف طرفين 
از يكديگر بود اما رفته رفته اختالفات شــوراى شهر و 
شهردار سرباز كرد و تقريباً بيشتر جلسات صحن علنى 
شورا به محلى براى كشمكش هاى طرفين تبديل شد.

اين اواخر نيز شــركت شــهردار همدان در انتخابات 
فدراسيون فوتبال، مانند ريختن بنزين بر روى آتش 
عمل كرد و سبب شد حســابى اعضاى شوراى شهر 
از كــوره در بروند و اين كار شــهردار را مصداقى بر 
به رســميت نشناختن جايگاه شــورا از سوى او اعالم 
كنند. اگرچه عباس صوفى كه سابقه اى فوتبالى دارد 
با آوردن داليلى، اين ادعا را رد كرد اما كشمكش بين 

شهردار و شورا همچنان ادامه يافت.
حاال در روزهايى كه تب كرونا تاحدى فروكش كرده 
اســت، درست يك ســال مانده به پايان عمر شوراى 
پنجم، بارديگر اعضاى شــوراى شهر كه مدت هاست، 
از بى توجهى آقاى شهردار به شورا دل چركين شده اند، 
اعتراضات، گاليه ها و سؤاالت خود را فهرست كرده و 
با قرائت آن در صحن علنى شــورا، بار ديگر شهردار 
منتخب خود را به چالش كشيده اند، چالشى كه به نظر 
مى رســد اين دفعه قرار است سر از استيضاح شهردار 

درآورد.
 در بين ســؤاالت ارائه شده از سوى اعضاى شوراى 
شــهر كه برخى از آنها معتقدند در پايان اين دوره 
از عمر شــورا با عملكردى كه شهردار داشته است، 

نمى توانند جواب مردم را بدهند، موضوعاتى مانند 
مســكوت ماندن نظر كارشــناس خط درباره يكى 
از مســتندات تله كابين گنجنامه، محقق نشــدن 
طرح مــوزه مركزى ميدان امــام(ره)، ناتمام مانند 
پروژه هايــى مانند تقاطع غير هم ســطح شــهيد 
همدانــى، پاركينــگ طبقاتى آقاجانــى بيگ و ...، 
بى توجهى به خريد ديتاسنتر، بى توجهى شهردار به 
ساخت وسازهاى غيرمجاز در 3 روستاى الحاق شده 
به همدان، به كارگيرى تعدادى نيرو در سازمان ها و 
بخش هاى شهردارى آن هم خارج از ضوابط ادارى، 
بالتكليف ماندن خريد 17 دستگاه اتوبوس شركت 
واحــد از شــركت اكيادوويچ، ارائه ندادن ليســت 
مخارج همايش راه ابريشم و آغاز پروژه هايى جديد 
بــدون توجه به اولويت هاى تعيين شــده در بودجه 
ابالغى توســط شهردارى، مســائلى هستند كه در 
2 سال گذشــته بارها در صحن علنى شوراى شهر 
مطرح شــده و شهردار نيز هر بار داليل خود را ارائه 
داده اســت، داليلى كه گويا با گذشت 2 سال ونيم 
هنوز نتوانســته اند اعضاى شــوراى شهر را متقاعد 

كنند.
 شــهردار همدان با آغاز پروژه هاى جديد 
به جاى اتمام پروژه هــاى نيمه تمام به دنبال 

فرافكنى است
رئيس كميسيون نظارت شوراى اسالمى شهر همدان، 
بابيان اينكه ما در شوراى اسالمى شهر همدان به عنوان 
منتخبين مردم، زبان گوياى آن ها هستيم، اظهار كرد: 
مــا مطالبات به حق مردم همــدان و وعده هاى آقاى 
شــهردار در 2 سال ونيم گذشته را استخراج و تحليل 

كرده و مورد بررسى قرار داده ايم.
 سيد مسعود عسگريان بيان كرد: به گفته آقاى شهردار 
در مصاحبه با روزنامه همدان پيام در سال 97 قرار بوده 
موزه مركزى ميدان امام(ره) پيش از فصل ســرما به 

پايان برسد، موضوعى كه تاكنون محقق نشده است.

اين عضو شورا بابيان اينكه اجراى پروژه اى مانند موزه 
مركزى ميدان امام(ره) به اعتبارات ارزى مربوط نبوده 
و ربطى نيز به تورم ندارد، ابراز كرد: ما طبق قانون، در 
اليحه بودجه اعتبار الزم براى اجراى چنين پروژه اى 
را چه در سال 97 و چه در سال 98 مصوب كرده ايم، 
اما شهردار به جاى اجراى پروژه، يا كار را پشت گوش 

انداخته و يا به راه و شهرسازى محول كرده است.
رئيس كميسيون نظارت شوراى شهر با اشاره به ناتمام 

ماندن پروژه اى مانند پل شهيد 
همدانى، مطرح كرد: اين پروژه 
اولويت هاى  و  سياست ها  جزو 
شوراى شهر در بودجه هرسال 
اســت اما باوجــود تخصيص 
اعتبارات الزم، همچنان ناتمام 

مانده است.
وى ابراز كرد: ما هرسال بودجه 
شهردارى را متناسب با وضعيت 
هر پــروژه و تورم اقتصادى در 
كشــور تنظيم مى كنيم يعنى 
وقتى شهردارى تعرفه عوارض 
و يا نرخ صدور پروانه را به دليل 
تــورم از يك ميليــون به 10
ميليون تومان افزايش مى دهد 
ما و كميتــه انطباق نيز آن را 

مى پذيريم و تأييد مى كنيم.
 چرا باوجــود تحقق 120 درصدى بودجه 

شهردارى پروژه ها نيمه تمام مانده اند؟
عسگريان افزود: اين براى ما جاى سؤال دارد كه چرا 
وقتى خود شــهردار اعالم مى كند بودجه شهردارى 
بيش از 120 درصد محقق شــده اســت، پروژه هاى 
عمرانى شهر متناسب با برنامه ريزى هاى ايشان پيش 

نمى رود و ناتمام مى مانند.
 وى تصريح كرد: ما قصد جسارت به ايشان را نداشته 

و حرف بى ربطى نيز نمى زنيم اما عملكرد ايشان در 2 
سال ونيم گذشته براى ما جاى سؤال دارد و نتوانسته 

ما را نسبت به شرايط موجود متقاعد كند.
رئيس كميســيون نظارت شوراى شهر همدان بابيان 
اينكه شــهردار همدان در ســال 96 مبلغ 6 ميليارد 
تومان به شركت اكيادوويچ پول مى دهد تا 17 دستگاه 
اتوبوس تحويل بگيرد اما حاال پس از گذشت 3 سال، 
مى گويد نرخ اتوبوس 2 ميليارد تومان شــده اســت، 
عنوان كرد: وقتى ما از او مى خواهيم و اين اجازه را به 
او مى دهيم كه در قبال تعلل اين شركت در واگذارى 
اتوبوس ها به محاكم قضايى شــكايت كرده و مانع از 
تضييع حقوق بيت المال شود ايشان از اين كار امتناع 
مى كند، موضوعى كه تا امروزسبب خسارت بسيار به 

بيت المال شده است.
 وى افزود: ما در طول 2 ســال ونيم گذشــته بارها به 
شهردار همدان متذكر شده ايم كه با توجه به شرايط 
موجود و نرخ تورم، دست به اجراى پروژه هاى جديد 
نزند و در عوض با درخواست اصالح بودجه از شوراى 
شــهر، تمركز خود را بر اتمام پروژه هاى نيمه تمام و 

بزرگ كه جزو مطالبات مهم مردم است، قرار دهد.
 وضعيت كنونى شــهر، سبب اعتراض و 

گاليه مندى مردم شده است
عســگريان با اظهار تأسف از عملكرد شهردار همدان 
گفت: امروز ما شــاهديم شهردار همدان با بى توجهى 
به خواســت اعضاى شوراى شهر كه نمايندگان مردم 
هســتند و مطالبات آنها را بيــان مى كنند، به اجراى 
پروژه هاى جديد اقدام مى كند، موضوعى كه ازنظر ما 

نوعى فرافكنى توسط ايشان است.
 وى با ابراز گاليه مندى از وضعيت پروژه هاى نيمه تمام 
شهردارى در سطح شهر مانند پاركينگ آقاجانى بيگ، 
پل شهيد همدانى و ...، بيان كرد: طبق بررسى هاى ما 
برخالف آنچه ديگران تصور مى كنند، بخش عمده اى از 
مطالبات پيمانكار پروژه پل شهيد همدانى با واگذارى 
ملك آن هم به نرخ روز از طرف شهردارى پرداخت شده 
است اما برخالف وعده هاى مكرر شهردار همدان، هنوز 

به اتمام نرسيده است.
رئيس كميسيون نظارت شوراى شهر 
همدان با اعالم اينكه وضعيت كنونى 
شهر، ســبب اعتراض و گاليه مندى 
مردم شــده اســت، گفت: طرح 21

ســؤال از شــهردار وظيفه قانونى و 
نظارتى شــوراى شهر است تا اينگونه 
ضمن شفاف شدن مسائل، از تضييع 

حقوق مردم جلوگيرى كند.
وى با تأكيد بر اينكه اين ســؤاالت ما 
به معناى كارآمد بودن يا ناكارآمد بودن 
شهردار همدان نيست، تصريح كرد:: ما 
مى خواهيم مطالبات مردم شفاف بيان  
شود و شهردار همدان نيز با مستندات 
محكم به مطالبات به حق مردم پاسخ 

دهد.
عســگريان درباره استيضاح احتمالى 
شــهردار همدان نيز ابراز كرد: طبق 
قانون، ما حق ســؤال از شهردار را داريم و اگر شهردار 
نتواند پاسخ قانع كننده اى به 21 سؤال اعضاى شوراى 
شهر بدهد، آن وقت ما نيز موظف هستيم كه روند كار 

را ادامه داده و مطابق قانون انجام وظيفه كنيم.
 اقدامــات شــهردار همــدان به اندازه 

وعده هايى كه داد، نبود
رئيس شوراى شهر همدان نيز درباره مسأله طرح 21

سؤال از عباس صوفى، شهردار همدان اظهار كرد: ما 

با طرح اين ســؤاالت به دنبال ايجاد فشار بر شهردار 
همدان نيستيم اما ايشان وعده هايى دادند كه تا امروز 

عملياتى نشده است. 
كامران گردان ابراز كرد: به عنوان  مثال، شهردار همدان 
سال گذشته اعالم كرد شهريورماه پل شهيد همدانى 
را به پايان مى رساند؛ بنابراين الزم بود در فرصتى كه 
داشــت اين كار را انجام دهد اما با خلف وعده، سبب 

بدقولى خود و اعضاى شوراى شهر شد.
اين عضو شــوراى شــهر همدان با بيان اينكه اگرچه 
شــهردار همدان اقداماتــى را انجــام داده و كارها را 
تاحدى پيش برده اســت، گفت: اقدامات وى در حد 
وعده هايى كه داده، نبوده اســت يعنى انتظار داشتيم 
ايشان به جاى آغاز پروژه هاى جديد، بر اتمام پروژه هاى 

نيمه تمام مانند پل شهيد همدانى متمركز شوند.
وى تصريح كرد: شــهردار همدان نســبت به اجراى 
برخى مصوبات شوراى شــهر مانند تعيين و تكليف 
وضعيت قرارداد شــركت آكيــا بى توجهى مى كند و 
باوجــود اينكه ما به وى اجازه داديم براى احقاق حق 
مردم از اين شركت به محاكم قضايى مراجعه كند اما 

اين كار را انجام نمى دهد.
 هدف شورا از طرح سؤال سرعت بخشيدن 

به روند اجرايى پروژه هاست
رئيس شوراى شــهر همدان با اشاره به اينكه منتظر 
پاسخ شــهردار به ســؤاالت 21 گانه اعضاى شوراى 
شهر هستيم، بيان كرد: ممكن است ايشان بتوانند به 
برخى سؤاالت پاسخ داده و ما را قانع كنند و مباحث 

حل وفصل شوند.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه طــرح ســؤال از شــهردار 
شــايد ســبب شــود پروژه هــا بــا ســرعت بيشــترى 
انجــام شــوند، افــزود: پــروژه اى ماننــد مــوزه 
شــهردارى  بــراى  امــام(ره)  ميــدان  مركــزى 
همــدان، يــك پــروژه بــزرگ محســوب نمى شــود 
ــام  ــته ناتم ــش را نداش ــون توان ــم چ ــه بگويي ك
ــا را  ــن پروژه ه ــم اي ــه معتقدي ــت بلك ــده اس مان
ــروز انجــام  ــا ام ــد ت ــو به تنهايــى باي شــهردارى ول

ــى داد. م
گردان درباره اســتيضاح احتمالى شهردار همدان نيز 
ابراز كرد: استيضاح شورا بسته به نظر تمامى اعضاى 
شوراى شهر دارد؛ يعنى اگر شهردار بتواند پاسخ هاى 
قانع كننده به سؤاالت بدهد اعضا قانع مى شوند و طرح 
منتفى است، اما اگر قانع نشوند فرصتى دوباره به وى 
مى دهنــد. وى تصريح كرد: هدف ما از طرح ســؤال 
استيضاح شهردار نيســت بلكه ما مى خواهيم كارها 
با سرعت بيشــتر و برنامه ريزى بهترى پيش روند تا 

رضايت مردم به دست آيد.
 آيا عباس صوفى بايد رداى شهردارى را به 

فرد ديگرى واگذار كند؟
نياز به ذكر اســت اعضاى شــوراى شهر همدان در 
پايان ســؤاالت 21گانه خود تأكيــد كرده اندكه: با 
توجه به اينكه سؤاالت مطرح شده تبعات مالى بيش 
از 80 ميليــارد تومان را در بردارد، پاســخگويى به 
تمــام آن ها الزاماً بايد به همراه مســتندات مكتوب 
باشد؛ درصورت ارائه ندادن مستندات كافى مراتب 
دوباره قابل پيگيرى اســت، زيرا اين ميزان خسارت 
وارده به بودجه شــهردارى و منافع مادى و معنوى 

شهروندان قابل قبول نيست.
حاال بايد منتظــر ماند و ديد با گذشــت مهلت 10

روزه شورا به شهردارى، عباس صوفى مى تواند داليل 
قانع كننده و مســتندى به شــورا ارائــه داده و مانند 
گذشته آنها را اقناع كند! يا اينكه بايد رداى شهردارى 

را به فرد ديگر واگذار كند.

21 سؤال شورا از وعده هاى 
زمين مانده شهردار همدان

 رويكــرد رســيدگى هاى قضايــى 
مجازات هاى  از  اســتفاده  به سمت  بايد 
جايگزيــن در مواجهه بــا جرايم مهم 

اصالح شود.
ديدار  در  همدان  دادگسترى  رئيس كل 
رســانه هاى  فعاالن  مجمع  اعضــاى  با 
انقالب اســالمى اســتان همدان اظهار 
كــرد: حركت ايــن مجمع در مســير 
واالى  آرمان هاى  مطالبه گــرى  صحيح 
انقالب و منويات مقــام معظم رهبرى 

يك ضرورت است.
به گزارش تسنيم، محمدرضا عدالتخواه 
افزود: ايجاد گفتمان از رسالت هاى مهم 
رسانه هاى انقالبى اســت و مى تواند با 
ارتقاى رفتارهــاى اجتماعى در كاهش 
قابل توجهى  نقــش  قضائى  پرونده  هاى 

داشته باشد.
وى با بيان اينكه رســانه به عنوان يك 
تيغ دولبه بايد مراقب باشــد كه صرفاً 
به اصــالح امــور بپــردازد و منجر به 
آسيب رســانى به جامعه نشود، در ادامه 
تبعيض در اجراى قانون را از مهم ترين 
انحرافاتى دانســت كه مى تواند گفتمان 

انقالبى را با چالش مواجه سازد.
عدالتخــواه تصريــح كــرد: هرگونــه نقــد 
ــه دور از اهــداف  ــد ب و مطالبه گــرى باي
و اغــراض شــخصى و منفعت گرايــى 
ــاى  ــن اولويت ه ــالك تعيي ــد و م باش
رســانه هاى  توســط  مطالبه گــرى 
انقالبــى از نيازهــاى اساســى كشــور و 

ــى اســت. ــات عموم مطالب
وى ابراز كرد: هركس تريبونى در اختيار 
دارد بايد متوجه اين نكته باشد كه نبايد 
بر شيپور نااميدى بدمد. ضمن اينكه در 
زمان نقد هر موضوع يا دستگاهى تمام 

وجوه آن را به صورت شفاف ببيند.
وى از ميــزان تعداد افــراد زندانى در 
اســتان انتقاد كرد و افزود: اين ميزان 
اســالمى،   روحيه  با  متناســب  زندانى 
انقالبى و اخالقى حاكم بر فضاى استان 
قضايى  رســيدگى هاى  رويكرد  نيست؛ 
مجازات هاى  از  اســتفاده  به سمت  بايد 
جايگزيــن در مواجهه بــا جرائم مهم 

اصالح شود.
عدالتخــواه از صــدور بالــغ بــر 341
هزارســاعت خدمــات عمومــى جايگزين 

و  يك هــزار  از  اجتنــاب  و  حبــس 
ــراد  ــراى اف ــس ب ــال حب ــاه اعم 700 م
مجازات هــاى  از  اســتفاده  قالــب  در 
ــر داد  ــر خب ــاى اخي ــن در ماه ه جايگزي
و گفــت: بــا ايــن كار ضمــن جلوگيــرى 
از صدمــات ناشــى از زنــدان  بــراى افــراد 
ــبب  ــن روش س ــا اي ــاى آنه و خانواده ه
ــراى  ــگان ب ــت راي ــات مثب ــه خدم ارائ

اجتمــاع نيــز مى شــود.
ــد  ــر 10 درص ــغ ب ــرد: بال ــالم ك وى اع
جرائــم شــايع در اســتان را به جــاى 
رســيدگى هاى قضايــى مى تــوان بــا 
مداخلــه افــراد مصلــح مســأله را به نحــو 
ــه ايجــاد  ــى كــه حتــى ب بســيار مطلوب
محبــت و دوســتى بيــن طرفيــن منجــر 

ــرد. ــل ك ــود، حل وفص ش
عدالتخواه از اصحاب رســانه درخواست 
كرد بــا ورود مســئوالنه و منصفانه به 
مســائل و معضــالت اجتماعى و تعامل 
قانونمند با رسانه  ها و ادارات يارى رسان 
مجموعه هاى قضايى در تحقق ارزش هاى 
مقدس انقالب اسالمى و فرمايشات مقام 

عظماى واليت باشند.

محــل  صفويــه،  دوره  در  همــدان   
رفت وآمد قوا و عســاكر دشــمن و قواى 
ايرانى در رقابت 2 كشــور ايران و عثمانى 
بود و دســت به دست شدن همدان بين 
اين 2 سپاه و در اختيار قرار گرفتن زمان 
زيادى در دســت عثمانــى، عاملى براى 

توسعه نيافتگى همدان شد.
به گزارش تسنيم، كهن ديار الوند با بيش 
از 3 هزار سال سابقه مدنيت، دوره هاى پر 
فراز و نشيبى از تاريخ را پشت سر گذاشته 
اســت؛ دوره هايى كه هريــك به فراخور 
ويژگى بــر اوضاع فرهنگــى و اقتصادى 

استان تأثيرگذار بوده است.
كتاب «همدان در عصر صفويه» به بررسى 
اوضاع شهر كهن پارسى در دوره حكومت 
سلســله شــيعه مذهب صفويه پرداخته 

است.
اين كتاب در 4 بخش تأليف شــده كه در 
بخش نخست، اوضاع اجتماعى و سياسى 
همدان پيش از آمدن صفويان بررســى و 
مباحثــى چون همدان پيــش از صفويه، 
قلمرو عليشكر، حاكمان همدان و سيماى 
شــهر از منظر ســياحان و ميسونرهاى 

مذهبى و خارجى بيان شده است.
دربخــش دوم كتاب شــرايط اجتماعى 
و اقتصــادى و مذهبى ايــن دوره همدان 
تحليل و بررســى و ســاختار شــهرى، 
اوضاع  شــبانكاره،  زندگــى  روســتايى، 
اقتصادى و تجارى، سير تدريجى گسترش 
تشــيع در همدان، نهاد دين و امور قضا و 

اقليت هاى مذهبى معرفى شده است.
در بخش ســوم كتاب «همدان در عصر 
صفويه»، همــدان دوره صفويــان در 3
منحنى زمانى اســتقرار و تثبيت، دوران 
اوج و عظمت و زمان پايانى و فروپاشــى 
آن بازگــو و در بخش چهــارم كتاب هم 
اوضاع فرهنگى فعاليت هاى ادبى و هنرى، 
شــاعران و آثار و ابنيه به جاى مانده از اين 
سلســله در منطقه همدان معرفى شــده 

است.
آن گونه كــه در اين كتاب مطرح شــده 
در دوره شــاهان صفويه باوجود تحوالت 
زياد در ســاختارهاى سياسى و اجتماعى 
و مذهبى، اين روند تحولى و توســعه اى 
بسيار به كندى و شايد به ندرت در همدان 
شكل گرفت و اين منطقه از دايره تحول و 

توسعه عصر نوزايى صفويان به دور ماند.
عامــل ايــن عقب ماندگى بــه 2 عرصه 
داخلى(ملى) و بيرونى(جهانى) برمى گردد. 
در حوزه داخلى توجه كم شاهان صفوى 
به اين شــهر و منطقه و بيشــتر توجه به 
مراكز قدرت و بودباش هاى آن ها ســبب 
شد كه برخوردارى از آبادانى در واليات و 
اياالت به طور گسترده و همه جانبه نباشد.

به نظر مى رســد اگر موقعيت جغرافيايى 
همدان، طور ديگرى بود و سياست شاهان 
صفوى شكل ديگرى را رقم مى زد؛ همدان 
نيز مى توانست در مسير حركت و توسعه 
در ايــن زمان قرار گيرد. دركل، شــرايط 
نوزايــى و خيزش تحولــى در زمينه هاى 
مذهبى، اجتماعى و سياسى دوران صفويه 
به يك اندازه با توجه به شــرايط متفاوت 
و داليــل مختلف به همه واليات و اياالت 
قلمرو صفويان نرســيد و هــر يك از اين 
اياالت و واليات به دريافتى مشترك همراه 
با شرايط حكومت و بودباش آن نرسيدند.

«همدان در عصــر صفويه» به قلم مجيد 
فروتن به وسيله انتشارات آكسايا در 300

صفحه منتشر شده است.

رويكرد رسيدگى هاى قضايى بايد به سمت  مجازات هاى 
جايگزين  اصالح شود

در خانه بمانيم، كتاب بخوانيم

«همدان در عهد صفويه» از ظهور تا سقوط 
چرا همدان دچار عقب ماندگى شد؟
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حذف صفرها چقدر زمان مى برد؟
 حذف 4 صفر از پول ملى، پروسه اى است كه احتماال 2 تا 5 سال 
زمان خواهد برد و در ابتداى قرن پانزدهم، هزار تومان فعلى، تبديل 
به يك تومان مى شود و ريال از ظاهر اقتصاد ايران پاك خواهد شد؛ 

موضوعى كه رئيس كل بانك مركزى نيز به آن اشاره كرده است. 
به گفته همتى، تغيير پول ملى به صورت تدريجى انجام خواهد شد؛ 
هر 2 پول به موازات هم پيش خواهد رفت تا اين تغيير حذف شود.

وى متذكر شــد: مــا در هيأت دولت بر اين موضــوع تأكيد كرديم 
كه پــول ملى تومان باشــد و پول خرد نيز به صورت قران باشــد؛ 
يعنــى يك تومان معادل صد قران و 10 هزار ريال ســابق. با توجه 
به پيش بينى ها، اين امر بســته به شرايط و آماده سازى از 2 تا 5 سال 

به طول مى انجامد.
 يك ميليارد اسكناس در سال امحا مى شود

بــه گزارش خبرآنالين، براســاس آمارهــا، درحال حاضر 8 ميليارد 
اســكناس در كشــور وجود دارد كه 5 ميليــارد از آن ها زير 2 هزار 
تومان است و از ســوى ديگر، در سال حدود يك ميليارد اسكناس 
امحا مى شود كه اين امر، هزينه چاپ پول را بسيار افزايش مى دهد.

براســاس طرح حذف 4 صفر از پول ملى، مسكوكات در معامالت 
خرد مردم نقش پررنگ ترى پيدا مى كند و با وجود اينكه اســتهالك 
ســكه از اسكناس كمتر اســت و هزينه كمترى براى دولت و بانك 
مركزى دارد، اما درحال حاضر ســكه هاى موجود عمال نقشــى در 

مبادالت ندارند.
سرانه اســكناس در ايران 109 است و اين درحالى است كه در دنيا 
اين ارقام پايين تر است و در عين حال سرانه مسكوكات ايران نيز 26

است، درحالى كه در بسيارى از كشورهاى اروپايى 3 رقمى است.
 با اعداد بازى مى كنيم

در شرايط كنونى، همچنان كارشناس و تحليلگران اقتصادى نسبت به 
پروسه اجرايى و پيش نيازهاى الزم براى حذف 4 صفر از پول ملى، 
دغدغه هايى دارند. حســين سالح ورزى، نايب رئيس اتاق بازرگانى 
ايــران در اين باره اعتقاد دارد: گفت وگو درباره حذف 4 صفر از پول 
ملى در شرايط حاضر چيزى شبيه تجويز جراحى زيبايى براى بيمار 

مبتال به سرطان است.
به گفته وى، دوســتان صحبــت از كاهش هزينه هاى حســابدارى 
بر اثر اين تغييــر مى كنند كه در ميان مدت حرف صحيحى اســت. 
البته در كوتاه مدت اين اقــدام، با توجه به لزوم اصالح ارقام آمارها 
و صورت هاى مالى ســال هاى گذشــته براى مقايســه پذير شدن، 
هزينه زاست و شــانس خطا هم در دوران تغيير، در محاسبات مالى 
باال مى رود. اما به طور كلى، در مقياس ناكارآمدى هاى نظام اقتصادى 

ايران، اين اعداد و ارقام خنده آور است.
سالح ورزى عنوان كرد: در كوتاه مدت، اثر حذف 4 صفر از پول ملى 
با گرد شــدن قيمت ها به ســمت باال، اثر تورمى خواهد بود، اما در 
مجموع اين فعاليت يك كار غيرضرورى و نمايشــى است كه هيچ 
اثر و ارزش واقعى در اقتصاد كشــور ندارد و اميدواريم مسئوالن به 
جاى ادامه اين مســير مخرب بازى با اعداد، به فكر حل مشــكالت 

واقعى اقتصاد ايران باشند.
 زمان مناسبى براى حذف صفرها است؟

بهاءالدين حسينى هاشمى، كارشــناس اقتصادى نيز درباره حذف 4
صفر از پــول ملى گفت: پيش از اين رئيــس كل بانك مركزى هم 
گفته بود كه اين اقدام اتفاق خاصى در اقتصاد نيست، يعنى مى توان 
گفت چنيــن كارى آثار مهمى بر اقتصاد نخواهد داشــت و به اين 
اعتبار اثرات نه چندان كمك كننده خواهد بود و نه به تخريب مهمى 

خواهد انجاميد.
وى افــزود: با اين همه، حتى اگر بگوييم كه اين يك پديده اقتصادى 
هم نيســت، اما فوايد و محدوديت هايى هم دارد. بايد براى فهم بهتر 
اين مســأله به بررسى چرايى اين اقدام از سوى دولت ها در دوره هاى 
مختلف پرداخت و پس از اين بررسى جزئيات آن را به بحث بگذاريم.

حسينى هاشمى تأكيد كرد: معموال رژيم پولى كه سياستگذار حوزه پول 
كشورهاست به چنين كارى اقدام مى كند كه دوره طوالنى تورم از سر 
گذشته باشد و شرايط به گونه اى باشد كه ارقام چنان افزايش يابند كه 
حمل ونقل، محاسبات و حافظه بيشترى را اشغال كنند و از اين طريق 

بتوان صرفه جويى اقتصادى را در دستور گذاشت.
اين كارشــناس اقتصادى ادامه داد: با اين حال مسأله اين است كه بايد 
اين اقدام در زمانى مناســب اجرا شود؛ يعنى در شرايطى كه اقتصاد به 
دوره رونق بازگشته،  اين اقدام مى تواند اثرات بهترى داشته باشد. اين 
شــرايط پس از 3-2 سال رونق اقتصادى و كاهش نرخ تورم به اندازه 
ميانگين جهانى، اشــتغال كامل، نبود كسرى بودجه، نبود تحريم ها و 

مثبت شدن تراز تجارى داخلى و خارجى محقق خواهد شد.
حسينى هاشــمى تأكيد كرد: اگر در شرايط نامســاعد، دولت چنين 
اقدامى انجام دهد، قطعا اثرات زيادى نخواهد داشــت. در روســيه، 
تركيه، آمريكاى التين و حتى آلمان فدرال نيز اين اتفاق انجام شــده 
اســت، اما همه كشورهاى موفق در اين زمينه، تنها زمانى اين كار را 

انجام دادند كه ريسك بالقوه اى در كشور وجود نداشته است.
وى در پاسخ به ســؤالى مبنى بر اينكه تفاوت شرايط امروز ايران با 
دوره  ثبات به شكســت اين طرح نخواهد انجاميد؟ گفت: انتقاد من 
هم به همين مسأله است كه امروز اين شرايط در ايران حاكم نيست. 
بايد توجه داشته باشيد كه وقتى ثبات اقتصادى وجود ندارد و تورم 
40 درصدى اســت، هر 3-2 سال يكى از صفرها باز خواهد گشت. 
به نظر من اين شــرايط اكنون در ايران وجود ندارد و بهتر اســت كه 

اين اقدام در زمان بهترى اجرا شود.

تا پايان ارديبهشت
صدور اخطاريه قطع آب غيرقانونى است

 يكى از برنامه هاى حمايتى دولت در دوران كرونا، افزايش مهلت پرداخت قبوض آب 
و برق بوده اســت؛ بدين شكل كه طبق اعالم وزير نيرو، تا پايان ارديبهشت ماه مشتركان 
مهلــت پرداخت قبوض خود را دارند اما گاهى در اين ميان ديده شــده كه براى برخى 

مشتركان اخطاريه قطع صادر شده است.
به گزارش ايســنا، در اواخر اســفند ماه شــركت آب و فاضالب كشــور به شركت هاى 
زيرمجموعه ابالغ كرد كه با توجه به شيوع ويروس كرونا و به تبع آن شرايط ويژه كشور 
و به منظور مساعدت و همكارى با مردم مقرر شد تا تمهيدات براى متقاضيان و مشتركان 

فراهم شــود و بر اســاس آن تمهيدات و الزامات، حضور نيافتن مراجعان در تمامى امور 
و ادارات آبفا فراهم شــده و تمامى خدمات 23گانه شركت هاى آب و فاضالب از طريق 

سامانه هاى غيرحضورى انجام شود.
از ســوى ديگر تســليم و توزيع قبض آب در مناطق و شهرهايى كه بستر آن فراهم شده 
است، حذف و صورت حســاب هاى مربوطه از طريق پيامك به مشتركان اطالع رسانى و 
امكان وصول تمامى پرداخت هاى مردم از طريق درگاه هاى بانكى و ســاير سامانه ها مهيا 
شود. عالوه بر اين با توجه به شرايط خاص اقتصادى و ركود احتمالى كسب وكار تعدادى 
از مشتركان، شركت هاى آبفا تعامل الزم در دريافت اقساط انشعاب براى تمامى متقاضيان 
و قبوض آب بها براى مشتركان غيرخانگى داراى مبالغ باال را تا پايان ارديبهشت ماه سال 

99 مهيا كنند.

بــا اين حال گاهــى براى برخى مشــتركان اخطاريه قطع آب صادر مى شــود كه 
محمدرضــا بختيارى، مديرعامل شــركت آب وفاضالب اســتان تهــران درباره 
چرايى اين مســأله به ايســنا گفت: براى مراعات حال مشــتركان، دولت تصميم 
گرفــت كه در پرداخت قبوض آب همكارى الزم را داشــته باشــد اما با وجود 
اين، از مشــتركان درخواســت كرديم كه اگر توانايى دارند نســبت به پرداخت 

كنند. اقدام  خود  قبوض 
وى با بيان اينكه براى ارديبهشــت ماه نبايد اخطاريه قطع آب صادر شود، اظهار كرد: طبق 
روال گذشته قبض آب صادر مى شود اما نبايد اخطاريه قطع آب صادر شود و اگر موردى 
وجود دارد، مشتركان مى توانند اين مسأله را به سامانه 122 اطالع دهند و اين موضوع نيز 

قطعا پيگيرى خواهد شد.

آگهى مزايده جايگاه CNG (مرحله اول) نوبت دوم 

روابط عمومى شهردارى صالح آباد

شهردارى صالح آباد همدان در نظر دارد جايگاه CNG خود را از طريق كتبى و به صورت استيجارى با شرايط ذيل به مدت يكسال به پيمانكاران واجد شرايط 
(ليست تأييد شده شركت هاى مجاز شركت نفت از جايگاه هاى CNG) و با شرايط ذيل واگذارى نمايد:

1-متقاضيان مى بايست مبلغ 132/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب 0104567590006 به نام سپرده شهردارى صالح آباد 
همدان نزد بانك ملى به صورت نقدى و يا ضمانت نامه بانكى ارائه نمايند.

2-متقاضيان مى بايست جهت شركت در مزايده و دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهى تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 98/02/28 به سايت 
setadiran.ir و يا به شهردارى صالح آباد مراجعه نمايند.

3-مبلغ پيشنهادى بر اساس اجاره ماهيانه قيمت كارشناسى مبلغ 220/000/000 ريال مى باشد.
4- به مبلغ پيشنهادى مبلغ ماليات بر ارزش افزوده اضافه گردد.

5-سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا پايان مراحل انعقاد قرارداد با برنده مسترد نمى گردد شايان ذكر است در صورتى كه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد 
نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

6-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
7-هزينه آگهى و كارشناسى به عهده برنده مزايده مى باشد.

8-شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت اخذ اسناد مزايده و كسب اطالعات بيشتر به سايت سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و يا به امور 
مالى شهردارى مراجعه فرمايند.

(م الف 206)

 ســازمان خصوصى سازى وزارت امور اقتصادى 
و دارايى از دهم ارديبهشــت ماه سالجارى، مقدمات 
آزادسازى اين سهام را فراهم كرده است. اين اتفاق 
عالوه بر كاهــش هزينه هاي دولت، موجب تحرك 

اقتصادي در كشور مي شود.
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان درباره 
مباحث پيرامون ســهام عدالت گفت: با ابالغيه مقام 
معظم رهبرى، آزادسازى سهام عدالت عملياتى شد 
و عزم دولت نيز بر اين اســت كه اين امر با سرعت 

باال اجرا شود. 
ســيدناصر محمودي ادامه داد: ايــن اقدام در حوزه 
اقتصاد خرد و كالن آثــار خوبى بر جا مى گذارد و 
صاحبان سهام عدالت اين اختيار را پيدا مى كنند كه 
دارايى خود را به اشــكال ديگر سرمايه تبديل كنند 
و اين اقدام موجب افزايش قدرت مالى خانوارهاى 

كم درآمد خواهد شد.
وي افــزود: از ابتداى طــرح و در 13 مرحله، يك 
ميليــون و 415 هزار و 299 نفر در اســتان همدان 

مشمول دريافت سهام عدالت شدند.
محمودى در توضيح فرايند آزادسازى سهام عدالت 
بيان كرد: در ســال 1385 با اجازه اى كه توسط مقام 
معظم رهبرى صادر شــد، طرح توزيع سهام عدالت 
در مرحله نخســت آغاز شــد كه بر اين اساس به 
مشموالن 2 دهك درآمدى، يعنى افراد تحت پوشش 
كميته امداد و سازمان بهزيستى تخفيف 50 درصدى 

نيز تعلق گرفت. 
بــه گفتــه محمــودى، در ادامه اين طــرح در 13

مرحله در اســتان يك ميليــون و 415 هزار و 299
نفر (اســدآباد 91 هزار و 397 نفــر، بهار 102 هزار 
و 278 نفر، تويســركان 103 هزار و 680 نفر، رزن 
111 هــزار و 65 نفر، كبودراهنگ 137 هزار و 677
نفر، مالير 191 هــزار و 477 نفر، نهاوند 177 هزار 
و 563 نفر، و نامشخص 52 هزار و 675 نفر) اقشار 
مختلف از جمله روســتاييان و عشــاير، كاركنان و 
بازنشســتگان، ايثارگران، زنان سرپرســت خانوار، 
شــهردارى ها، كارگران، تاكســيرانى، فعاالن قرآنى، 
قاليبافان، خدام مســاجد و حســينيه، طالب حوزه 
علميه، بيماران خاص، كاركنان ستادهاى نماز جمعه 

و  روزنامه نگاران در سامانه مذكور ثبت نام كردند.
 وي ادامه داد: با پايان يافتن مهلت 10 ســاله تسويه 
اقساط سهام عدالت از محل سود ساليانه اين سهام، 
اطالعات ميزان ســهام آنها در سامانه سهام عدالت 
درج شــده و در3  ســال گذشــته نيز هــر يك از 
مشموالنى كه ســهام عدالت آنها يك ميليون تومان 
ارزش دارد به ترتيــب 150، 175 و 205 هزار تومان 
سود ســاليانه اين سهام را از سال 96 تا 98 دريافت 

كرده اند.
محمودي گفت: اين ميزان سود، بسته به ارزش سهام 
عدالت هر يك از مشموالن متغير خواهد بود. ارزش 
سهام عدالت يك ميليون تومانى پس از گذشت 13

سال به حدود 13 ميليون و 900 هزار تومان رسيده 
و به همين نســبت ارزش ســهام 532 هزار تومانى 
نيــز 13/9 برابر (يعنى 7 ميليون و 394 هزار تومان) 

شده است.

وى گفت: 90 هزار و 822 نفر از همشهريان با داشتن 
برگه سهام عدالت و به دليل ثبت نام نكردن در سامانه 
و يا تأييد شماره حساب شبا نتوانستند سود سهام را 
دريافت كنند.  محمودي بيان كرد: همچنين قانونى 
براى ثبت نام مجدد ســهام عدالت وجود ندارد، در 
گذشته نيز امكان ثبت نام مجدد سهام عدالت از سوى 
كسانى كه مشمول نيستند بارها توسط اين اداره كل 
به مراكز ذى ربط مطرح شده است اما تاكنون مكمل 
قانونى براى ثبت نام مشــموالن جديد ايجاد نشــده 

است.
 سهام عدالت خود را بفروشيم؟

وي افزود: شهروندان تا دهم خردادماه فرصت دارند 
وضعيت سهام عدالت خود را مشخص كنند.

مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان در 
ادامه با اشاره به اينكه روش آزادسازى سهام عدالت 
به 2 صورت مســتقيم و غيرمستقيم است، توضيح 
داد: اگر ســهامداران ســهام عدالت، فقط مايل به 
انتخاب روش آزادسازى به صورت مستقيم باشند، 
مى توانند تا دهم خردادماه ســال 1399 به سامانه 
www.samanese.  الكترونيكى سهام عدالت
مراجعه كنند؛ اما اگر سهامداران مايل به استفاده  ir
از روش غيرمســتقيم براى آزادسازى سهام عدالت 
خود هستند، نيازى به مراجعه به سامانه الكترونيكى 
ســهام عدالت نخواهند داشــت؛ زيــرا اين روش 
درنظر  ســهامداران  براى  پيش فــرض،  به صورت 

گرفته شده است.
محمــودى افزود: بــا انتخاب روش ســهام دارى 
مســتقيم، مالكيت ســهام عدالت به طور مستقيم و 
بدون هيچ واســطه اى به شما انتقال مى يابد و پس 
از گذشت 2 ماه، درصورت داشتن كد بورسى، اين 
سهم به پرتفوى (ســبد سرمايه گذارى) شما اضافه 
خواهد شد و مى توانيد آن را بفروشيد و يا به تعداد 
آن اضافه كنيد. وي ادامه داد: اگر كد بورسى نداريد 
و قصــد داريد كه مديريت اين ســهام را خودتان 
به طور مستقيم برعهده بگيريد، ابتدا بايد در سامانه 
ســجام ثبت نام كنيد و سپس به وب سايت يكى از 
كارگزارى ها براى دريافت كد بورسى مراجعه كرده 

در آنجا نيز ثبت نام و احراز هويت شويد.
بــه گفته مديركل امــور اقتصادي و دارايي اســتان 
همــدان، درصــورت انتخاب آزاد ســازى به روش 
غير مستقيم، مالكيت و مديريت سهام عدالت شما از 
طريق شركت هاى سرمايه گذارى استانى ساماندهى 
مى شــود و شما حق انتقال به غير و دخل و تصرف 

در آن را نخواهيد داشت.
وى گفــت: روش مســتقيم بــراى افــرادى كه با 
بازار بورس آشــنا هستند، بســيار خوب است، اما 
براى افــرادى كه اطالعات كافــى و امكان تحليل 
صورت هاى مالى را ندارند روش غيرمســتقيم بهتر 

است.
  شهروندان در تصميم گيري عجله نكنند

محمودى در پايان ســخنانش گفت: با توجه به اين 
موضوع كه هر فــرد تنها يكبار قادر به تعيين روش 
مديريــت خواهد بود، پيشــنهاد مى كنيم كه در اين 

زمينــه عجله نكنيــد و ابتدا تمامــى جوانب امر را 
بســنجيد. درنظر داشته باشيد كه اگر در زمينه خريد 
و فروش ســهام در بورس سررشته نداريد يا زمان 
كافــى براى اين موضوع نداريــد، احتماال مديريت 
غيرمســتقيم براى شما مفيدتر خواهد بود. همچنين 
درصورتى كه از مديريت مســتقيم استفاده مى كنيد. 
در نظر داشته باشيد كه سرمايه گذارى عمدتا فرآيندى 
زمان بر اســت و انتظاراتى مانند ســودهاى چند ده 
درصــدى در مدت زمان هاى كوتــاه به تصميمات 

لحظه اى شما منجر نشود.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان: 

عزم دولت  براى آزادسازى
 سهام عدالت 

■  شهروندان تا دهم خردادماه فرصت دارند وضعيت سهام عدالت خود را 
مشخص كنند

اشكال جديد اينستاگرام برطرف شد
 گزارش ها حاكى از آن اســت كه اشكال جديد اينســتاگرام با قابليت اشتراك گذارى 

تصاوير بسيار طويل و آزاردهنده برطرف شده است.
به گزارش ايسنا، اشكال جديد اينستاگرام كه به كاربران امكان ارسال تصاوير بسيار طوالنى 
را در اين شبكه اجتماعى مى داد و كاربران بايد براى عبور از آن چندين بار به سمت پايين 

مرور و پيمايش مى كردند، برطرف شده است.
در هفته اخير بســيارى از كاربران شبكه اجتماعى اينســتاگرام از بروز يك خطاى جديد 
ios در اين پلتفرم خبر داده بودند كه حاال به نظر مى رســد اين اشــكال كه مختص نسخه
اپليكيشن اين شــبكه اجتماعى بوده، با تالش كارشناسان و متخصصان اينستاگرام رفع و 
برطرف شــده است. در واقع كاربران براى اســتفاده از اين اشكال بايد يك تصوير بسيار 
طويل را در نســخه ios اينستاگرام ارســال مى كردند و از آنجايى كه اين شبكه اجتماعى 
نمى توانست به واسطه اين اشكال، تصوير ارسال شده را به درستى كات(بريدن) كند، بنابراين 

تصوير مربوطه در اندازه كامل و اوليه ارسال و اشتراك گذارى مى شد.
به گفته كاربران در فضاى مجازى، اين خطا كه در هفته اخير توسط خيل عظيمى از كاربران 
اينســتاگرام مشاهده شد، بسيار آزاردهنده بود، زيرا آنها براى عبور از آن بايد چندين بار به 

سمت پايين پيمايش مى كردند.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

آخرين فرصت ثبت 
اطالعات و آمار حقوقى 

كاركنان
 ديروز آخرين فرصت قانون براى ثبت اطالعات 
كاركنــان در ســامانه كارمند ايران و البته ســامانه 
حقوق و مزايا بود؛ مدت هاســت كه سازمان ادارى 
و اســتخدامى، گزارشى در رابطه با وضعيت اين 2

سامانه و عملكرد دستگاه ها اعالم نكرده است.
بــه گزارش ايســنا، پــس از اينكه در چند ســال 
گذشته تكاليف قانون براى ورود دستگاه ها به ثبت 
اطالعات كاركنان در ساكانه كارمند ايران و سامانه 
حقــوق و مزايا با عملكرد كاملى از ســوى تمامى 

دستگاه ها همراه نشد در قانون بودجه امسال براى 
انجام اين تكليف مهلت تعيين و به نوعى پرداخت ها 

به آن مشروط شد.
طبــق قانون بودجه، دســتگاه هايى كه به نحوى از 
بودجه عمومى اســتفاده مى كنند، مكلفند اطالعات 
كاركنان رســمى، پيمانــى و قــرارداد كار معين، 
كارگرى و كاركنان حوزه سالمت بر اساس قانون 
مربوط به خدمات پزشــكان و پيراپزشــكان را تا 
20 ارديبهشــت ماه امسال در سامانه كارمند ايران و 

سامانه حقوق و مزايا ثبت و يا به روز رسانى كنند.
بر اساس قانون از ابتداى خردادماه هرگونه پرداخت 
مستقيم و مســتمر به تمامى كاركنان دستگاه هاى 
اجرايى از محل اعتبارات هزينه اى و منابع عمومى 
و اختصاصى فقط پس از ثبت اطالعات در سامانه 

كارمند ايران انجام مى شــود كه از محل اعتبارات 
تخصيص يافته يا درآمد اختصاصى دستگاه توسط 
خزانه دارى كل كشــور براى ذى نفع واريز خواهد 

شد.
ديروز بيســتم ارديبهشت ماه بود و اگر بنا باشد كه 
دستگاه هاى اجرايى طبق حكم قانون بودجه عمل 
كنند بايد تا ديروز اطالعات كاركنان را در ســامانه 
كارمند ايران و همچنين اطالعات مربوط به حقوق 
و مزاياى آنها را در سامانه حقوق و مزايا ثبت كرده 

باشند.
اما به نظر نمى رســد كه در اين فاصله تعيين شــده 
اطالعات كاركنان در اين 2 ســامانه تكميل شــده 
باشــد و احتماال زمان بيشترى در اختيار دستگاه ها 
قــرار خواهد گرفت و به نوعى بــار ديگر آنچه در 

قانون بودجه در اين رابطه تأكيد مى شود، در زمان 
مقرر اجرايى نخواهد شــد. از سوى ديگر اگر قرار 
باشد دولت به قانون بودجه عمل كند پرداخت ها از 
ابتداى خردادماه مشروط به اطالعاتى است كه در 

سامانه هاى مذكور درج شده است.
با وجــود پيگيرى هايــى كه از ســازمان ادارى و 
استخدامى دراين رابطه انجام شده تاكنون گزارش 
و اطالعاتــى در رابطه با عملكرد دســتگاه ها ارائه 
نشده است و مشخص نيست كه كدام دستگاه ها به 
قانون عمل كرده و كدام يك در اين رابطه همراهى 

نداشتند.
اما ســامانه كارمند ايران كه چند سالى است براى 
درج اطالعات كاركنان راه اندازى شــده و از سوى 
ديگر سامانه حقوق و مزايا نيز طبق ماده 29 قانون 

برنامه ششــم توسعه در دســتور كار قرار گرفت 
كه دســتگاه هاى اجرايى، آمار و اطالعات حقوقى 
كاركنــان را در آن ثبــت كنــد، با وجــود اين  كه 
چند ســال از اجراى قانون ششم گذشته، آخرين 
اطالعاتى كه مربوط به حدود يكســال پيش است، 
نشانى از عملكرد كامل دستگاه هاى اجرايى در اين 

رابطه ندارد و برخى از اجراى قانون سرباز زدند.
با اين حال در مردادماه سال گذشته و طبق مصوبه اى 
كه در هيأت دولت وجود داشــت، قرار بر اين بود 
تا دستگاه ها اطالعات خود را كامل كرده و يا ورود 
كنند كه پس از آن گزارشــى از ســازمان ادارى و 
استخدامى به دولت ارائه شد، ولى تاكنون عملكرد 
ســامانه حقوق و مزايا به صورت مشخص منتشر 

نشده است. 
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 مربيان تنيس همــدان به صورت انالين 
ومجازى كالس هاى آموزشــى را ســپرى 

مى كنند. 
رئيس هيات تنيس استان ضمن با اعالم اين 
خبر گفت: از ابتداى اسفند ماه سال گذشته و 
با اعالم ستاد ملى مبارزه با كرونا در ورزش 

، كليه اماكن ورزشى تعطيل شد كه اين روند 
همچنان ادامه دارد.

ســيد عدل برقعى افزود: در طول اين مدت 
مربيان ما ضمن عضويت در سايت آكادمى 
فدراســيون جهانى تنيس از خدمات آنالين 
آن بهره مند شــده و دوره هاى كوتاه مدت 

مختلفى را بصورت مجــازى طى نمودند. 
اين اقدام كمك بسيار خوبى در جهت بروز 

رسانى اطالعات به آنها مى كند.
وى اضافــه كرد: همچنيــن كميته آموزش 
مربيان هيات به كمك مجموعه مربيان ما در 
حال ترجمه و آماده نمودن منابع آموزشــى 

جهت استفاده ورزشكاران هستند كه از اوايل 
خردادماه بصورت مجازى و بتدريج منتشر 
خواهد شد. همچنين راهنماى بهداشتى ويژه 
ورزشكاران تنيس را نيز آماده كرده ايم كه در 
زمان خود و با شــروع فعاليت ها در اختيار 

اين عزيزان قرار خواهيم داد.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

جدايى دانيل ارزانى از سلتيك گالسكو
 بازيكن ايرانى االصل ســلتيك اعالم كرد تابســتان از جمع نفرات 

سلتيك گالسكو جدا مى شود.
به گزارش ايســنا، دانيل ارزانى، بازيكــن ايرانى االصل تيم ملى فوتبال 
استراليا و منچسترســيتى به صورت قرضى در سلتيك اسكاتلند بازى 
مى كرد؛ با اين حال پارگى رباط صليبى سبب شد كه او تنها 2 بار براى 

اين تيم به ميدان برود.
اين بازيكن ايرانى االصل كه در جام جهانى روســيه نيز براى استراليا به 
ميدان رفت، تأييد كرد ماه آينده هم زمان با پايان قراردادش از ســلتيك 
جدا مى شود و احتماال راهى ليگ هلند خواهد شد تا بتواند خودش را 

نشان دهد. 
هرچند او در عضويت تيم منچسترســيتى قرار دارد ولى سران اين تيم 
ليگ برترى فعال قصد اضافه كردن او را به تيم اصلى ندارند و قصد دارند 

بازى او را در تيم هاى ديگر ارزيابى كنند.  
ارزانى به احتمال زياد، راهى يك تيم در بلژيك يا هلند خواهد شــد تا 
بتوانــد خودش را اثبات كند و نشــان دهد پس از پارگى رباط صليبى 

مى تواند هم چنان بازيكن مؤثرى باشد. 

 ليورپول30 سال منتظر قهرمانى است
 ســرمربى فرانسوى پيشــين آرســنال عقيده دارد همگان قهرمانى 

ليورپول در اين فصل ليگ برتر انگليس را باور دارند.
به گزارش ساكرنت، آرسن ونگر، عقيده دارد صرف نظر از هر تصميمى 
كه گرفته شــود، همگان بر قهرمانى ليورپــول در اين فصل متفق القول 
هســتند. يورگن كلوپ واقعا كار فوق العــاده اى در ليورپول انجام داده 
است. آن ها 30 سال منتظر قهرمانى در ليگ برتر انگليس بودند و باالخره 
به آن رسيدند. اكنون ليورپول 25 امتياز با تيم دوم جدول رده بندى فاصله 
دارد كه اختالف امتيازى بسيار زيادى است. همه مى دانيم چنين اختالف 
امتيازى بى نظير است و بايد ليورپول را قهرمان ليگ برتر انگليس دانست. 
درصورت ادامه ليگ جزيره ليورپول با 2 برد ديگر به قهرمانى زودهنگام 

خواهد رسيد. 

تيام و منشا در بين برترين گلزنان آفريقايى 
ليگ قهرمانان آسيا

 اسپورت مكس برترين گلزنان آفريقايى تاريخ ليگ قهرمانان آسيا را 
معرفى كرده است.

به گزارش ســايت اسپورت مكس، در تاريخ برگزارى رقابت هاى ليگ 
قهرمانان آســيا چندين بازيكن شــاخص آفريقايى حضور داشتند و 
توانســتند درخشش خوبى نيز داشته باشــند. در صدر اين افراد سولى 
مونتارى غنايى اســت كه در 32 بازى در ليگ قهرمانان آسيا موفق شد 
20 گل به ثمر برساند و برترين گلزن آفريقايى ليگ قهرمانان آسيا لقب 
بگيرد. بغداد بونجاح، مهاجم الجزايرى تيم السد قطر نيز با 16 گل زده در 

تعقيب اوست و احتمال مى رود بتواند به ركورد مونتارى برسد. 
در ادامه چندين بازيكن 7 گله وجود دارند. مامه تيام، مهاجم ســنگالى 
سابق استقالل توانست تمام 7 گل خود را در استقالل ثبت كند. در كنار 
او گادوين منشــا نيجريه اى است كه او نيز همين تعداد گل را در ليگ 

قهرمانان براى پرسپوليس به ثمر رساند. 
ابراهيم توره نيز در ليگ قهرمانان آسيا 7 گله است. او 6 گل براى سپاهان 

و يك گل براى پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا به ثمر رساند.
همچنيــن ايمون زايد مهاجم ليبيايى بــا 5 گل در ليگ قهرمانان براى 

پرسپوليس در رده بعدى قرار دارد. 

راهكار PSG براى نگه  داشتن ايكاردى
 باشگاه پارى سن ژرمن براى نگه  داشتن ايكاردى يك راهكار جديد 

را در پيش گرفته است و اميدوار است كه اينتر را راضى كند.
به گزارش ايسنا، مائورو ايكاردى در فصل نخست حضور خود در پارى 
سن ژرمن عملكرد خوبى از خود نشان داده است. اين مهاجم بلند قد 
ايتاليايى در تابستان به صورت قرضى از اينتر راهى پارى سن ژرمن شد 

و توانست در تركيب تيم پاريسى خوش بدرخشد.
*باشگاه اينتر براى فروش نهايى ايكاردى 70 ميليون يورو مى خواهد.

باشگاه پارى سن ژرمن دوست دارد كه ايكاردى را حفظ كند اما چون 
تــوان پرداخت اين رقم باال را ندارد، مى خواهد كه دراكســلر، هافبك 
آلمانى خود را بخشى از اين قرارداد قرار دهد و اميدوار است كه باشگاه 

اينتر هم اين شرط را قبول كند.
قرارداد دراكسلر با پارى سن ژرمن تابستان سال 2021 به پايان مى رسد 

و پيش از اين او مورد توجه اينتر قرار گرفته بود.

سرمربى تيم ملى كشتى آزاد:
پيش از المپيك حق آزمون و خطا نداريم

 ســرمربى تيم ملى كشتى آزاد با تأكيد بر اينكه پيش از بازى هاى 
المپيك حق آزمون و خطا نداريم، گفت: در فرايند جديد انتخابى تيم 
ملى، اختيارات مربيان تيم ملى ديده نشده و اميدوارم در ادامه، شرايط 

به گونه اى باشد كه مربيان تيم ملى اقتدار خودشان را داشته باشند.
غالمرضا محمدى به ايرنا گفت: با كليت مســابقات انتخابى مشكلى 
نداريم. همه اركان فدراســيون دلشان براى كشتى مى سوزد و هدف 
همه ما موفقيت كشــتى اســت و اعتقاد دارم كه برگزارى مسابقات 

انتخابى موجب ايجاد انگيزه و رقابت خواهد شد.
وى در عين حــال تصريح كرد: پيش از المپيــك حق آزمون و خطا 
نداريم و مسابقات انتخابى را بايد با كمترين ضريب خطا انجام دهيم 
و خودزنى نكنيم تا همه چيز به نفع كشتى كشورمان باشد و اميدوارم 

كه سرمربيان تيم ملى نيز اقتدار خودشان را داشته باشند.

نجات كوهنورد 61 ساله در ارتفاعات 
اسدآباد

 كوهنورد 61 ســاله پس از 3 ســاعت تالش تيم هاى هالل احمر 
شهرستان اسدآباد در ارتفاعات آلمابالغ اين شهرستان پيدا شد.

رئيس جمعيت هالل احمر اســدآباد با اعــالم اين خبر به ايرنا گفت: 
ساعت 23 و 40 دقيقه روز جمعه گذشته يك مورد مفقودى كوهنورد 
از طريق مركز كنترل و هماهنگى عمليات  هاى فوريتى جمعيت هالل 
احمر و همــكاران اين جمعيت در كنگاور به هالل احمر اســدآباد 

اطالع رسانى شد.
حميدرضــا اعتصام افزود: طبــق گزارش اوليه اين تيــم 4 نفره در 
ارتفاعات آلمابالغ اســدآباد حضور يافته و يكى از آنها در مســير از 

ديگر اعضاى گروه جدا شده و مسير را گم مى كند.
وى اظهــار كرد: تيم هاى هــالل احمر ابتدا محل اســتقرار 3 تن از 
اعضاى اين گروه را پيدا كرده ســپس تجســس براى پيدا كردن فرد 

مفقود شده در كوه آغاز مى شود.
اعتصام ادامه داد: با توجه به اينكه فرد مفقودشده تلفن همراه داشت، 
اقدام به ارائه موقعيت جغرافيايى بر اســاس عوارض طبيعى مجاور 
خــود كرده و تيم عملياتى پايگاه امداد و نجات گردنه اســدآباد نيز 
بــا درنظر گرفتن اين مؤلفه ها موقعيت مكانى كوهنورد 61 ســاله را 

پيدا كردند.
وى با بيان اينكه ســاعت حوالــى 2:30 دقيقه بامداد روز گذشــته 
عمليات به پايان رسيد، افزود: هيچگونه آسيبى به اين كوهنورد وارد 
نشــده بود و اين مرد 61 ساله به همراه ديگر اعضاى تيم به منطقه اى 

امن منتقل شدند.
منطقه آلمابالغ يك منطقه حفاظت شــده است و به دليل چشم انداز 
زيبا و بكرى كه دارد، همه ســاله افرادى در اين محل حضور مى يابند 
و بــراى تردد به ارتفــات اين منطقه نيازى به اســتفاده از تجهيزات 

كوهنوردى نيست.
هكتــار   696 و  هــزار   9 بــا  آلموبــالغ  حفاظت شــده  منطقــه 
ــمال  ــرى ش ــدآباد و 35 كيلومت ــتان اس ــمال شهرس مســاحت در ش
غــرب شهرســتان همــدان واقــع شــده اســت، منطقــه اى بــا ســيماى 
كوهســتانى و تپــه ماهــورى كــه از زيســتگاه هاى بــا اهميــت قــوچ 

ــن اســتان اســت. ــى در اي و ميــش ارمن

برگزارى رزمايش همدلى و كمك مؤمنانه 
در رزن و درگزين

 رزمايش همدلى و كمك مؤمنانه در لبيك به تأكيدهاى مقام معظم 
رهبرى در شهرستان هاى رزن و درگزين برگزار شد.

با توجه به شــيوع ويروس كرونا و مشكالت اقتصادى و معيشتى كه 
براى برخى خانواده ها پيش آمد و در راستاى لبيك به تأكيدهاى مقام 
معظــم رهبرى، رزمايش همدلى و كمك مؤمنانه در شهرســتان هاى 

رزن و درگزين برگزار شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان هاى رزن و درگزين گفت: 
با خدمت به مردم مى توان پهلوان و قهرمان شــد و جامعه ورزشــى 
شهرســتان هاى رزن و درگزيــن كه هميشــه پرچــم دار اخالق و 
جوانمردى است، به جمع آورى كمك هاى خيران براى كمك به اين 

خانواده ها اقدام كردند.
مهدى كرمانى عنوان كرد: در اين راســتا هزار و 50 بســته غذايى به 
مبلغ هر بســته 400 هزار تومان در شهرهاى رزن و دمق و 725 بسته 
غذايى به مبلغ هر بســته 294 هزار تومان بين اهالى شهر درگزين و 

روستاهاى اطراف در 2 مرحله توزيع شد.

آگهى مزايده نوبت اول 
99/2/16

بدينوســيله به اطالع و آگاهى عموم مى رساند به شــرح پرونده كالسه 980381 (شعبه اول 
اجراى احكام مدنى) 6 دانگ عرصه و اعيانى محل كارخانه ورشكســته آجر ســفال مدائن 
واقع در شــهرك صنعتى بهــاران خيابان بهار صنعت روبروى زرين بتن «پشــت پليس راه 
قديم همدان-كرمانشاه به مســاحت 57/206/45 متر مربع كه 12000 مترمربع آن كشاورزى 
22130/45 مترمربع آن عادى و مابقى به عبارت 23076 مترمربع ســند ثبتى منگوله دار كه 
توسط كارشناسان رسمى دادگسترى جمعاً به مبلغ 4/007/920/000 تومان قيمت گذارى شده 
و شامل ساختمان دفتر و مسكونى، ساختمان نگهبانى، ساختمان انبارى (پاركينگ ساختمان 
كارگرى (ورودى) ســوله، انبارى، كوره آجرپزى، استخر مازوت و... مى باشد به باالترين قيمت 
پيشــنهادى از طريق مزايده به فروش مى رسد كه به موجب اين آگهى عالوه بر خريداران از 
طلبكاران و سهامداران شركت مزبور دعوت مى گردد در تاريخ 99/03/17 ساعت 12 ظهر در 
محل شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهار حضور بهم رسانند خريداران 
مى توانند از محل كارخانه بازديد به عمل آورده و تقاضاهاى خود را با پاكت در بســته به دفتر 
اجراى احكام دادگســترى بهار تحويل كه در روز مزايده در حضور نماينده محترم دادستانى 
دادسراى عمومى بهار مفتوح گردند بديهى اســت تمامى هزينه هاى متعلقه به عهده برنده 

مزايده مى باشد.
وقت مزايده: ساعت 12 ظهر مورخه 99/03/17 . محل اجراى مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى 

(شعبه اول دادگسترى بهار)(م الف 189)

مدير تصفه ورشكسته آجر سفال 
مدائن شاهرخى 

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326009000007 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى ابوالقاســم 
عبــدى فرزنــد ســيف اله بــه شــماره شناســنامه 4196 صــادره از فامنيــن در يــك بــاب 
ــي در  ــالك 99 اصل ــده از پ ــروز و مجــزى ش ــع مف ــه مســاحت 321/42 مترمرب ــه ب خان
اراضــى ماماهــان بخــش 5 حــوزه ثبــت ملــك همــدان شهرســتان فامنيــن خريــدارى بــا 
واســطه از مالــك رســمى آقــاى اكبــر رســتمى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 15) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/3/6

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن عمارت سازان 
اكباتان (در حال تصفيه) (سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح همدان) 

بنــا بــه تصميــم هيــأت تصفيــه تعاونــى فــوق جلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه 
نوبــت دوم رأس ســاعت 10 صبــح سه شــنبه مــورخ 99/02/30 در دفتــر تعاونــى واقــع در 

بلــوار كاشــانى كوچــه آرش پــالك 7 برگــزار مى گــردد.
بدينوســيله از كليــه اعضــا تعاونــى دعــوت بعمــل مى آيــد در ســاعت و تاريــخ مقــرر در 
مجمــع حضــور بهــم رســانيده و يــا وكالى خــود بــا توجــه بــه مفــاد اساســنامه تعاونــى 
تــا 24 ســاعت قبــل از تاريــخ مجمــع جهــت تنظيــم وكالــت نامــه در ســاعت ادارى بــه 
دفتــر تعاونــى معرفــى نمايــد. حضــور كل اعضــا الزامــى اســت (حضــور اعضــا و وكالى 
آنهــا بــا هــم در مجمــع ممنــوع مى باشــد) همــراه داشــتن كارت ملــى الزامــى اســت و 

ــى در جلســه ممنــوع مى باشــد. ــراد غيرعضــو تعاون ورود اف
دستور جلسه 

1- طرح و تصويب ارائه گزارش كتبى هيأت تصفيه 
2- طرح و تصويب گزارش صورت هاى مالى سال 98

3- طرح و تصويب تعيين بودجه سال 99
4- تمديد مهلت هيأت تصفيه به مدت يك سال 

(م الف 199)
شركت تعاونى مسكن عمارت سازان اكباتان 

انتخابى جام جهانى به صورت متمركز 
 كنفدراســيون فوتبال آسيا براى پايان دادن مســابقات انتخابى جام 
جهانى 2022 به دنبال برگزارى مســابقات به صــورت متمركز در يك 

كشور است.
به گزارش فارس، كنفدراسيون فوتبال آسيا اين روزها به دنبال پايان دادن 
مســابقات بين المللى در اين قاره اســت. AFC در نخستين گام خود 
پيش از اين پيشنهاد داده بود تا ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 2020
و AFC كاپ را به صورت متمركز و تك بازى به ميزبانى يك كشــور 

برگزار كند تا بتواند پيش از اتمام ســال 2020 پرونده اين مسابقات را 
ببندد و مشكلى براى فصل آينده نداشته باشد.

در جديدترين خبر كنفدراســيون فوتبال آســيا درحال بررسى است تا 
ادامه مســابقات انتخابى جام جهانى 2022 و جام ملت هاى آسيا 2023
چين را هــم به صورت متمركز برگزار كند تــا بتواند در كمترين زمان 
ممكــن و بدون نياز بــه جابه جايى زياد در ايام كرونــا پرونده مرحله 

نخست اين بازى ها را ببندد.
AFC پيشــنهاد داده تا هر گروه به ميزبانى يك كشــور بازى هايش را 
انجام دهد. البته اين پيشــنهاد AFC بايد از ســوى اعضاى خود مورد 

موافقت قرار بگيرد و درنهايت فيفا حكم نهايى را درباره اين پيشــنهاد 
خواهد داد. تيم ملى كشــورمان در اين رقابت ها 4 بازى حساس پيش 
رو دارد تــا بتواند مجوز حضور در مرحلــه نهايى انتخابى جام جهانى 
2022 را كســب كند. از 4 بازى پيش رو ايران در 3 بازى ميزبان هستند 
و در صورت اجرايى شــدن اين پيشنهاد AFC تيم ملى ايران يكى از 

متضررها خواهد بود 
تيم ملى كشــورمان اكنون با 6 امتياز در رده ســوم گروه C قرار دارد. 
عراق با 11 امتياز صدرنشين است و بحرين با 9 امتياز در رده دوم قرار 
دارد. هنگ كنگ و كامبوج نيز به ترتيب در رده چهارم و پنجم قرار دارند.

مجوز اسلحه شكارى دولول ته پر به شماره بدنه 61826263 
شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  عباسى  سميرا  نام  به 
3860280414 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

سليمان رحيمى»
 ورزش فوتبــال يكــى از محبوب تريــن 
رشته هاى ورزشــى جهان به شمار مى رود و 
هواداران و عالقه مندان فراوانى در اقصى نقاط 

جهان دارد.
جذابيت و محبوبيت فوتبــال بدون توجه به 
رنگ ها و مرزها اســت، به طورى كه اعضاى 
فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) از كشورهاى 
عضو سازمان ملل متحد نيز افزون تر است و 
از محبوبيت اين رشــته در بيــن مردم جهان 

حكايت دارد.
فدراســيون بين المللى فوتبال (فيفا) سازمانى 
گســترده و منضبط است و قوانين سختى در 

آن حكمفرما است.
در كشــورمان نيــز اين رشــته ورزشــى از 
محبوبيت بااليى برخوردار اســت و هواداران 

پرشمارى دارد.
فوتبال حاال ديگر از مرز يك رشــته ورزشى 
عبــور كرده و به عنوان يــك صنعت، جايگاه 
خوبى در اقتصاد جهان دارد. تبليغات محيطى، 
امتياز پخش تلويزيونى، فروش البسه و فروش 
بازيكن از جمله منابع درآمدى فوتبال اســت 
كه اين رشــته را به عنوان يك صنعت مدرن 

معرفى كرده است.
پولســاز بودن فوتبال عوامــل مخربى را نيز 
در دل خــود پرورش داده اســت و دالالن و 
شــرط بندان از محبوبيت اين رشــته ورزشى 
نهايت سوءاســتفاده را مى برند و مبالغ زيادى 

را به جيب مى زنند.
متأسفانه ضعف مديريت ورزش در كشورمان 
و رشــد قارچ گونه فساد و آلودگى در فوتبال 
سبب شــده تا اين رشته محبوب و پرطرفدار 
كمى كدر به نظر برســد و دل دوستارانش را 

به درد آورد.
در كشــور ما كه نه از امتياز پخش تلويزيونى 
خبرى هست و نه از تبليغات آنچنانى، اما باز 
هم پول زيادى رد و بدل مى شــود كه گاهى 
اين پول ها بى حســاب و كتاب است و همين 
بى حســاب كتاب بودن موجب شده تا خرج 
باشگاه ها ســير صعودى بگيرد و بودجه هاى 
نهادهاى دولتــى و نيمه دولتى نيز جوابگوى 
هزينه هاى سرسام آور و نجومى فوتبال نباشد 
و هر روز باشــگاه هاى ما بدهكارتر از ديروز 
باشند كه اين زنگ خطر بزرگى براى فوتبال 

كشور به شمار مى رود.
متأســفانه نهادهاى نظارتى هيچگونه نظارتى 
بر عملكرد مديران باشگاه ها و عوامل فوتبال 
ندارند و قراردادهاى نجومى و ميلياردى تيشه 

به ريشه اين رشته مى زند.
پرونده شــاكيان فوتبــال در كميته انضباطى 
فدراســيون فوتبال و فدراســيون جهانى فيفا 
انباشته مى شــود و هر روز حكمى تازه عليه 

باشگاه هاى كشورمان صادر مى شود.
حضور مديران ناكارآمد در رأس باشگاه هاى 
كشور موجب شده كه اين مديران بدون قيد و 

شرط با بازيكنان قرارداد ببندند و گاه حتى با 
بازيكنانى قــرارداد آنچنانى مى بندند كه حتى 

دقايقى نيز به بازى گرفته نمى شوند.
2 باشگاه اســتقالل و پرســپوليس بيشترين 
پرونده شــاكيان را در فيفا و بدهى هاى بسيار 

سنگينى دارند.
باشــگاه هاى ما هيــچ منبع درآمــدى ندارند 
و با ايــن هزينه هــاى ميلياردى زمينه ســاز 
ورشكستگى خود مى شــوند و اگر نهادهاى 
نظارتــى به ميدان نيايند حــال و روز فوتبال 

روزبه روز بدتر مى شود.
فعاليت گســترده دالالن و شرط بندان به اين 
بى بند و بارى دامن مى زنند وحتى ســالمت 

ورزشى را زير سؤال مى برند.
متأســفانه برخى نتايج خارج از مستطيل سبز 
رقم مى خــورد و فرياد و اعتــراض تيم ها و 

باشگاه ها نيز به جايى نمى رسد.
فدراســيون فوتبــال به عنــوان يــك نهــاد 
تصميم گيرنده نيــز به داليلى نمى تواند مقابل 

اين طيف گسترده قرار بگيرد.
در فوتبال باشگاهى كشورمان تبانى، دالل بازى 
و شــرط بندى موج مى زند و هرچند در ليگ 
برتر اين شرايط كمرنگ است اما در ليگ هاى 
پايين به دليل نداشــتن نظارت، شدت زيادى 
دارد و در رقــم خوردن نتايــج نقش آفرينى 

مى كند.
دالالن بــا داشــتن بازيكنان خــاص خود 
مى كنند  رفت وآمــد  باشــگاهى  تيم هاى  به 
و هميــن بازيكنــان با ســفارش دالالن و 
شــرط بندان در تغيير نتايج مســابقات نقش 
اول را بازى مى كنند و با زدن گل به خودى 
و حتــى دادن پنالتــى، دل صاحبان خود را 

به دست مى آورند.
در برخى مواقع داوران نيــز آتش بيار معركه 
مى شــوند، قاضيــان فوتبال كــه بايد مروج 
عدالــت باشــند در مواقعى با افتــادن به دام 
اين دالالن و شــرط بندان، آنها را در رسيدن 

به مقاصد شوم خود همراهى مى كنند كه اين 
زيبنده نام و جايگاه آنها نيست و البته بيشترين 
داوران كشــورمان افراد پاكى هستند و تعداد 
انگشت شــمار داوران نبايد كل جامعه آنان را 

زير سؤال ببرد. 
فســاد وتبانى چون ســونامى به جان فوتبال 
كشــورمان افتــاده و اگر متوليــان ورزش و 
نهادهــاى نظارتى پا پيــش نگذارند، فاجعه 
بزرگــى رخ خواهد داد و فوتبــال به ورطه 

نابودى كشيده خواهد شد.
دســتگاه ورزش نيز به اين فساد آگاه است و 
به دنبــال زدودن اين لكه ننگ از دامن ورزش 

كشورمان است.
معاون توســعه ورزش قهرمانــى و حرفه اى 
وزارت ورزش و جوانــان در اين باره گفت: 
داللى در ورزش ايران و به ويژه رشته ورزشى 
فوتبــال، موضوع جديدى نيســت و دالالن 
شبكه گسترده اى هســتند و حتى افرادى در 
خارج از كشــور با اين مجموعــه داللى در 
ارتباط هســتند و درنهايت افرادى در داخل 
و خارج از كشــور با فعاليــت از اين طريق 

پول هاى كثيف دريافت مى كنند.
مهــدى على نژاد در ادامه با اشــاره به اين كه 
شــبكه داللى در ورزش ايران پيچيده اســت 
و رد پاى آن را مى توان در برخى رســانه ها، 
مربيان و مديران مشاهده كنيد، گفت: اينگونه 
نيست كه يك يا 2 نفر در حوزه داللى فعاليت 
كننــد كه اگر اينگونه بــود وزارت ورزش و 
جوانان مى توانســت مسأله را ريشه كن كند و 
با توجه به اين كه با يك شبكه فعال در حوزه 
داللى در ورزش مواجه هســتيم در عين حال 
نيازمنــد عزم جدى و فعاليت همه جانبه براى 

مقابله با اين معضل هستيم.
وى ادامه داد: متأســفانه شاهد آن بوده ايم كه 
بازيكنــان و مربيان خارجى بــه فوتبال ايران 
راه پيدا كرده اند و برخالف عملكرد ضعيف، 
دريافتى بســيار مناسبى داشته اند و حتى پس 

از عقد قرارداد با اسكوچيچ سرمربى تيم ملى 
فوتبال ايران نيز شاهد بوديم كه اسامى مربيانى 
مطرح مى شد كه با ريشــه يابى مسأله متوجه 
شــديم برخى دالالن به كمك برخى رسانه ها 

به دنبال فضاسازى و كسب منافع هستند.
در فوتبال استان و باشــگاه پاس نيز چنين 
شــرايطى حاكم اســت، اين تيــم در طول 
يك دهه گذشــته خود بارهــا از دالل بازى 
و مديريت هاى غلــط ضربه خورده و يكى 
از داليل ناكامى و ســقوط ايــن تيم را بايد 
در ايــن مقوله جســت وجو كــرد؛ در يك 
دهه گذشــته بازيكنان و مربيان پرشمارى با 
ســفارش دالالن قدم به تيم پاس گذاشتند 
كــه حاصل آن چيزى جز ســقوط و تاراج 
بى رويه بيت المــال نبود و اگر پاس همواره 
از  حكايت  است،  ميلياردى  بدهى هاى  اسير 

اين مديريت هاى غلط دارد.
متأسفانه برخى دوستان همشهرى نيز در اين 
چندسال، آتش بيار معركه شده اند و با گرفتن 
درصــد، به عنوان كار چاق كــن، راه دالالن و 

شرط بندان را هموار كرده اند.
بايد نهادهاى نظارتى حداقل در استان، پرونده 
يك دهه گذشــته پاس را بررسى و با مسببان 

تاراج بيت المال برخورد كنند.
چرا هر مديرعاملى بنا بر نظر شــخصى خود 
و بدون داشــتن پشــتوانه مالى با بازيكنان، 
قراردادهاى آن چنانى بســته اســت و حاال 
چوبــش را بايد بازيكنان بومــى و باتعصب 
كنونــى پاس بخورد. البته امســال تاحدودى 
دســت اين دالالن به اردوى پاس بسته شده 
اســت و اگر پــاس در فصل جــارى نفس 
مى كشد و به عنوان مدعى ظاهر شده، حكايت 

از سالم بودن بازيكنان و كادر فنى دارد.
 درباره فســاد و بى اخالقى در فوتبال حرف 
بســيار اســت كه اميدواريم متوليــان امر با 
برخورد قاطع مقابل آن قرار بگيرند و فوتبال 

را تطهير كنند.

سونامى فساد در فوتبال

مربيان تنيس همدان مجازى آموزشى مى بينند
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باباطاهر

مواجهه جديد خطوط هوايى خارجى با 
مسافران پروازهاى لغو شده

عطر و ادكلن به جاى بليت
 با شــيوع كرونا مسافران به دو شكل سفر خود 
را لغو كردند. دسته نخســت مسافرانى هستند كه 
به دليل شــيوع كرونا ســفر خود را لغــو كردند و 
دسته دوم نيز مسافرانى هستند كه به دليل اينكه كل 
پروازهاى بين المللى از ايران به دليل فراگير شــدن 
كرونا متوقف شــد مجبور به لغو كردن ســفرهاى 

خود شدند.
تا هفته گذشته شــركت هاى هوايى براى توضيح 
اينكه پول مســافران را چرا برنمى گردانند فقط در 
قالب يك موضوع با آژانس هاى مسافرتى صحبت 

و به آنهــا اعالم كردند به زودى پول مســافران را 
پرداخت مى كنيم اما تحقيقات و بررسى هاى جديد 
هوايى  شركت هاى  مى دهد  نشــان  «دنياى اقتصاد» 
زمين بازى با مسافران پروازهاى لغوشده كرونا را 
عوض كردند. بدهكاران مسافران لغو (شركت هاى 
هوايى) بازى تــازه اى را مقابل افرادى كه پيش از 
عيد بليت پرواز براى سفر خارجى داشته اند شروع 
كردند. ضوابط و مقررات ظاهرا سختگيرانه متولى 
امور هوايى كشــور هنوز نتوانســته طلب درحال 
كهنه شــدن مســافران لغو عيــد 99 را از خطوط 
هوايــى داخلى و خارجى دريافت كند. به گزارش 
دنياى اقتصــاد، برخى خطوط هوايــى خارجى از 
طريق واســطه دفاتر خدمات مسافرتى به مسافران 

پيغام مى دهند  پروازهاى لغوشده تعطيالت نوروز 
كه اگر به دنبال برگشت پول هستند مى توانند عطر، 
ادكلن يا پوشــاك خارجى از ســايت هاى فروش 
بين المللى انتخاب كــرده و معادل پول بليت براى 
آنها اجناس مورد نياز را ارسال كنند. در واقع چنين 
كشورهايى با يك تير، دو نشان مى زنند، زيرا نه تنها 
از پرداخت پول سر باز زده اند بلكه عالوه بر آن با 
توجــه به وجود كرونا و كاهش فروش محصوالت 
داخلى كشــور خود اين حوزه را با خريد اجبارى 
كه براى دفاتر خدمات مسافرتى و مسافران در نظر 
گرفته اند رونق خواهند بخشــيد. برخى ايرالين ها 
نيز بــه دفاتر خدمات مســافرتى پيشــنهاد اعتبار 
كيلومتــرى پــرواز را اعالم كرده اند بــه اين معنا 

كــه مجموع طلبى را كه يك آژانس مســافرتى از 
شركت هوايى دارد براى بازگشت آن اعتبار پرواز 
(كيلومترى پــرواز) از خط هوايى دريافت خواهد 
كرد. در واقع دفاتر درحال حاضر بايد از پول خود 
بگذرند و اين شركت ها پس از اتمام كرونا تعدادى 
بليت و خدمات به آنها ارائــه خواهند كرد. بازى 
ســوم ايرالين ها اين اســت كه به دفاتر خدمات 
مســافرتى اعالم كرده اند كه مسافران احتمالى در 
دوران پساكرونا را جايگزين مسافران لغوشده عيد 
99 كنند و هزينه  را از مسافران پسا كرونا دريافت 

كرده و به مسافران لغوشده پرداخت كنند.
در اين ميان برخى ديگر از شــركت هاى هوايى 
شــروع به اعطاى چــك با مدت زمــان 3 تا 6 

مــاه كرده اند كه همين امر نيــز از نظر اقتصادى 
براى مســافران لغوشــده اصال مقرون به صرفه 
نيســت زيرا آنهــا عنوان كرده اند اگــر اين پول 
ارزش  مى توانستند  مى كردند  ســرمايه گذارى  را 
پول خود را بيشــتر از اينها حفــظ كنند. برخى 
ايرالين ها نيز به دفاتر خدمات مســافرتى اعالم 
كرده انــد كه در انتهاى ســال با آنها و تســويه 
خواهنــد كــرد. همچنين دســته اى ديگر از اين 
شــركت هاى هوايــى آب پاكى را روى دســت 
دفاتر خدمات مســافرتى ريخته و به آنها عنوان 
كرده اند هــرگاه به نقدينگى رســيديم پولتان را 
بازمى گردانيم. در اين ميان دسته اى ديگر از اين 
فعاالن به اعطاى چك هاى بلندمدت پرداخته اند.

دولت تقاضاى تغيير كاربرى هتل ها 
را جدى بگيرد

 جلســه هيأت مديــره جامعه هتلــداران ايران با موضوع بررســى 
آسيب هاى ناشى از بحران كرونا برگزار و مقرر شد اين جامعه در قالب 
نامه اى به رئيس جمهور، اهم درخواست هاى خود را به صورت پيشنهاد 

مطرح كند.
بــه گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران ايــران، هتل باباطاهر تهران 
ميزبان اعضاى هيأت مديره جامعه هتلداران ايران بود تا جلسه اى ديگر 
را نيز به بررســى مشكالت برآمده از بحران كرونا و تعطيلى سفرها در 
ماه هاى گذشته اختصاص دهند. اين جلسه ميهمان ويژه اى هم داشت كه 

ولى تيمورى، معاون گردشگرى كشور بود.
رئيس جامعه هتلداران ايران در اين جلســه با بيان اينكه گردشگرى و 
هتلدارى در جريان كرونا بيشــترين آســيب را ديدند، گفت: 80 هزار 
نفــر در صنعت هتلدارى و بخش اقامتى كار مى كنند و هتل ها در حالى 
بايد حقوق اينها را پرداخت كنند كه مهم ترين فرصت بهره بردارى خود 
يعنى تعطيالت نوروز را به دليل تعطيلى سفر و قرنطينه از دست داده اند.

حمزه زاده حفظ اشــتغال كاركنان هتل ها را با شــرايط كنونى كار بسيار 
دشــوارى دانســت و افزود: هتل ها در حالى در روزهاى عيد خالى از 
مســافر شــدند كه براى تجهيز خود به مناسبت تعطيالت نوروز هزينه  
زيــادى كرده بودند. خيلــى از هتل ها براى اين تجهيــز كردن زير بار 
بدهى هاى ســنگينى رفتند، اما تعطيل شدن سفرها آنها مانع بهره بردارى 
آنها در روزهاى عيد شــد. حاال بى آنكه درآمدى داشته باشند، هم بايد 

بدهى را بپردازند و هم هزينه جارى هتل را.
حمزه زاده در انتقاد به دولت گفت: دولت نبايد همه عرصه ها را در قبال 
آسيب هاى كرونا يكسان ببيند، بلكه توجه دولت بايد متناسب با ضرر و 
زيانى باشد كه هركدام از صنايع در اين بحران ديده اند. طبعا گردشگرى 

كه آسيب 100 درصدى ديده بايد در اولويت باشد.
رئيس جامعه هتلداران ايران به وام هاى 12 درصدى كه دولت مى خواهد 
به هتل ها بدهد اشــاره كرد و آن را بى فايده دانست و افزود: بازپرداخت 
2ســاله اين وام ها خودش يك مشــكل ديگر است. ضمن اينكه مدت 
تنفس هم بايد بيشتر باشــد چون چند ماه از اين مدت تنفس مى گذرد 
تا وام به دســت هتلداران برسد. ضمن اينكه تضامين بانكى هم خودش 

مسأله ديگرى است كه بايد در جاى خودش بازنگرى شود.
در ادامه جلسه نايب رئيس جامعه هتلداران ايران نيز نكاتى را بيان كرد. 
وى تصريح كرد كه دولت اگر نمى تواند كارى براى صنعت گردشگرى 

و هتلدارى انجام بدهد، الاقل به هتل ها مجوز تغيير كاربرى بدهد.
شهرام شيروانى توضيح داد: پس از مشكالت پيش آمده براى هتل ها در 
جريان بحران كرونا، خيلى از همكاران ما و مديران هتل ها خواهان تغيير 

كاربرى هستند و دولت بايد اين تقاضا را جدى بگيرد.
وى همچنين به مســأله امهال مالياتى هتل ها اشاره كرد و گفت: هتل ها 
با آســيبى كه در طول ســال 98 ديدند كه در نهايت در ماه پايانى سال 
با بحران كرونا همراه شد، بايد از ماليات تا مدتى معاف شوند؛ بنابراين 
درخواســتى كه ما از دولــت داريم، معافيــت 100 درصدى هتل ها و 

تأسيسات گردشگرى از ماليات در سال هاى 98 و 99 است.
در ادامه معاون گردشــگرى كشور به شرح گزارشى درباره كارهاى اين 
معاونت در جريان ستاد كرونا پرداخت. ولى تيمورى گفت: شيوع كرونا 
از اراده همه ما خارج بود. اولويت همه اين بود كه ســالمتى مردم حفظ 
شود. مرجع حفظ سالمتى هم وزارت بهداشت است و ما هم بايد تابع 
تصميمات مى بوديم. با اين حال ما همه تالشمان را كرديم تا حد ممكن 

براى بخش گردشگرى كمك و تسهيالت بگيريم.

■ دوبيتى باباطاهر 
وامو پر بد مكه كه دردمندم نذونى اى فلك كه مستمندم  
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■ حديث:
امام حسن (ع):

خداى متعال، ماه رمضان را به عنوان ميدانى براى مسابقه آفريدگانش آفريد تا به وسيله فرمان 
بُردارى از خدا، به سوى رضاى الهى سبقت بگيرند. گروهى پيش افتاده، برنده شدند و گروهى 

هم عقب مانده ، محروم گشتند. 
كتاب من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 174 ح 2057

مريم مقدم  »
 اهل همدان كه باشــيد قطع به يقين بلوار 
موشك يا 15 فروردين را خوب مى شناسيد؛ 
حتما براى يكبار هم كه شــده است از آنجا 

عبور كرده ايد. 
در نخســتين تقاطع اين بلوار يك ســردر 
تاريخى كه با تابلوى رنــگ و رو رفته نام 
و نشــان خود را به عابران مى شناساند جا 

خوش كرده است. 
رخســار رنگ پريده تابلوى شركت سهامى 
فرش ايران كه حاال البتــه با كاربرى و بناى 
رو به تخريب آن هم ســنخيت دارد در كنار 
بى توجهى و نديده گرفتن هاى متوليان امر در 
تب و تاب نابودى به بهانه طرح تفضيلى است. 
آنچــه مســلم اســت طبــق طــرح تفضيلــى 
ــى  ــب شــود و حت ــد تخري ــن ســردر باي اي
شــنيده شــده اســت همســايگان مجــاور بنــا 
ــد و  ــم كرده ان ــتقبال ه ــم اس ــن تصمي از اي
گاهــى جمــع مى شــوند و مى خواهنــد 
ايــن ســردر خــراب شــود، امــا اگــر بداننــد 
ــرش  ــركت ف ــت ش ــرى از ظرفي ــا بهره گي ب
ــوزه  ــه م ــه ب ــر آن منطق ــان ام توســط متولي
زنــده فــرش در ايــران تبديــل مى شــود آيــا 
ــاز ايــن درخواســت را خواهنــد داشــت؟ ب

اين تقاضاهاى همسايگان و نبود توجه متوليان 
امر به بناى تاريخى شركت فرش اين بيم را در 
دل دوســتداران ميراث فرهنگى ايجاد مى كند 
كه در آينــده نه چندان دور اثرى از ســردر 

قديمى نمى ماند. 
اين درحالى اســت كه برخى كارشناســان 
براى حفظ آن برنامه هاى منســجم دارند و 
بنا  كاربرى  ساختار  و  معمارى  باورند  براين 
مى تواند همدان را صاحب يك غناى ميراثى 

و فرهنگى كند.
 سردر شركت فرش در دوراهى 

ماندن و نبودن
يكى از پيشــنهادات اين اســت كه ســردر شركت 
فرش همدان به عنوان يك المان شهرى مى تواند در 
مركزيت يك ميدان كه با خالقيت مديران و طراحان 

شهرى ايجاد شود بر فضاى شهرى متمايز تأثيرگذار 
باشد نه آنكه اين غناى فرهنگى قربانى اجراى طرح 

تفضيلى شود. 
جداى از ســايه تهديد تخريب كــه روى بنا افتاده 
اســت بايد گفت همدان بازمانده هنــر قاليبافى را 
هم نتوانســت حفظ كند، مخروبه اى كــه امروز از 
دســتبافته هاى يك قــرن پيش به جا مانده اســت 
مى توانست گنجينه زنده فرش ايران باشد اما نيست 
اين مهم زمانى اثبات مى شود كه راهى آنسوى سردر 

بالتكليف شركت فرش در همدان شويد.
وقتى وارد عمارت مخروبه شركت فرش همدان كه 
متأســفانه صاحب نام و نشان در فهرست ملى ايران 
هم هست مى شــويد با ابزارها، نقشه ها و تجهيزاتى 
بــا يك قرن ســابقه روبه رو خواهيد شــد كه گويا 

هيچكس ارزش آنها را نمى داند.
همدان كه با دستبافته هايش در عرصه هنر ملى شهير 
است، مى توانست صاحب موزه زنده فرش باشد اما 
حاال اين مكان در نزديكى برج تاريخى «ُقربان»، در 

بلوار 15 خرداد همدان از هر توجه به دور است.
بازمانده يــك قرن پيش، شــركت منطقه اى فرش 
همدان و كردســتان كه در واقع نخســتين شركت 
فرش ايران محســوب مى شــده بنايى كه امروز به 
نام «ساختمان شركت ســهامى فرش ايران» ناميده 
مى شود، همان مكانى است كه امروز در حال تبديل 

شدن به مخروبه  است. 
  غفلت دستگاه هاى اجرايى 

در حفظ اصالت بنا
دســتگاه هاى متولى ميراث فرهنگى، شــهردارى و 
شركت فرش ملى ايران، مى توانستند با برنامه ريزى 
و اختصاص ميزان محدودى اعتبار يك مجموعه از 
دســت رفته را حيات دوباره بخشند، اما هيچ اتفاقى 

در اين زمينه رخ نداد.
حاال شواهد امر بيانگر آن است كه درحال حاضر يك 
گنجينه ى باارزش از فرش به ويژه متعلق به همدان در 

حال نابودى است. 
برخى كارشناســان و اســناد به جا مانده از گذشته 
بيانگر آن اســت كه مهمترين اسناد مربوط به فرش 
و نقشــه خوانى هاى فرش هاى قديمى در چند سال 

گذشته در همين كارخانه به آتش كشيده شده اند. 
اينجا تنها نمونه از كارخانه هاى باقى مانده در همدان 
است كه با بى توجهى مالكاِن امروزى اين كارخانه، 

به نابودى نزديك مى شود. 
 مستندات از شركت فرش چه مى گويند؟

در كتاب «قالى بافى هنر ملى ايران، نگاهى به قالى ايران 
و قالى بافى در استان همدان»، تأليف عباس زند آمده 
است كه در سال 1290 شمسى، يك شركت انگليسى 
با نام «O. C. M» توسط «سسيل ادواردز» وابسته به 
كمپانى شرق لندن، نخست در خانه اى در شهر همدان 

با 8 دستگاه دار قالى، كار قالى بافى را شروع مى كند، 
كه عمده ترين فعاليتش در شــهرهاى همدان، اراك و 
كرمــان بود، وى در 1948 ميالدى براى تأليف كتاب 
«قالى ايران» به همدان برمى گردد و متوجه مى شــود 
كه اســتاد كارش «كبرى خانم» 12 دستگاه دارقالى را 
اداره مى كند، يعنى بزرگترين كارگاه قالى بافى در شهر 
همدان در سال 1314 شمسى، به دستور رضا شاه خلع 
يد مى شــود و شركت سهامى فرش ايران به جاى آن 

شركت، تأسيس مى شود. 
از سوى ديگر سسيل ادواردز در كتاب قالى ايران، در 
همدان زندگى مى كرده و يك تخته قالى به نام قالى 
الوند را طرح ريــزى مى كند كه بافت، طرح و رنگ 
ويــژه اى دارد و وى فعاليت خود را در همدان براى 

بافت فرش ادامه مى دهد. 
صنعت فرش بافى از دوره صفويه و اســماعيل شاهِ 
طهماســب در همدان فعال بوده و حتى اين منطقه 
يكى از مراكز تجارت فرش محســوب مى شده، به 
همين منظور نيز بازارها و كاروانســراهاى مختلفى 
براى ايــن كار فعال بوده انــد و تاجرها به صورت 
سنتى از طريق تجارت كار خود را انجام مى داده اند. 
بنابر برخى نوشــتارهاى رســانه اى و تاريخ كتبى 
و شــفاهى به جا مانده از آن دوران؛  شــركت فرش 
همدان و كردســتان پس از انقالب اسالمى به يك 
شــركت خصوصى تبديل مى شــود، از دهه 70 به 
بعد مديرانى كه مســئوليت اين شركت را به عهده 
مى گيرند، اجازه ورود هيچكس به اين بخش قديمى 

شــركت فرش را نمى دهند، حتى در دهه 70 بخش 
عمــده اى از اين مجموعه توســط همين شــركت 
تخريب مى شــود تا امروز كه آن در بدترين شرايط 

قرار گرفته است. 
طاق هــاى ضربــى و شــيروانى بنــا بيانگــر معمــارى 
ــاال  ــت ح ــدرن اس ــارى و م ــى از دوره قاج تلفيق
ــروز  ــه، ام ــن مجموع ــده ى اي ــاى باقى مان بخش ه
در شــرايط بســيار بــدى قــرار دارد، درحال حاضــر 
ــت و  ــندگى، پرداخ ــرزى، ريس ــط بخــش رنگ فق

انبــار آن باقــى مانــده اســت. 
بخشــى از نقشــه هاى قديمى تر كه متعلق به دوره 
پهلوى دوم اســت و داراى اشــياى باارزشى مانند 
دستگاه پرداخت و چله كشى است در حالتى بد و در 

مخروبه هاى اين كارخانه نگه دارى مى شوند. 
به هــر ترتيب امــروز كارخانه شــركت فرش در 
محلــه ى زندى هاى همدان، تنها نمونه ى باقى مانده 
از كارخانه هايى اســت كه در طــول بيش از 100 
سال گذشته در همدان ســاخته شدند، اما با از بين 
رفتن تدريجى كارخانه هايى مانند چرم ســازى، برق 
و كبريت ســازى؛ كارخانه شركت فرش، امروز تنها 
نمونه از كارخانه هاى باقى مانده در همدان است كه 
كمــر همت براى از بين رفتــن آن همچنان محكم 
اســت. اميد آنكه اينبار مسئوالن انعكاس مطالب را 
جدى بگيرند، زيرا اين چنين نوشتارهايى به آيندگان 
خواهد گفت تلنگر و پيشنهادات مطرح شد اما آنان 

كه بايد بخواهند نخواستند...

گنجينه زنده فرش ايران جان مى دهد

سردِر شركت فرش 
قربانى طرح تفضيلى 
■ ظرفيت موزه زنده فرش در همدان مغفول ماند

رئيس كميسيون فرهنگى  شوراى شهر همدان:
مطالعات ايجاد منطقه بافت مركزى شهردارى همدان آغاز شد

 مطالعــات ارزيابــى براى ايجــاد منطقه جديد 
شهردارى در بافت مركزى شهر همدان آغاز شد.

رئيــس كميســيون فرهنگى اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى همدان با اعالم اين خبر گفت: در دومين 
جلسه رسمى شورا به تأثيرات اجتماعى ايجاد منطقه 
جديد بافت مركزى شهردارى همدان پرداخته شد. 
ــزود: در ايــن جلســه مقــرر  رضــوان سلماســى اف
ــگاه هاى  ــه دانش ــوع ب ــن موض ــى اي شــد بررس
و  ارزيابــى  نتايــج  و  ســپرده  همــدان  اســتان 
داده  اطــالع  راهبــرى  شــوراى  بــه  مطالعــات 
ــا تأثيــرات اجتماعــى ايــن منطقــه جديــد  شــود ت

شــهردارى در همــدان مشــخص شــود.
رئيــس كميســيون فرهنگى اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان با اشــاره به اهداف اين شوراى 

راهبــرى گفت: هدف اصلى اين شــوراى راهبرى 
ارزيابى پروژه هاى شهردارى همدان پيش از ايجاد، 

در زمان ايجاد و پس از آن است
سلماســى خاطرنشــان كرد: از اين بــه بعد تمامى 
پروژه هاى شــهردارى همدان پيش از ايجاد در اين 
شــورا مطالعه مى شود و شــاهد تحولى در اجراى 

پروژه هاى شهردارى همدان خواهيم بود.
رئيــس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان با اشــاره به اين موضوع گفت: 
با توجه به حساســيت موضوع ايجاد منطقه جديد 
شــهردارى همدان براى ارزيابى تأثيرات اجتماعى 
ايجاد پروژه هاى اين منطقه؛ شوراى راهبرى دومين 
جلسه رسمى خود را به اين موضوع اختصاص داد.

ــرر  ــن مق ــزود: همچني ــدا اف ــدى هوي روح ا... وج

ــراى  ــاتى ب ــز جلس ــده ني ــاى آين ــد در هفته ه ش
ــوراى  ــتور كار ش ــوع در دس ــن موض ــرى اي پيگي

ــرد. ــرار بگي ــرى ق راهب
وى با بيــان اينكه پيش از ايجاد هــر پروژه اى در 
همدان بايد از تمام جوانب به آن توجه شــود، بيان 
كرد: تأثيــر ايجاد يك پروژه در شــهر بايد از نظر 
اقتصادى، اجتماعى، زيســت محيطــى و ترافيكى 
پيش از ايجاد مطالعه شود تا پس از ايجاد پروژه به 

مشكالت از اين قبيل برخورد نكنيم.
رئيــس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى همدان عنــوان كرد: ايــن مطالعات با 
اســتفاده از دانش اساتيد دانشــگاه هاى استان و با 
حضور 3 نفر از اعضاى شوراى شهر به عنوان عضو 

شوراى راهبرى صورت مى گيرد.


