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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

چوب الى چرخ نباشيد! 
 1- مشــهور است در ايران دو دســته سخت مشغول كار هستند. 
دســته اى كه مى خواهد  و ســخت تالش دارد تــا كارى كند و چرخ 
زندگــى مردم و چرخ مملكت را بچرخاند و دســته اى كه چوبى در 
دست گرفته و با اين ادعا كه بهتر مى تواند عمل كند، آن  چوب را الى 

چرخ حركتى گروه نخست مى گذارد تا كارى پيش نرود.
در واقع، آنچه هم اتفاق مى افتد جز اين نيست و تالش اين دو گروه، 

مبناى تمامى چالش ها در جامعه است.
2- دولت ها در اوج قدرت، اعالم مى كنند كه نگذاشتند كار كنيم! اين 
اعالم هم از ســوى دولت با گرايش راســت و هم از سوى دولت با 

گرايش چپ در ايران انجام شده است.
ايــن اعالم، هرچند نگاه هايى را متوجه افرادى جداى از اين دو جناح 
در كشور كرده است اما در حقيقت ريشه در رقابت اين دو گروه دارد 
كه يا بايد كار توســط آنها انجام شود يا اجازه انجام كار توسط رقيب 

را به هيچ عنوان نخواهند داد.
3- دولــت اعتدالى هم اگرچه با ائتالف عالقه مندان به ماندگارى در 
قدرت از چپ و راست شكل گرفت اما در عمل اين دولت هم با مانع 

و چوب الى چرخ مواجه شد.
البته اين بار، نداشتن گفتمان مشخص از سوى دولت دليلى شد كه اين 
موانع و چوب ها در مواقعى از درون دولت و توسط كسانى كه براساس 

منطق، نبايد عليه دولت موضعى داشته باشند، ايجاد شود!
4- در عمل، كار كردن ســخت اســت و در مقابل، خراب كردن كار 
بسيار ساده اى اســت. به همين دليل است كه گفته اند، ساختن و كار 

كردن هنر است و در تخريب و مانع ايجاد كردن، هنرى نيست.
اما به رغم اين تاكيدات ســختى كار كردن دليلى شده تا ميل به ايجاد 
مانع و تخريب، بيشتر باشد و كسى كه مى خواهد كار كند با جماعت 

ناهمراه بسيارى مواجه شود.
5- آنچه انجام كارهاى ســخت را آســان و ممكن مى كند و دليلى بر 
گذر آسان از موانع است، هم افزايى، وحدت و اتحاد براى دست يافتن 

به هدف هاى كارى و در رأس آن توسعه است.
با اين نگاه اگر در جامعه اى، چه آنان كه در قدرت هستند و چه آنان كه 
از قدرت كنار هســتند، براى دست يافتن به توسعه و پيشرفت متحد 

عمل كنند، هم افزايى ايجاد و خواست همگان، محقق خواهد شد.
6- انتخابات يــك فرايند عقالنى براى چرخش قــدرت و انتخاب 

مسئوالن است و در ايران اين روش پذيرفته شده است.
اما مشــكل اين است، با آنكه شــعار داده مى شــود، رقابت تنها در 
انتخابات اســت و فــرداى انتخابات، تحكيم دوســتى ها و وحدت 
براى كار و خدمت اســت، در عمل انتخابات به عاملى براى تشديد 

اختالفات و افتراقات در جامعه تبديل شده است.
7- در ســطح ملى اختالفات و افتراقات و چوب الى چرخ گذاشتن 
رقبا در مواقعى به حوزه امنيت ملى وارد و چالش هايى را ايجاد كرده 
است كه ضرورت تغيير رفتار سياسيون براى تفاهم در رقابت و رفاقت 

به موقع را يادآورى مى كند.
در سطح استانى هرچند موضوع با امنيت ملى ارتباط نداشته اما منافع 

منطقه اى و شهرستانى را با خطر محقق نشدن، مواجه كرده است.
محروميت و ضعف توسعه  اى برخى شهرستان هاى استان مى توانست 
وجود نداشــته باشد، اگر همه بزرگان فعلى و پيشين اين شهرستان ها 
هم افزايى و اتحاد و كمك به مســئول مســتقر را جايگزين تخريب، 
مانع تراشى و چوب الى چرخ كارى مسئول فعلى گذاشتن، مى كردند. 

كارى كه اكنون نيز مى توان انجام داد.

پلمب 2 رستوران در همدان
 مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
ســيناى همدان از پلمب 2 رستوران در هفته گذشــته به دليل رعايت نكردن 

شيوه نامه هاى بهداشتى در سطح استان خبر داد.
ليدا رفعتى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 35 هزار و 412 مركز خدماتى، 
صنعتى، اماكن عمومى و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى در استان وجود دارد 

كه در هفته گذشته 4 هزار و 94 بازرسى از اين مراكز انجام شده است.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
ادامه داد: در اين بازرســى ها 3 هزار و 495 واحد معادل 85 درصد بهداشت 
فردى و 3 هــزار و 299 واحد معادل 81 درصــد فاصله گذارى اجتماعى را 

رعايت مى كردند.
وى افزود: از ميان واحدهايى كه شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت نمى كردند 
272 واحد اخطار دريافت كردند و به مراجع قضايى معرفى شــدند كه اغلب 
آنها سوپرماركت و خواروبارفروشى بودند. مدير سالمت محيط و كار معاونت 
بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا افزود: 15 واحد نيز پلمب شدند كه 
شامل 7 ســوپرماركت و خواربارفروشــى، 6 نانوايى و 2 رستوران بود. وى 
گفت: طبق ارزيابى صورت گرفته در پايانه هاى مســافربرى برون شــهرى با 
رعايت 55 درصدى كمترين ميزان رعايت بهداشــت فردى و اماكن متبركه و 
مســاحد، زندان، صنايع ساخت وساز و صنايع نفت  و گاز و انرژى با رعايت 

صد درصدى بيشترين ميزان رعايت بهداشت فردى را داشتند.

دارو و تجهيزات پزشكى شركت هاى چندمليتى قابل اعتماد نيستند
 رئيس پيشين دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان معتقد است دارو و تجهيزات پزشكى توليدى توسط 

شركت هاى چندمليتى آمريكايى و انگليسى قابل اعتماد نبوده و از كارآيى الزم برخوردار نيستند.
رضــا صفى آريــان در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: مقام معظم رهبرى با مشــورت هاى علمى كه انجام دادند، 

قاطعانه در مقابل واردات واكسن از آمريكا و انگليس ايستادگى كردند.
وى گفت: رهبر معظم انقالب اين بار بســيار قاطعانه در برابر خطرات احتمالى واردات واكســن از كشورهاى 
آمريكا و انگليس ايستادند. صفى آريان با اشاره به كيفيت پايين تجهيزات وارداتى از شركت هاى چندمليتى در 
انواع شــاخه هاى پزشكى، ادامه داد: ما در جراحى بيمارى قلبى از دريچه هايى استفاده مى كنيم كه حداقل بايد 
ده ســال كارآيى داشته باشــد، اما محصوالت اين شركت هاى چندمليتى كه بيشتر هم آمريكا و انگليس در آن 

شراكت دارند بيش از 3 سال كاربرد ندارند.

 اسدآباد، فامنين و بهار در وضعيت آبى كرونايى قرار دارند

كرونـا هر روز به يك رنگ

دستكارى پالك جرم است 
معرفى متخلفان به مراجع قضايى

 برخى رانندگان براى فرار از چنگال قانون به گل مالى، پاك كردن 
شماره انتظامى يا تراشيدن و اضافه كردن يك عدد به پالك اقدام كرده 

كه اين اقدام آنها جرم محسوب مى شود.
رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: طرح اعمال قانون خودروهاى 
داراى پالك ناخوانا و مخدوش هفته گذشــته اجرايى شد كه در اين 
طرح حدود 600 دســتگاه جريمه و 25 دســتگاه خودرو به دادسرا 

معرفى شدند.
رضــا عزيزى در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: برخى رانندگان اقدام به 
تراشــيدن رنگ مشكى روى شماره پالك خودرو و تغيير آن به عنوان 
مثــال از 3 به 2 يا از 2 به يك كرده بودند تا درصورت تخلف و ثبت 
شماره آنها توســط دوربين، اين تخلف به نام خودروى ديگرى ثبت 

شود.
رئيس پليس راه همدان بيان كرد: همچنين شــمارى از رانندگان با 
اســتفاده از برچسب يك شماره به 7 شــماره انتظامى موجود در 
روى پــالك افزوده يا با كثيف كردن و گل مالى پالك خودرو مانع 
از روئيت دقيق و ثبت آن توســط دوربين و مأموران پليس راه شده 

بودند.
عزيزى افزود: برخى رانندگان با وجود شستن بدنه وسيله نقليه اما از 
تميز كردن پالك خودرو پرهيز مى كنند درحالى كه پس از كثيف شدن 

وسيله نقليه بالفاصله بايد پالك خودرو را تميز كرد.
وى اضافــه كرد: طبق قانون راهنمايى و رانندگى بايد پالك وســيله 
نقليه از فاصله 35 مترى براى مأمور پليس قابل خواندن باشد در غير 
اين صورت پالك كثيف محســوب شده و راننده متخلف بيش از 50

هزار تومان جريمه مى شود.
رئيس پليس راه اســتان همدان بــا تأكيد بر اينكــه رانندگان به 
هيچ وجــه نبايد پــالك خودرو را مخدوش كننــد، گفت: كثيف 
بــودن پالك تخلف بوده اما مخدوش كردن آن جرم محســوب 
شده و عالوه بر توقيف وســيله نقليه، مالك آن به دادسرا ارجاع 

مى شود. داده 
عزيزى افزود: با وجود محدوديت هاى ايجاد شده براى تردد خودروها 
در جاده ها و مسيرهاى بين شهرى و استانى، عالوه بر رانندگان بومى، 
مســافران و رانندگان غيربومى نيز به منظور جريمه نشــدن اقدام به 

مخدوش و ناخوانا كردن پالك خودرو كرده بودند.
170 هزار دستگاه موتورسيكلت و بيش از 230 هزار دستگاه خودرو 

در استان همدان تردد دارند.

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مديريت 
و منابع دانشگاه آزاد همدان

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى اســتان همدان در حكمى سرپرست 
معاونت توســعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان 

را منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد همدان، مرتضى قائمى با صدور 
حكمى با توجه به تجارب، تعهد، تخصص علمى و اجرايى محمدرضا 
كريمى پويا، وى را به سمت سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان منصوب كرد.
كريمى پويا دانش آموخته دوره كارشناســى ارشــد رشته حسابدارى 
دانشگاه تهران و دكترى حســابدارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
علوم و تحقيقات تهران اســت و از سال 1380 به عنوان عضو هيأت 
علمى دانشــگاه آزاد اســالمى همدان به پرورش نيروى متخصص 
علمى ايران اســالمى همــت گمارده اســت. وى مؤلف كتاب هاى 
درسى بســيارى در حوزه علوم حسابدارى اســت كه از آن جمله 
مى توان كتب اصول حسابدارى 3، ميانه يك و ميانه 2 را يادآور شد، 
وى همچنين در مجالت معتبر داخلى و خارجى مقاالت ارزشمندى 

را ارائه داده است.
عضويت در كميته هاى تخصصى دانشــگاه آزاد اســالمى همدان و 
مديريت گروه حســابدارى اين دانشگاه در سال هاى متمادى از ديگر 

سوابق اين استاديار حسابدارى است.
كريمى پويا كارشــناس رســمى دادگســترى در امور حسابدارى و 
حسابرسى از سال 1388 و داديار كانون كارشناسان رسمى دادگسترى 
اســت و عضو جامعه مشاوران رســمى مالياتى و جامعه حسابداران 
رســمى بوده و مديريت امور مالى ده ها شــركت معتبر را در كارنامه 

تجربى و عملى خود دارد.
پيش از اين عليرضا پيرحياتى به مدت 6 ســال عهده دار مســئوليت 
معاونت توســعه و مديريت دانشگاه آزاد اســالمى همدان بود كه از 

خدمات وى قدردانى شد.

1- شركت هاى سرمايه گذار مانع عوارض الكترونيك آزادراه ها هستند. 
گويا شركت هاى آزادراهى، براى الكترونيك شدن دريافت عوارض در 
همه آزادراه ها خواستار تصويب قانونى براى تضمين وصول درآمد و 
جبران خسارت ديركرد بهره برداران هستند. گفتنى است اين شركت ها 
الكترونيك شــدن دريافت عوارض را از دســت رفتن نيمى از درآمد 

فعلى شركت هاى آزادراهى مى دانند.
2- درخواســت هاى غيرضرورى براى تردد بين شــهرى به مشكلى 
براى فرماندارى ها تبديل شده اســت. گويا تاكنون حدود 60 درصد 
درخواستها براى مجوز تردد بين شــهرى غيرضرورى بوده است. 
گفتنى اســت اولويت صــدور مجوز براى موارد پزشــكى، قضايى، 

كشاورزى و اقتصادى است.
3- ســهام عدالت باز هم دفاتر پيشخوان دولت را شلوغ كرده است. 
گويا اين شــلوغى به دليل اعالم فرصت تا پايان مــاه براى ثبت نام در 
سجام به عنوان شرط پرداخت سود سهام است. گفتنى است درصورت 
تداوم اين شلوغى و رعايت نشدن فاصله گذارى، احتمال ابتال به كرونا 

افزايش مى يابد.
4- فــرار مالياتى با كارتخوان، به حداقل كاهش مى يابد. گويا از اين 
پس افرادى كه بخواهند دستگاه كارتخوان بگيرند، سازمان امور مالياتى 
 صفحه اى را طراحى كرده كه بايد آن را تكميل كنند تا پرونده مالياتى 
برايشان تشكيل شود. گفتنى است پيش از اين، ثبت نشدن كارتخوان 
بيشتر پزشــكان در امور مالياتى و فرار از ماليات با انتقاد مواجه بوده 

است.
5- يارانه بگيران از مجلس و دولت انتظار اقدام براى كســر نشدن از 
يارانه را دارند. گويا اين انتظار پس از كسر اقساط وام كرونايى از يارانه 
خانوارها ايجاد شده است. گفتنى است يارانه بگيران با توجه به افزايش 
نيافتن ميزان يارانه نقدى خواســتار بخشش اقساط اين وام و دريافت 

مبلغ ثابت يارانه ها هستند.

 به تازگــى وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشكى رنگ «آبى» به معناى «كم خطر» 
را به رنگ بندى رسمى شهرستان هاى كشور از 
نظر شيوع ويروس كرونا اضافه كرده است كه 
در اين رنگ بندى همچنين رنگ زرد به معنى 
«خطر متوسط»، نارنجى «پُرخطر» و رنگ قرمز 

«خيلى پُرخطر» است.
بر اين اســاس 3 شهرستان اســدآباد، فامنين 
و بهــار در وضعيت آبى كرونايــى و مابقى 
شهرســتان ها در وضعيت زرد كرونايى قرار 

دارند.
بازى رنگ هاى كرونايى كه اين بار آبى شــده 
اســت بنا بر گفته هاى رئيس جمهور در ستاد 
ملى كرونا در روز گذشــته شامل شهرهايى 
مى شــود كه تعداد مبتاليان مثبــت آن 2 در 
صدهزار بوده و شــرايط كرونا در آنها نزولى 
باشد، بر اين اساس در اين شهرها همه كسب 

وكارها فعاليت خواهند كرد.
با آمدن كرونا و شــدت يافتن آن با وضعيتى 
كه شهرهاى مختلف از بسترى تا موارد ابتالى 
خــود را گزارش مى كردند رنگ هاى مختلفى 

پا به جغرافياى بهداشــت و درمانى كشور باز 
كرد، از رنگ سياه كه وضعيت فراهشدارى در 
اســتان هايى مانند تهران و قم را نشان مى داد تا 

رنگ قرمز و زرد و سفيد!
اســتان همدان در اين بوم نقاشى كرونا اما در 
بازه هاى مختلف رنگ هاى متفاوتى را به خود 
ديد؛ از رنگ سفيد در روزهاى نخست بيمارى 
تا اواسط اســفندماه تا زرد و نارنجى شدن در 
فرودين ماه كه درنهايت با بازگشايى اصناف در 
ارديبهشت همدان تا همين چند وقت گذشته 

قرمز شدن را هم تجربه كرد.
حاال هم كه در 2 هفته گذشته با كاهش موارد 
مرگ و ابتال، نارنجى متمايل به زرد شــده بود. 
در روز گذشــته براساس آخرين گزارش ستاد 
استانى كرونا به رنگ جديد اعالم شده توسط 
ستاد ملى مقابله با كوويد-19 يعنى آبى درآمد.

بنا بــر گفته هاى رئيس جمهور همكارى مردم 
باعث شــده اســت ديروز در دولت وضعيت 
جديد تصويب شــود و آن وضعيت شهرهاى 
آبى براى مناطــق زردى بود كه تعداد كروناى 
مثبت آن، 2 در صد هزار بوده و شرايط نزولى 

دارند.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى 
خاطرنشــان كرد: در مناطق آبــى تقريبا همه 
كسب و كارها فعاليت مى كنند و در مناطق زرد 
هم با مراعات پروتكل هاى شديد كسب وكارها 

فعاليت خود را ادامه خواهند داد.
وى افزود: در عين حال مســأله پايدارســازى 
شــرايطى كه امروز به آن رســيديم، همچنين 
اقدامات پيشگيرانه براى اينكه وارد موج چهارم 
نشويم و تا پايان ســال مشكل نداشته باشيم، 

بسيار مهم است.
روحانى با بيان اينكه براى خريد واكسن بيش 
از 40 روز مــا گرفتار نقل و انتقال پول بوديم، 
گفت: يكى از موارد و مثال هاى بســيار روشن 
جنايتى كه آمريكا عليــه ملت ايران انجام داد، 
در تهيه واكسن كرونا بود. براى جابه جايى پول 
و اينكه بتوانيم در زمانى كه نوبت ما مى شــود 
واكســن  را از كواكس خريدارى و وارد كشور 
كنيم، مشكالت زيادى ايجاد كردند. اما دولت 
با همه اين مشكالت اقدامات الزم را انجام داد. 
يعنى چه آنجايى كه واكسن مشترك مى خواهيم 
بسازيم، چه بخريم و چه در داخل توليد كنيم، 
هرجا ارز و ريال نياز بــوده دولت بدون هيچ 
مضايقه اى به رغم همه ســختى ها با دست باز 

وارد شده است. 
رئيس جمهــورى تأكيد كرد: براى ســاخت 
و يا خريد واكســن هر ارزى و هر ريالى نياز 

باشد، بالفاصله به هر قيمتى 
به رغــم مشــكالت تأمين 
خواهيم كــرد. اما زمانى كه 
واكســن در اختيار ما قرار 
از  مى خواهيم  و  مى گيــرد 
آن استفاده كنيم، نياز به يك 
ســند و مقرراتى داشتيم كه 

چگونه از آن استفاده كنيم.
با  دوازدهم  دولــت  رئيس 
اشــاره به سندى كه در اين 
زمينــه تدويــن و درحال 
تكميــل اســت،  گفت: در 
اين سند 4 فاز مدنظر قرار 
واكسن  وقتى  است؛  گرفته 
در اختيار ما قرار بگيرد، در 
فاز اول واكسيناسيون براى 
حدود يــك ميليون و 300

هزار نفر خواهد بود كه متشكل از كادر درمان 
و افراد پرخطر هســتند كه در سراى سالمندان 

بوده يا جزو معلولين و جانبازان هستند.
وى با بيــان اينكه فــاز دوم جمعيت باالترى 
را دربرمى گيرد، گفــت: در فاز دوم حدود 12
ميليون نفر جمعيت كه ســن آنها باالست و يا 
بيمارى زمينه اى دارند و يــا هر 2 در اولويت 

خواهند بود. 
روحانى با بيان اينكه فاز سوم و چهارم حدود 
19 ميليــون نفر را دربرمى گيرد، يادآور شــد: 
تالش ما اين اســت كه فازها كوتاه شود و در 
حداكثر زمان آن را اجرا كنيم و اميدواريم امسال 

و سال آينده اين كار انجام شود.
رئيس جمهورى با اشاره به زمانبر بودن فرايند 
واكسيناســيون، اظهار كرد: اگر بخواهيم به 60
ميليون نفر واكسن بزنيم؛ يعنى در 2 نوبت 120
ميليون بار بايد اين واكسن تزريق شود. با توجه 
به مكان هاى مختلف و با شيوه هايى كه داريم، 
اين تزريق زمان بر اســت. اگر روزى هزار نفر 
هم كار واكســن را انجام دهند، با توجه به 60
ميليون نفر حدود چند ماه زمان مى برد كه اين 
موضوعات در سند امروز مورد بحث و بررسى 

قرار گرفت.
روحانى ادامه داد: خريد واكسن و تهيه آن جزو 
اولويت هايى است كه انجام مى شود و ان شاء ا... 
در زمان آن با شــرايطى كه اعالم مى شود، در 

اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
وى با بيان اينكه زودتر از اين هم مى توانستيم 
واكســن وارد كنيم، تصريح كرد: واكسن هايى 
در اختيــار ما بود، اما شــركت هايى بودند كه 
مى خواستند آن را روى مردم ما آزمايش كنند. 

به مردم ما پيشنهاد دادند و 
وزارت بهداشــت و درمان 
به حــق نپذيرفــت و قبول 

نكرد.
قانــون  شــكنان   
كرونايــى به دســتگاه 
قضايى معرفى مى شوند

در  نيز  همــدان  اســتاندار 
روز  جلسه  در  راستا  همين 
گذشته ستاد استانى مقابله با 
كرونا تأكيد كرد: ستاد كرونا 
صاحبــان قــدرت و افراد 
بانفوذ را كه به پروتكل هاى 
بهداشتى بى توجه بوده و به 
مجالس  و  مراسم  برگزارى 
اقــدام مى كنند، بــه مرجع 

قضايى معرفى مى كند.
سعيد شــاهرخى بيان كرد: به تازگى فردى به 
برگزارى مراسمى با حضور 400 نفر در حسينيه 
امام خمينى(ره) شــهر همدان اقــدام كرد كه 
برگزارى اين نوع جلسات موجب بى اعتمادى 
مردم به مسئوالن در رابطه با تالش براى مهار 

كرونا مى شود.
وى با بيان اينكه دانشگاه علوم پزشكى به عنوان 
متولى بخش ســالمت بايد نسبت به برگزارى 
اين نوع جلســه و گردهمايى ها واكنش نشان 
دهد، تأكيد كرد: امروز به اين طيف افراد بانفوذ 
كه از قدرت خود سوءاســتفاده مى كنند اخطار 
مى دهــم اما در مراحل بعد مصمم و با جديت 

برخورد مى شود.
شــاهرخى افزود: دانشــگاه علوم پزشــكى 
و فرمانــداران ايــن قبيل قانون شــكنى ها را 
مستندســازى كرده سپس متخلفان در هر مقام 
و منصبى به مردم معرفى شوند تا مردم درباره 

آنها قضاوت كنند.
وى ادامــه داد: برگزارى همايش با هر عنوانى 
از جمله يادواره شــهيد و تشييع جنازه ممنوع 
اســت و قانون شكنان به مردم معرفى مى شوند 
تا اين افراد كه در برابر قانون پاسخگو نيستند 
دست كم در برابر افكار عمومى پاسخگو باشند.

شــاهرخى بيان كرد: صنــوف و اتحاديه ها با 
وجود تأثير محدوديت هاى كرونايى در كاهش 
درآمدشــان اما حدود 11 ماه همكارى الزم را 
درباره اجراى مصوبات ابالغى داشتند، بنابراين 
نبايد اجازه داد بى توجهى عده اى به پروتكل هاى 
ابالغى سبب بازگشت محدوديت ها و فشار بر 

صنوف شود.
اســتاندار همــدان ادامه داد: امــروز وضعيت 

جديــدى در ســتاد ملــى كرونا بــا عنوان 
وضعيت آبى عنوان شــد كه مبناى آن 2 نفر 
ابتــالى مثبت به ازاى صد هزار نفر جمعيت 
شهرستان است و با اين توصيف هم اينك 3 
شهرستان اسدآباد، فامنين و بهار در وضعيت 

آبى هستند.
وى افــزود: شــرايط در وضعيــت آبــى 
به گونه اى است كه همه فعاليت ها داير هستند 
با وجود اين رعايت پروتكل هاى بهداشتى از 

سوى مردم و صنوف همچنان الزامى است.
استاندار همدان با بيان اينكه تردد خودرو بين 
شهرهاى داراى شــرايط زرد بدون دريافت 
مجوز هم از امروز امكانپذير اســت، گفت: 
البته تــردد و ورود خوردهــاى غيربومى به 
شهرستان هاى داراى وضعيت نارنجى و قرمز 

ممنوع است.
 بيماران كرونايى بسترى در استان 

به 300 نفر كاهش يافته است
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز گفت: 
تعداد بيماران مبتال به كوويد-19 بسترى در 
بيمارســتان هاى اين اســتان به كمتر از 300
نفر كاهش يافته كه نشــان دهنده اجراى موفق 
برنامه هاى مقابله با همه گيرى ويروس و كاهش 

آمار مبتاليان به بيمارى است.
رشيد حيدرى  مقدم اظهار كرد: مجموع بيماران 
كرونايى بســترى در بيمارستان هاى اين استان 
از ابتداى همه گيرى ويروس تاكنون 9 هزار و 
889 نفر اســت كه 17 هزار و 504 بيمار مبتال 
به كوويــد 19 نيز از طريق مراكز 16 ســاعته 

شناسايى شدند.
وى افــزود: آمــار بيماران مثبت و مشــكوك 
بسترى در بيماستان هاى استان همدان طى 24

ساعت گذشــته 7 نفر بوده كه 35 بيمار نيز با 
مراجعه به مراكز سرپايى استان شناسايى شدند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان ادامه داد: 
همچنين بــا فوت يك نفر ديگــر از مبتاليان 
قطعــى كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته، 
شمار جانباختگان قطعى اين بيمارى از ابتداى 
همه گيرى ويروس تاكنون در استان همدان به 

هزار و 429 نفر رسيد.
حيدرى مقدم با بيان اينكه روند ابتال به ويروس 
كرونا در اســتان همدان كاهشى است، افزود: 
شاخص ســرايت پذيرى ويروس در استان به 
كمتــر از عدد يك يعنى 91 صدم كاهش يافته 
اســت كه اميد مى رود همچنان شــاهد روند 

نزولى اين آمار باشيم.
وى گفت: شركت در اجتماعات با 52 درصد 
و دورهمى هــاى خانوادگــى بــا 40 درصد 
همچنان بيشترين علت شيوع ويروس و ابتال 

به كوويد-19 را دارد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: 
سهم مسافرت در ابتال به كرونا يك درصد بود 
كه اين رقم در يك هفته گذشته تصاعدى شده 

و به 4 درصد رسيده است.
حيدرى مقدم اظهار كرد: بازرســى هاى انجام 
شــده در يك هفته گذشته نشان دهنده رعايت 
در  بهداشــتى  پروتكل هــاى  درصــدى   85
واحدهــاى صنفى و خدماتى اســتان همدان 
اســت و ميزان اســتفاده خدمات دهندگان از 
ماسك 86 درصد و خدمات گيرندگان نيز 81

درصد است. 
وى با بيان اينكه ميــزان رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى در واحدهاى صنفى و خدماتى استان 
81 درصد اســت، افزود: 272 واحد متخلف 
به دليل رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى در 
سطح اســتان همدان شناسايى و عالوه بر ابالغ 
اخطاريه به مراجع قضايى نيز معرفى شــدند، 
ضمن اينكه 15 واحد نيز در يك هفته گذشته 

پلمب شده است.

129 ميليارد مستمرى به 
مددجويان كميته امداد 
استان پرداخت شد
  در راســتاى حمايت از افراد زير پوشش، 129
ميليارد تومان در 9 ماه ســال 1399 به مددجويان 
زير پوشش اين نهاد در سطح استان پرداخت شده 

است.
مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) استان همدان 
گفــت:  اين اعتبــار در قالب مســتمرى ماهانه و 
مكمل 25 خدمت شــاخص حمايتى توانمندساز 
به خانواده هاى زيرپوشــش اين نهاد پرداخت شده 
اســت. پيمان تركمانه در گفت وگو با ايرنا با تأكيد 
بر اينكه توانمندسازى مددجويان نخستين اولويت 

كميته امداد امام خمينى(ره) است، اظهار كرد: همه 
خدمــات كميته امــداد امام خمينــى(ره) با هدف 
بهبود وضعيت معيشــتى نيازمندان و توانمندسازى 

خانواده هاى زير پوشش اين نهاد اجرا مى شود.
وى عنوان كرد: همت كميته امداد امام خمينى(ره) 
برآن اســت كه خانواده هاى نيازمند بتوانند با يك 
برنامه ريزى همه جانبــه در دوره كوتاهى كه تحت 
حمايت اين نهاد مقدس قرار مى گيرند با بهره گيرى 
از كمك هاى امداد، خيران، بستگان و مساعدت هاى 
دولت، توانمند شده و با مرحله خوداتكايى برسند.

وى با اشاره به شرايط اقتصادى كشور در چند سال 
اخير خاطرنشــان كرد: كميته امداد امام خمينى(ره) 
براى كمك بــه امرارمعاش نيازمندان در شــرايط 
ســخت موجود، پرداخت هزينه هاى درمان، بيمه 

تكميلى، خريد، ســاخت، بهســازى، مقاوم سازى 
و تعمير مســكن مددجويان شــهرى و روستايى، 
كمك هزينــه اجاره مســكن و پرداخت وام وديعه 

مسكن در دستور كارخود قرار داده است.
مديــركل كميتــه امداد امــام خمينى(ره) اســتان 
همدان ايجاد اشــتغال از طريق پرداخت تسهيالت 
قرض الحســنه و كاريابى، پرداخــت كمك هزينه 
تحصيل دانش آمــوزان و دانشــجويان را از ديگر 

برنامه هاى اين نهاد دانست.
تركمانــه تصريح كــرد: ارائه خدمــات حقوقى و 
قضائى رايگان، پرداخت هزينه بيمه تأمين اجتماعى 
زنان سرپرست خانوار و مجريان طرح هاى اشتغال، 
پرداخت كمك هزينه ازدواج و تأمين جهيزيه، كمك 
به رفع ســوءتغذيه نوزادان زير 5 ســال، پرداخت 

وام قرض الحسنه كارگشايى، تأمين لوازم ضرورى 
زندگــى و معافيت مددجويــان از پرداخت هزينه 
انشــعابات از مهم ترين برنامه هاى اين نهاد است تا 
عالوه بر حمايت همه جانبه از اين خانواده ها زمينه 

توانمندسازى آنها را نيز فراهم كند.
وى با اشــاره به اينكه از ابتداى ســالجارى تاكنون 
بيــش از 51 هزار خانواده زيــر حمايت اين نهاد، 
به صورت ماهانه و مســتمر از خدمات كميته امداد 

امام خمينى(ره) برخوردار شده اند.
تركمانه اضافه كرد: ميزان مســتمرى و يارانه سال 
1399 خانواده هاى 5 نفره و بيشــتر مبلغ 987 هزار 
تومان، خانواده هــاى 4 نفره مبلغ 851 هزار تومان، 
خانواده هــاى 3 نفره 661 هزار تومان، خانواده هاى 
2 نفره 492 هزار و خانواده هاى يك نفره 282 هزار 

تومان است، تعيين شده اســت كه در پايان هرماه 
به حساب بانكى آنان در صندوق قرض الحسنه امداد 

واليت واريز مى شود.
وى بيان كــرد: خانواده هاى نيازمنــدى كه به دليل 
ســالمندى و ازكارافتادگى سرپرست با تشخيص 
كميسيون پزشــكى و زنان سرپرســت خانوار به 
داليلى همچون فوت سرپرســت، طالق، متاركه، 
سربازى همسر و يا زندانى بودن سرپرست توانائى 
تأميــن هزينه هاى زندگــى را ندارند مى توانند زير 
حمايت اين نهاد قرارگيرند و از مجموعه كمك هاى 

كميته امداد امام خمينى(ره) بهره مند شوند.
براســاس آخرين آمــار بيش از 43 هــزار خانوار 
در اســتان همــدان از خدمات كميته امــداد امام 

خمينى(ره) بهره مند هستند.

سرايت پذيرى  شاخص 
ويــروس در اســتان به 
كمتر از عدد يك يعنى 91

صدم كاهش يافته است 
همچنان  مى رود  اميد  كه 
شاهد روند نزولى اين آمار 

باشيم
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تسهيالت مشاغل خانگى 
جوابگوى كبودراهنگى ها نيست 

 مشــاغلى مانند خياطى، سفالگرى، قاليبافى و دامدارى بيشترين 
تســهيالت اشتغال خانگى كبودراهنگ را به خود اختصاص داده اند 
امــا اعتبارات تخصيص يافته جوابگوى اســتقبال كبودراهنگى ها از 

اشتغال خانگى نيست.
معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندارى كبودراهنگ اظهار كرد: 
اشــتغال خانگى يكى از روش هاى تأثيرگذار براى تأمين معيشت، 
پيشگيرى از مهاجرت و كاهش آسيب هاى اجتماعى در روستاهاى 

شهرستان كبودراهنگ است.
فرهاد جهانيان درباره روند تخصيص تســهيالت اشــتغال خانگى 
به اين شهرســتان توضيح داد: در سالجارى رديف اعتبارى مشاغل 
خانگى شهرســتان كبودراهنــگ 500 ميليون تومان بــود و براى 
شهرستانى كه 80 درصد جمعيت آن را روستائيان تشكيل مى دهند 
و بزرگ ترين شهرستان استان محسوب مى شود، بسيار ناچيز است.
وى افزايش اســتقبال روســتائيان از تسهيالت مشــاغل خانگى را 
فرصت مناســبى دانست كه حمايت از اين قشــر مى تواند يكى از 

گزينه هاى برگشت پذيرى مهاجرت به روستاها باشد.
جهانيان مطرح كرد: مشــاغلى مانند خياطى، سفالگرى، قاليبافى و 
دامدارى بيشــترين تسهيالت اشتغال خانگى كبودراهنگ را به خود 
اختصــاص داده اند اما اعتبارات تخصيص يافته جوابگوى اســتقبال 

كبودراهنگى ها از اشتغال خانگى نيست.
وى از اجراى طرح توســعه مشاغل خانگى توسط جهاددانشگاهى 
در اين شهرســتان خبر داد و يادآور شــد: كبودراهنگ نخســتين 
شهرستانى است كه از طرح مشاغل خانگى جهاددانشگاهى استقبال 

كرده است.
معاون برنامه ريزى و امــور عمرانى فرماندارى كبودراهنگ تصريح 
كرد: در رديف اعتبارى دولت براى اشتغال خانگى كبودراهنگ هر 
فرد مى تواند ده يا 15 ميليون تسهيالت دريافت كند، اين درحاليست 
كه در طرح توسعه مشــاغل خانگى توسط جهاددانشگاهى هر فرد 

مى تواند 50 ميليون به باال تسهيالت دريافت كند.
جهانيــان افزود: در طرح اشــتغال خانگى جهاددانشــگاهى امكان 
افزايــش مبلغ تســهيالت نيز وجود دارد و افراد متقاضى اشــتغال 
خانگى ابتدا آموزش داده مى شــوند سپس تسهيالت در اختيار آنها 
قرار مى گيرد و در ادامه براى توليداتشــان بازاريابى و بازار فروش 

مهيا مى شود.
وى گريزى هم به ورود آموزش هاى فنى وحرفه اى در روســتاهاى 
شهرســتان كبوداهنــگ زد و يــادآور شــد: در ســال هاى اخير 
دســت اندركاران فنى وحرفه اى كالس هاى آموزشى رايگان خود را 
به روســتاها برده اند و اين آموزش ها مورد استقبال روستائيان قرار 

گرفته است.
شهرســتان كبودراهنگ داراى 143 هــزار و 171 نفر جمعيت و ده 
مركز دهســتان، 3 بخش و 128 آبادى است كه 80 درصد جمعيت 
شهرستان در روستاها ساكن هستند و پراكندگى روستاها و مسافت 
طاقت فرســاى روســتاها با مركز شهرستان سبب شــده مردم اين 
شهرســتان در محروميت به سر ببرند و از آنجايى كه از ديرباز زنان 
هنرمند اين ديار پا به پاى مردان ســكان دار تأمين معيشــت خانواده 
بوده اند و در ســال هاى آينده به دليل مهاجرت روستائيان به شهرها 
خانواده هاى توليدكننده روســتا به مصرف كنندگى روى آورده اند و 
در چند ســال اخير دولت براى كاهــش مهاجرت ها و افزايش توان 
معيشت خانواده هاى روســتايى تسهيالت و خدمات اشتغالزايى در 
اختيار خانواده ها قرار مى دهد و مى طلبد مديران ارشــد استان براى 
تشــويق خانواده هاى روســتايى، نگاه ويژه اى بــه موضوع افزايش 
تخصيص تســهيالت اشتغال خانگى به شهرستان كبودراهنگ داشته 

باشند.

پرداخت 532 مورد تسهيالت اشتغالزايى 
به نيازمندان ماليرى

532 مورد تسهيالت اشــتغالزايى از منابع داخلى  امداد، اشتغال 
روســتايى، تبصره 16 به مبلغ 22 ميليــارد و 796 ميليون تومان به 
نيازمندان پرداخت  شد كه 76 مورد از اين تسهيالت از منابع داخلى 

به مبلغ 996 ميليون تومان بوده است. 
مدير كميته امداد شهرســتان مالير افــزود: از اين تعداد 406 مورد 
تبصره 16 به مبلغ 19 ميليارد و 450 ميليون تومان، 38 مورد اشتغال 
روســتايى به مبلــغ يك ميليارد و 770 ميليــون تومان و مبلغ 480

ميليون تفاهم نامه صندوق مهر ايران است.
تيمــور كرمى مقدم با بيــان اينكه 60 درصد مــوارد فوق در حوزه 
دامپرورى بــوده و مابقى در بخش هاى صنفــى، توليدى، خدماتى 
و ... اســت، اظهار كرد: درحال حاضر هزار و 980 طرح فعال تحت 
نظارت است و در ســالجارى تاكنون 866 مورد آموزش داده شده 

است.
وى در ادامه به توزيع هزار بسته معيشتى به تازگى بين خانواده هاى 
نيازمند اشــاره كرد و يادآور شــد: همزمان با شــيوع كرونا مراكز 
نيكوكارى وابسته به كميته امداد كمك هاى زيادى را به خانواده هاى 

نيازمند و تحت پوشش داشتند.
وى بــا بيان اينكــه اين مراكــز حامى خانواده هاى بدسرپرســت، 
بى سرپرست و نيازمند بوده و در قالب كمك هاى مردمى و زيرنظر 
كميته امداد فعاليت مى كنند، گفت: توزيع ســبدهاى معيشــتى بين 
خانواده هاى نيازمند، البســه و لوازم التحريــر در بين دانش آموزان 
نيازمند، كمــك در حوزه دارو و درمان بيمــاران نيازمند و تهيه و 

توزيع تعدادى جهيزيه از جمله اقدامات اين مراكز است.
كرمى مقدم با اشــاره به اينكه درحال حاضر 15 مركز نيكوكارى در 
سطح اين شهرستان فعاليت مى كنند، خاطرنشان كرد: مبلغ هزينه شده 
براى هر كدام از اين بســته ها بيــش از 350 هزار تومان بوده و در 

مجموع بيش از 350 ميليون تومان در اين زمينه هزينه شده است.

■ آخر بلوار ميرسيدعلى همدانى اول بلوار آيت ا... نجفى نياز به اصالح 
جوى آب دارد.

از شهردارى تقاضاى رسيدگى به اين مهم را داريم.
*شهروندى از همدان

■ متاســفانه شب گذشته بنده مبلغ 12 ميليون تومان با دست خودم از 
حساب خودم از دست دادم.

شخصى با يك شماره از ايرانسل با من تماس گرفت و خود را مجرى 
راديو جام جم معرفى كرد. پس از اينكه تمام مشخصاتم را دقيق اعالم 
كرد، گفت كه همراه اول به مناسبت شهادت سردار سليمانى با حضور 
مهندس آذرى جهرمى وزير ارتباطات قرعه كشــى كرده اســت و من 
به همراه 14 نفر ديگر جايزه 9 ميليون تومانى را برنده شــده ايم. پس 
از مراجعه به عابر بانك حســابم را خالى كرد. خواهشمندم اين مهم 
را اطالع رســانى نماييد تا دست كم نفر ديگرى گول اين كالهبرداران 

را نخورد.
■ شهروندى از قروه درگزين

افتخارآفرينى دانش آموزان نهاوندى 
در جشنواره علمى -   پژوهشى

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: دانش آموزان پژوهشگر نهاوند در نخستين دوره جشنواره 
علمى -پژوهشى پژوهش سراهاى دانش آموزى كشور، با كسب يك رتبه كشورى و 8 رتبه 

استانى، افتخارات ارزشمندى براى شهرستان به ارمغان آوردند.
مدير آموزش وپرورش نهاوند نخستين دوره جشنواره علمى-پژوهشى پژوهش سراهاى 
دانش آموزى با شــركت 188 دانش آموز از شهرســتان نهاوند در رشته ها و گرايش هاى 
زيســت فناورى، نانو فناورى، مسابقات آزمايشــگاهى، كدنويسى، سلول هاى بنيادين و 

پزشــكى بازســاختى، دريا، نجوم و اختر فيزيك، ادبيات و علوم انسانى، گياهان دارويى 
و طب ايرانى برگزار شد.

محمدحســين دارايى تصريح كرد: دانش آموزان پژوهشگر شهرستان نهاوند در نخستين 
دوره جشــنواره علمى -پژوهشى پژوهش سراهاى دانش آموزى كشور، با كسب يك رتبه 
كشورى و 8 رتبه استانى، بار ديگر افتخارات ارزشمندى براى شهرستان به ارمغان آوردند.
وى افزود: در اين جشــنواره دانش آموزان، مرضيه بازوند از هنرستان زكيه موفق به كسب 
رتبه ســوم كشورى و رتبه يك استانى در رشته گياهان دارويى، فاطمه جهانيان و فاطيما 
غالمى از دبيرستان فرزانگان موفق به كسب رتبه يك استانى در رشته نجوم و مهسا بازوند 

از هنرستان زكيه موفق به كسب رتبه دوم استانى در رشته گياهان دارويى شدند.

وى ادامه داد: همچنين دانش آموزان، فاطمه گنجوند و آيدا بهزادى از آموزشگاه غيرانتفاعى 
فرازانديشــه موفق به كسب رتبه دوم استانى در رشته زيســت فناورى، فاطمه لروند از 
هنرستان شهيد سليمانيان موفق به كسب رتبه يك استان در رشته زيست فناورى(گرايش 
عكاسى) و الناز زرينى از هنرســتان شهيد سليمانيان موفق به كسب رتبه دوم استانى در 

رشته ماكروفتوگرافى شدند.
دارايى كسب اين افتخارات ارزشمند را به اين دانش آموزان عزيز تبريك گفت و براى آنان 

آرزوى موفقيت  روزافزون در عرصه هاى مختلف زندگى كرد.
در اين دوره از مســابقات، پژوهش ســراى دانش آموزى جابربن حيان شهرستان نهاوند 

به عنوان قطب زيست فناورى استان همدان انتخاب شده بود.

 درگزيــن ـ يوســف امينــى- خبرنگار 
همدان پيام: ايجاد پايانه مسافربرى و ايجاد خط 
مستقيم درگزين به همدان در اولويت است و 
براى محقق شــدن اين مهم از هفته گذشته تا 
به امروز اقدامات و پيگيرى هاى خوبى انجام و 

نتايج مطلوبى نيز گرفته شده است.
فرماندار شهرســتان قروه درگزين در جلسه 
ايجاد پايانه مسافربرى و ساماندهى تاكسى ها 
با اشاره به اهميت و برطرف كردن مشكالت 
راه هــا، گفــت: از موارد مهم در ســاماندهى 
تاكسى ها در شهرســتان درگزين وجود پايانه 
مســافربرى اســت كه در تالش هستيم اين 
پايانه در شهرستان به زودى ايجاد شود تا تمام 
تاكســى ها نيز در زيرمجموعه پايانه شــهرى 
فعاليت كننــد و اين در اولويــت كارى قرار 

گرفته است.
على اصغر ناظرى پور ادامه داد: بحث خط كشى 
مسير مزرعه صارم و پيگيرى و مكاتبات جهت 
نصب تابلــو اطالعات شهرســتان در آزادراه 

ساوه و مسير همدان انجام شده است.
 نصب نيوجرسى 
از شاهنجرين تا رزن

وى افزود: پيگير هســتيم تا در روزهاى آينده 
در مســيرهاى پرخطر و حادثه خيز خط مسير 
14 كليومترى از شاهنجرين تا رزن نيوجرسى 
نصب شــود، اين طــرح از پروژه هاى بزرگ 

شهرستان محسوب مى شود.
وى با اشــاره به مشــكل تردد مردم به شهر 
همدان اظهار كرد: شــاهد هستيم مردم براى 
تردد مســتقيم از قروه درگزيــن به همدان با 
نبود خط مستقيم مواجه هستند كه ايجاد اين 
خط در ظاهر ساده، مشكالت مختلفى دارد كه 
اميدواريم با همكارى دستگاه هاى مربوطه و با 

ايجاد پايانه مســافربرى كه وجود يك شركت 
مسافربرى، اين مشكل به زودى برطرف شود.

وى در پايان از شــهرداران شهر قروه درگزين 
و شــهر كرفس خواســت در محل استقرار 
ايستگاه هاى تاكسى با نصب تابلو و مشخص 
كردن مكان مناسب، ساماندهى داخل شهرى 

را انجام دهند.

مهدى اسفنديارى صالح شهردار قروه درگزين 
نيز در اين جلســه تعداد تاكسى هاى مسافربر 
شخصى را 138 و تاكسى را 8 دستگاه عنوان 
كرد و گفت: اين تاكسى ها تحت پوشش هيچ 
شركتى نيســتند. مســير ايجاد بلوار ورودى 
همدان به قروه درگزين در مسير روستاى نير 

هم درحال انجام است.

به زودي عملياتي مي شود

 ايجاد پايانه مـسافربري درگزين

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: مركز درمان، 
صيانت و اشــتغال معتادانى كه از دام اعتياد 
رهايــى يافتند با همت و پيگيرى هاى ســپاه 
نهاوند در محل پادگان قدس درحال تكميل 

و راه اندازى است و نياز به اعتبار دارد.
نماينــده نهاونــد در مجلــس ازكمك به 
راه اندازى و تكميل هرچه ســريع تر مركز 
درمــان، صيانت و اشــتغال معتادان رهايى 

يافته از اعتياد، اعالم آمادگى كرد.
نماينده نهاوند در مجلس به همراه مســئول 
اردوگاه صيانت از مركز درمان و ترك اعتياد 

معتادان در محل پادگان قدس بازديد كرد.
عليرضا شهبازى ضمن قدردانى از اين حركت 
ارزشمند كه در جهت سالمت جامعه و كمك 
به معتادان متجاهر است، اعالم آمادگى خود 
را براى كمــك و راه اندازى و تكميل هرچه 

سريع تر اين مركز اعالم كرد.
در ادامــه اين بازديــد مديريت اين مركز به 
بيان مشــكالت موجــود و مضايق اعتبارى 
ازجمله تخصيص مبلغ يــك ميليارد تومان 
جهت تجهيــز مركز احياى ايــن مجموعه 

اشاره كرد.
شهبازى پس از شنيدن مشكالت اين مركز كه 
معتادان را پس از ترك اعتياد با مهارت آموزى 

به آغوش جامعه بازمى گرداند، اعالم آمادگى 
خــود را براى رايزنــى در جهت تخصيص 

هرچه سريع تر اعتبار مربوطه اعالم كرد.
مركــز صيانــت و درمان معتــادان در محل 
پــادگان قــدس نهاونــد داراى بخش هاى 
مختلف مهارت آموزى، ترك اعتياد، نقاهتگاه، 
كالس هاى آموزشــى كه درصورت تكميل 

خدمتى ماندگار در شهرستان خواهد بود.

 ســه هزار و 800 تن مجموع توليد شمش 
ذوب آهن آلياژى مالير در 3 ســال گذشته تا 
ابتداى شــهريورماه بوده كه اين آمار از ابتداى 
شــهريورماه تا ابتداى دى ماه به 6 هزار و صد 

تن رسيده است.
مديرعامل شــركت ذوب آهــن آلياژى مالير 
در حاشــيه بازديد معاون استاندار و فرماندار 
ويژه مالير، امام جمعــه، نماينده مردم مالير 
در مجلس و جمعى از مديران مربوطه، به 35 
ميليون تن توليد ســاالنه اين شركت اشاره و 
تصريح كرد: با توجه به اينكه توليد ذوب آهن 
ســاختمانى در كشور زياد است، ما توان خود 
را براى توليد ذوب آهن آلياژى گذاشتيم و از 
35 ميليون تن توليد ساالنه شركت، 34 ميليون 
تن آن ساختمانى و يك ميليون تن آن آلياژى 

است.
امين اعرابى از افزايــش ظرفيت توليد ذوب 
آهن آلياژى طى 5 ماه گذشته خبر داد و افزود: 
ظرفيت نامى اين كارخانه 90 هزار تن روزانه 
با احتساب 300 روز در سال، 300 تن به نوعى 
ميانگين 12 ذوب در روز است كه اكنون ما 8

ذوب يا به نوعى 200 تن در روز داريم، يعنى 
به 60 درصد ذوب رسيديم.

وى از رســيدن به 12 ذوب در روز در 3 ماه 
آينــده ابراز اميدوارى كرد و گفت: اين مهم با 
مساعدت دولتمردان شهرستان در زمينه تأمين 
آهن اسفنجى به صورت مستقيم از توليدكننده 

محقق خواهد شد.
اعرابــى به 3 هزار و 800 تــن مجموع توليد 
شــمش ذوب آهن آلياژى مالير در 3 ســال 
گذشته تا ابتداى شهريورماه اشاره و خاطرنشان 

كرد: اين آمار از ابتداى شــهريورماه تا ابتداى 
دى ماه به 6 هزار و صد تن رسيده است.

وى بــا بيــان اينكه 200 تــن از توليدات، 
محصــوالت فوق كششــى آلياژى اســت، 
تأكيد كرد: با اينكــه تأمين آلياژها از ايران 
از نظــر اقتصادى به ما لطمــه مى زند اما با 
توجه به شــعار ســال، هدف ما چرخيدن 
چرخ توليد ديگر كارخانه ها نيز هســت و 
به هميــن منظور تمام آلياژهــا را از ايران 

مى كنيم. تأمين 
اعرابى به 200 هزار تن ظرفيت نامى شــركت 
نورد زاگرس اشــاره و مطــرح كرد: مجموع 
توليدات 3 ســال گذشته تا ابتداى شهريورماه 
76 هزار تن بوده كه ميانگين آن حدود 2 هزار 
و صــد تن با آهنگ نامتعارف بوده و اين آمار 
از ابتداى شهريور تا ابتداى دى ماه به 8 هزار و 

220 تن رسيده است.
 مديرعامل شــركت ذوب آهن آلياژى مالير 
افزود: از اين توليــدات، حدود 2 هزار تن به 
بازار هدف حاشيه خليج فارس به عنوان نمونه 
توسط شركاى تجارى ارسال شده كه 500 تن 
از محصوالت فوق، كششى است و اميدواريم 

با اين شركت به توافق برسيم.
وى با بيان اينكه ايــن مجموعه با 30 درصد 
ظرفيت به دليل واسطه هاى غيرمتعارف مشغول 
به كار اســت، ادامه داد: اميدواريم با حمايت 
دولتمردان شهرستان اين ظرفيت به 200 هزار 
تن و نيز با تمهيدات انجام شده، به توليد بيش 

از ظرفيت نامى برسد.
اعرابى از پرداخت ســنوات پرسنل كه از سال 
95 تا پايان مردادماه امسال پرداخت نشده بود، 

خبــر داد و اظهار كرد: به دليــل وجود تورم، 
عيدى و سنوات كاركنان از فروردين تا پايان 
آذرماه امسال به صورت ماهيانه پرداخت شده 

است.
مديرعامل شــركت ذوب آهــن آلياژى مالير 
يادآور شــد: 500 ميليون تومــان از 8 ميليارد 
تومان بدهى ســازمان تأمين اجتماعى از سال 
95 تا پايان شــهريورماه امسال پرداخت شده 
و مابقــى آن طى 36 ماه به صورت اقســاطى 

پرداخت خواهد شد.
اعرابى از مجموع پرداخت مطالبات شــركت 
ذوب آهــن آلياژى و نــورد زاگرس مالير به 
مبلــغ 2 ميليارد و 23 ميليــون تومان خبر داد 
و خاطرنشان كرد: اين مبلغ در 3 مرحله بابت 

سنوات گذشته پرداخت شده است.
وى در ادامــه مطرح كرد: از مجموع 162 نفر 
پرســنل اين كارخانه، 72 نفر در بخش ذوب 
آهــن آلياژى و 83 نفر در بخش نورد زاگرس 
مشــغول به كار هستند كه از اين تعداد 35 نفر 
نســبت به تير و مردادماه، آغاز به كار كردند و 
در دى ماه نيز 20 نفر به اين تعداد افزوده شده 

است.
 برنامه ريــزى پيــش رو مهمتر از 

مهندسى گذشته است
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
نيز در ادامه گفت: چرخيدن چرخه توليد اين 
واحد از هر چيزى براى ما مهمتر اســت و با 
توجه به فضاى ايجادشــده براى اشتغالزايى 
حدود 150 نفر، ما نيز از هيچ حمايت و كمكى 

دريغ نمى كنيم.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه به 

باال بودن ظرفيت اين كارخانه اشــاره و اظهار 
كرد: درخواســت ما اين اســت كه حتى يك 
ســاعت هم خط توليد كارخانه چه در بخش 

ذوب و چه در بخش نورد بيكار نباشد.
وى برنامه ريزى پيش رو را مهمتر از مهندسى 
گذشــته دانست و يادآور شــد: تقاضاى بنده 
اين اســت كه با كمك سيستم اجرايى شفاف 
شهرســتان، موانع را شناسايى كنيد تا پيش از 
ايجاد مشــكل، تدابيرى را براى رفع موانع و 

گره گشايى اتخاذ كنيم.
نماينــده مالير در مجلس كمــك و حمايت 
از كارگــران ايــن واحــد را از مهم تريــن 
درخواست هاى مســئوالن شهرستان عنوان و 
خاطرنشان كرد: همان طور كه با حمايت هاى 
فرماندار مالير و ديگر مســئوالن شهرستان، 
بســيارى از واحدهاى تعطيل شده، بازگشايى 
شــده و آغاز به كار كردند، در مورد اين واحد 
نيز ما براى استمرار كار و جلوگيرى از ايجاد 
دســت انداز جديد، آمادگى كامــل براى رفع 

موانع را داريم.
در پايــان نيــز غالم عباس جعفــرى، مالك 
شــركت ذوب آهن مالير ضمن اشاره به نبود 
نياز مالى خود به ساخت اين كارخانه، هدف 
از ايجاد اين شركت و مجموعه شهرك فوالد 
جعفرى در چشــمه على محمد را اشتغالزايى 
براى همشــهريان و رونق توليد دانســت و 
افزايش ظرفيت اين 2 واحد و تسويه حساب 
بخشــى از بدهى هاى ميليــاردى باال آمده از 
مديريت پيشين را از اقدامات صورت گرفته 
در 6 ماه اخير و نظــارت دوباره خود عنوان 

كرد.

نصب نيوجرسى موجب كاهش تصادفات در 
گردنه اسدآباد مى شود

 تعريض يــا ايجاد تونل در گردنه جزو طرح هاى ملى اســت اما 
راه حلى مانند نصب نيوجرسى يك طرح خوب براى كاهش تصادفات 

است.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان در بازديد يك 
روزه معاون فنى و اجرايى ســازمان راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
از محورهاى ارتباطى اســتان همدان، گفت: اكنون نصب نيوجرسى و 

نوسازى روشنايى 2 كار مهمى است كه انجام مى شود.
صفر صادقى راد با بيان اينكه مســئوالن اسدآباد زحمات زيادى براى 
اينــكار متحمل شــدند، بيان كرد: هدف ما اين بــود كه طرح آغاز و 

اعتبارات آن نيز جذب شود.
وى بــا بيان اينكه نصب نيوجرســى قطعا موجــب كاهش حوادث 
مى شود، يادآور شد: نيوجرسى ها، قابليت نصب سيستم روشنايى را نيز 

دارند كه همزمان با مستقر كردن بر روى آنان قرار مى گيرد.
صادقى راد افزود: تنها پيمانكار نيوجرسى استان در چند نقطه مشغول 
كار است و براى سيســتم از لحاظ مالى به صرفه نيست از استان هاى 
ديگــر پيمانكار بگيرد. وى بــا تأكيد بر اينكه تمــام گردنه مجهز به 
نيوجرسى خواهد شــد، ابراز كرد: به پيمانكار سفارش اكيد كرده ايم 

اسدآباد را در اولويت نصب نيوجرسى قرار دهد.
بــه گزارش روابط عمومى اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان همدان، بازديد از وضعيت راه ها و ابنيه فنى محورهاى مواصالتى 
استان از جمله شهرستان هاى همدان، فامنين، اسدآباد، نهاوند و مالير 
از جمله برنامه هاى ســفر معاون فنى و اجرايى راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى كشور بوده است كه در اين سركشى، خداد مقبلى آزادسازى 
شانه هاى جاده، خط كشــى ها، تابلوهاى جهت نما و درزگيرى در كل 
محور را بررسى كرد. بازديد از گردنه دخان اسدآباد و كارشناسى دقيق 
در زمينه رانش زمين، ايجاد آب رو جداكننده ميانى، نصب تابلو و عالئم 
و ايمن سازى شــانه هاى جاده اين محور از ديگر برنامه هاى بازديدى 

خداد مقبلى بوده است.
 لزوم تســريع در تزريق اعتبــارات محورهاى ارتباطى 

اسدآباد
معــاون فنى و اجرايى ســازمان راهــدارى و مديــركل راهدارى و 
حمل ونقل جادهاى استان همدان، ضمن بازديد از راهدارخانه گردنه 
و راه هاى اسدآباد در نشســتى با نماينده مردم اسدآباد در خانه ملت 
و همچنين فرماندار اين شهرســتان، درباره مسائل مختلف به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
در اين نشست مشــترك، نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى 
اسالمى، تخصيص اعتبار براى تكميل روشنايى و ميانى گردنه اسدآباد 
به شكل برنامه هاى كوتاه مدت و بلندمدت را امرى ضرورى دانست 
و همچنين خواســتار اقدام فورى، مســتمر و مؤثر در زمينه بهسازى، 

ايمن سازى و ترميم راه هاى اين شهرستان شد.
كيومرث سرمدى با اشاره به اينكه گردنه اسدآباد يكى از پرترافيك ترين 
جاده هاى غرب كشور و از محورهاى برفگير و حادثه خيز است، اظهار 
كرد: هرساله شاهد بروز حوادث تلخى در اين گردنه هستيم كه فوت 

و جراحت شديد، بخشى از اين حوادث هستند.
وى با اشــاره به اينكه اتصال اســتان هاى ديگر به غرب كشور، تردد 
ميليونى زائرين اربعين و ترانزيت بار به وسيله ماشين هاى سنگين تنها 
بخشى از ظرفيت هاى اين محور است، افزود: به تازگى و با پيگيرى هاى 
انجام شده شاهد نصب نيوجرسى هاى سيمانى در اين نقطه هستيم كه 
موجب كاهش تصادفات رخ به رخ مى شــود و در اين زمينه نيازمند 

اعتبارات الزم هستيم.

مركز درمان و صيانت معتادان در نهاوند تكميل مى شود

2برابر شدن توليدات شمش ذوب آهن آلياژى مالير

50 درصد ساخت شبكه 
فاضالب شهرى نهاوند 
انجام شده است
 نهاوند-خبرنــگار همدان پيام: طول كل 
شــبكه آب و فاضالب شــهر نهاوند 210

كيلومتر است كه تاكنون بيش از صد كيلومتر 
شبكه گذارى انجام شده است.

مديــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
نهاونــد اظهار كــرد: تاكنون در ســالجارى 5/5

كيلومتــر شــبكه گذارى در مناطــق فرماندارى، 
ــوار  ــى، بل ــان تخت بلوارشــهيد بهشــتى، خياب

بعثــت و شــهرك امــام حســن(ع) انجام شــده 
و 4 كيلومتــر ديگــر نيــز در دســت اجراســت. 
ــارد و 400 ــار آن 5 ميلي ــوع اعتب ــه درمجم ك

ميليــون تومــان عمرانــى و 750 ميليــون تومان 
اعتبــارات جــارى تبصــره 2و 3 بــراى نصــب 

انشــعابات اســت.

على هاشــم ده پهلوان گفت: طرح ســاخت 
شبكه در نهاوند شــامل 20 هزار انشعاب و 
تحت پوشــش قرار گرفتن بيش از 60 هزار 
نفر از جمعيت شهر نهاوند است. كه تاكنون 
11 هزار و 500 انشــعاب در شــهر نهاوند 

نصب شده است.
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بهارستان

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

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

برابر رأي شــماره 1032 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قاســم عظيمى عميد فرزند حسن به شماره شناسنامه 
12052 صادره از بهار در ســه دانگ مشــاع از اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 299/23 مترمربع پالك 11095 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
273 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى وراث حاج 
احمد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 440)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139904026781000711/1
بدينوسيله به آقاى سجاد پهلوان، نام پدر: غالمرضا، تاريخ تولد: 1378/12/08 ،شماره 
ملى: 4120734218 (احد از ورثه زوج متوفى غالمرضا پهلوان) موضوع پرونده كالســه 
9900752 له خانم اكرم رحمانى (زوجه) كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس 
متن سند و اعالمى شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه به استناد سند ازدواج شماره 
2177 مــورخ 1387/04/22 دفتر ازدواج 11 مالير بين مرحوم غالمرضا پهلوان (زوج) و 
خانم اكرم رحمانى (زوجه) مبلغ 1,785,000,000 ريال (تقويم ريالى 14 عدد ســكه تمام 
بهــار آزادى موضوع الزم االجرا) بابت اصل طلــب به انضمانم 5٪ حقوق دولتى بدهكار 
مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس 
از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد؛ لذا طبق 
ماده 18/19 آيين نامه اجراى مفاد اســناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار 
اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
چاپ و درج و منتشر مى گردد ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد. 
(م الف 399)

تاريخ انتشار: 1399/10/21
پرى الوندى

 مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير 

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

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

برابر رأي شماره 1399/1151 مورخ 1399/09/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم پريوش جمشــيدى فرزند حيدر على  به شــماره 
شناسنامه 213 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 192/62 مترمربع 
در قسمتى از پالك 1830 اصلي واقع در اسدآباد بلوار جانبازان كوچه مسجد امام حسين انتهاى 
كوچه خريداري با واسطه  از مالك رســمي آقاى اسد نظرى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صــورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 372)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره 1399/1064 مورخ 1399/09/09 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم بتول شريفى صامت فرزند بگمراد به شماره شناسنامه 
619 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 110/75 مترمربع در قسمتى 
از پالك 66 اصلي واقع در اســدآباد خيابان كاشانى انتهاى كوچه كاشانى 1 خريداري با واسطه 
از مالك رسمي آقاى محمدرضا اخترى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 369)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 1077 هيأت پنجــم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حميد دستجردى بهنام فرزند اكبرعلى به شماره شناسنامه 242 صادره 
از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 43695/78 مترمربع پالك 909 
فرعى از 156 اصلى واقع در ســليمان آباد خريدارى از مالكين رسمى آقايان عينعلى كاووسى، 
قربانعلى سهيل جمشيد، نباتعلى محمودزاده، نايبعلى منوريان، على اله سليمانى، گالبعلى كرمى 
سليمان آبادى، نوروزعلى خان سليمان آبادى، منصور سليمانى و متعاقباً على اكبر سركانيان و 
حســين دستجردى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 443)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

لت
دو

مان
پارل

مان
پارل

اهميت اصول عزت، حكمت و مصلحت 
در موضوع برجام

 سياســت خارجى جمهورى اســالمى ايران با توجه به اهداف و 
آرمان هاى انقالب بر 3 اصل عزت، حكمت و مصلحت استوار است 
و تاكنون نيز تالش شده خط مشى ها، تصميم سازى ها، تصميم گيرى ها 
و اقدامات در دستگاه ديپلماسى كشورمان بر اين اساس صورت گيرد.
سياســت هاى راهبردى نظام در اين عرصه نيز براساس منويات مقام 
معظم رهبرى و اصول مســلم قانون اساسى دنبال مى شود و پرداختن 
به موضوعات مهمى چون برجام به عنــوان يك توافقنامه بين المللى، 

مبتنى بر اين سياست ها بوده است.
آنچه رهبر معظم انقالب در ســخنرانى تلويزيونى خود به مناســبت 
ســالروز قيام 19 دى  قم درباره برجام مورد تأكيد قرار دادند، به نوعى 
بازخوانى اصول مسلم سياست خارجى بود؛ كما اينكه در رهنمودهاى 

معظم له در اين زمينه نيز اصول مذكور نمايان بوده است.
ايشان 2 نكته اساســى را در اين باره يادآور شدند. يكى اينكه «مطالبه 
منطقى و عقالنى ما رفع تحريم هاســت. اگر تحريم ها برداشته نشد، 
برگشــت آمريكا به برجام حتى به ضرر ما ممكن اســت تمام بشود» 
و نكتــه دوم اينكه «تصميــم مجلس و دولت دربــاره لغو تعهدات 
برجامى كامًال تصميم منطقى و عقاليى و قابل قبول است. البته اگر به 

تعهداتشان برگردند، ما هم به تعهداتمان برمى گرديم».
ايــن 2 نكته بيانگر آن اســت كه برجام به عنوان يــك توافقنامه مهم 
بين المللى زمانى جايگاه خود را حفظ خواهد كرد كه تمام ابعاد آن از 
جمله رفع تحريم ها عملياتى شود. از اين رو بازگشت آمريكا به برجام 
تنها با برداشته شــدن تحريم هاى يكجانبه و ظالمانه كاخ سفيد عليه 
ملت ايران معنا و مفهوم پيدا مى كند وگرنه بازگشــت ظاهرى نه تنها 
فايده اى ندارد، بلكه حتى ضررهايى را هم در پى خواهد داشت، پس 
نگاه عزتمندانه ما در سياســت خارجى ايجاب مى كند كه درصورت 
بازگشــت آمريكا به اين توافقنامه مهم همراه با رفع تحريم ها، رفتار 
معقول و منطقى خود را داشته باشيم. از سوى ديگر با توجه به اهميت 
برجام و براساس نگاه راهبردى خود و در چهارچوب اصول و قواعد 
سياست خارجى نظام، چنانچه طرف هاى ديگر برجام به تعهدات خود 

عمل كنند، ما هم به تعهدات خود در آن پايبند خواهيم بود. 
در مجموع آنچه مقام معظم رهبــرى درباره برجام بيان فرمودند، هم 
عزتمندانه، هم حكيمانه و هم دربرگيرنده مصالح حقيقى نظام بود. اين 
رهنمودها مبناى عمل ما در عرصه سياست خارجى و روشنگر مسيرى 

است كه بايد حركت در آن را ادامه دهيم.

انتظاراتى كه اليحه بودجه 1400
 برآورده نمى كند؟

 بحــث و تبــادل نظر بر ســر كليات و جزئيــات اليحه بودجه 
ســال 1400 درحالى باال گرفته كه به نظر مى رســد براساس نظرات 
كارشناسان، صاحبنظران و بخش قابل توجهى از نمايندگان مجلس، 

اين اليحه انتظارات را برآورده نمى كند.
كاهــش هدفمند بودجــه به درآمدهــاى نفتى يكــى از مهم ترين 
راهبردهاى مجلس شــوراى اســالمى در ادوار مختلف براى تحقق 
اصــالح ســاختارى بودجه بوده كه حــاال به گفته نــادران، رئيس 
كميسيون تلفيق مجلس نه تنها در اليحه بودجه سال 1400 ديده نشده 

بلكه اشكاالت بيشتر نيز شده است.
برخى از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى نيــز معتقدند اليحه 
بودجه ســال 1400 دولت هاى بعدى را مقروض مى كند و بخشى از 

درآمدهاى سال هاى آينده را نيز پيش خور كرده است.
ســخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس نيز در 
اظهــارات خود به صراحت به پيش خور كــردن درآمدهاى دولتى از 
سوى دولت كنونى با توجه به اليحه بودجه سال 1400 سخن گفته 
و اين اليحه را بدون ويژگى هاى الزم براى اصالحات اساسى دانسته 

است.
محمدمهدى مفتح در گفت وگو با تســنيم اظهار كرد: انتظار مى رود 
اصالح ساختار بودجه در سال هاى مختلف به گونه اى صورت بگيرد 
كه شاهد كاهش وابســتگى بودجه به درآمدهاى نفتى باشيم اما اين 
مطالبه كارشناســى شده در اليحه بودجه ســال 1400 محقق نشده 

است.
وى بيــان كرد: پيش از تنظيم اليحه بودجه ســال 1400 نمايندگان 
مجلس با دولتمردان جلسات كارشناســى مشترك و زيادى برگزار 
كردند كه اميد تدوين يك اليحه متوازن و اصالح شــده را مى داد اما 

اكنون اين هدف مطلوب محقق نشده است.
نماينده تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه نبايد 
درآمدهاى نفتى صرف هزينه هاى جارى دولت شــود، تصريح كرد: 
اليحه بودجه ســال 1400 از توازن و تعادل بين منابع درآمدزايى و 
رديف هاى هزينه كرد برخوردار نيســت و مشكالت قابل توجهى در 
حــوزه اقتصاد ايجاد مى كند. وى تأكيد كرد: اگر قرار به اجراى دقيق 
اليحه بودجه دولت دوازدهم باشد، شاهد ايجاد مشكالت اقتصادى 
و تورم باال خواهيم بود. اظهارات سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس درحالى اين گونه مطرح شده كه در چند وقت 
اخير شــاهد انتقادات گســترده بســيارى از كارشناسان اقتصادى و 
نماينــدگان مجلس به طرح اختصــاص دالر 4 هزار و 200 تومانى 

براى وارد كردن كاالهاى اساسى از خارج از كشور هستيم.
به تازگى رئيس مجلس شوراى اسالمى نيز با صراحت اعالم كرد كه 
اجــراى طرح اختصاص دالر 4 هزار و 200 تومانى نه تنها از ابتداى 
اجراى طرح تاكنون موجب ارزان و مناســب تر شــدن قيمت كاالها 
نشده بلكه شاهد افسارگسيختگى قيمت كاالها در بازار و سودجويى 
دالالن و برخــى متخلفان بوده ايــم درحالى كه هم پول زيادى خرج 

شده و هم اهداف اين طرح محقق نشده است.
محمدباقر قاليبــاف تصريح كرده كه مجلــس نمى تواند و نبايد در 
برابر اين رويه و طرح مشــكل دار اقتصادى سكوت كرده و دست به 

اصالحات كارشناسى نزند.

جهان اسالم مانع حمايت برخى از گروه هاى 
تكفيرى شود

 سخنگوى وزارت امور خارجه قتل عام 11 تن از كارگران معدن در ايالت 
بلوچستان پاكستان توسط گروه تروريستى داعش را محكوم كرد.

به گزارش ايسنا، ســعيد خطيب زاده در اين باره گفت: اين اقدام جنايتكارانه، 
يكبار ديگر ضرورت همكارى تمام كشورهاى منطقه براى مبارزه با گروه هاى 

تكفيرى و تروريستى را مورد تأكيد قرار مى دهد. 
وى در ادامه اظهار كرد: ضرورى اســت كشــورهاى جهان اسالم با همكارى 
يكديگر تمام مســاعى خود را براى از بين بردن بسترهاى فكرى و تأمين مالى 
ايــن گروه هاى افراطى و تكفيرى متمركز كرده و از تداوم حمايت اين گروه ها 
توسط كشــورهاى خاص، با هدف امحاى خشونت عليه انسان هاى بى گناه از 

مذاهب و اديان مختلف، ممانعت به عمل آورند.

اختصاص 200 ميليارد از سهم نفت 
براى گازرسانى به مناطق محروم

ــب و  ــر مكع ــوارض از مت ــهم ع ــد س ــا 50 درص ــق ب ــيون تلفي  كميس
گاز طبيعــى بــراى تأميــن و استانداردســازى ســامانه گرمايشــى صــد هــزار 
كالس درس از طريــق ســازمان نوســازى، توســعه و تجهيــز مــدارس كشــور 
موافقــت كــرد و مناطــق محــروم، روســتايى و عشــايرى بــراى ايــن موضــوع 

در اولويــت قــرار دارنــد.
به گزارش ايرنا، سخنگوى كميسيون تلفيق روزگذشته درباره آخرين مصوبات 
كميسيون تلفيق، افزود: همچنين از محل 14/5 درصد سهم نفت مصوب شد تا 
ميزان 2 هزار ميليارد تومان نســبت به گازرسانى به روستاها و پايان پروژه هاى 
نيمه تمام گازرسانى به روستاهايى كشور با اولويت مناطق محروم، صعب العبور 

و استان سيستان و بلوچستان اختصاص يابد. 

لزوم ديپلماسى براى كاهش تنش 
در برابر ايران

 نماينده روســيه در ســازمان هاى بين المللى در وين بر به كار بستن يك 
ديپلماســى عاقالنه و اســتادانه براى كاهش تنش در منطقه از جمله مسائل 

ايران تأكيد كرد.
به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در صفحه توييترش در واكنش به ديدگاه 
يــك كاربر مبنى بر اينكه «اگر تحريم هايى كه دولت اوباما اعمال كرد به انجام 
شدن توافق هسته اى منجر شد، دولت بايدن چگونه مى تواند بدون چنين اهرم 
فشــارى، محدوديت هاى بيشــترى عليه ايران اعمال كند، گفت: پاسخ ساده 
اســت: كاهش تنش در منطقه فقط از طريق ديپلماســى عاقالنه و استادانه اى 
حاصل مى شود كه بايد جايگزين «اهرم فشار اقتصادى» كامال شكست خورده 

شود. 

اطالعيه فراخـوان 

ستاد مجامع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد بر اساس تبصره 2 ماده 7 آيين نامه هيأت ورزشى از متقاضيان احراز تصدى 
رياست هيأت ورزشى هندبال - ژيمناستيك 

طبق شرايط ذيل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقمندان واجد شرايط دعوت مى گردد جهت ثبت نام و ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى روز يكشنبه مورخ 
1399/10/21 لغايت روز دوشنبه مورخ 99/10/29 به مدت يك هفته كارى به دفتر امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند.

شرايط احراز:
1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 2-تابعيت جمهورى اسالمى ايران 3- اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور 4-عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى5-
دارا بودن حداقل 25 سال سن 6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلى ليسانس (مدرك فوق ديپلم براى افرادى كه قبال يك دوره رئيس هيأت استان بوده 
اند،قابل قبول مى باشد) 7-عدم امكان ثبت نام از افراد بازنشسته يا بازخريد شده (به استثناى جانبازان باالى 50 درصد، آزادگان باالى 3 سال اسارت و 
فرزندان شهدا) 8- لزوم سكونت دائمى در استان همدان 9-ارائه معرفى نامه كتبى و رسمى از سازمان ورزش و آمادگى جسمانى نيروهاى مسلح صرفًا 

جهت پرسنل نيروهاى مسلح 
مدارك مورد نياز:

1-تكميل فرم ثبت نام 2-تصوير از تمام صفحات شناسنامه، كارت ملى، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح، مدرك 
تحصيلى 3- ارائه گواهى عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى 4-دو قطعه عكس 3×4 پشت نويسى شده 5-ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت و بلند 

مدت) و نحوه تأمين منابع مالى هيأت به صورت مكتوب 6- كليه مدارك مى بايست به صورت اصل و تصوير برابر اصل آن ارائه گردد.

كارت دانشجويى به نام متين پيمان، فرزند: خالد، به شماره 
شناسنامه: 3720767191 و به شماره دانشجويى: 9512358010 

رشته كامپيوتر از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط ميباشد.

مجوز حمل سالح شكارى اتومات تك لول به نام پروانه بهرام 
لو،به شماره شناسنامه:3875513479 و به شماره بدنه: 

80746-11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مى باشد.

دولت از كانديداتورى الريجانى 
در انتخابات 1400 حمايت مى كند؟

 اين روزها اخبار مختلفى از كانديداتورى 
على الريجانى در انتخابات رياست جمهورى 
مطرح است، گفته مى شــود او مورد حمايت 
جريــان دولت يا همان اعتــدال در انتخابات 

خواهد بود.
انتخابــات  برگــزارى  زمــان  تــا  مــاه   6
رياســت جمهورى فرصت باقى اســت و از 

هم اكنــون چهره هــاى مختلفى، مســتقيم يا 
غيرمســتقيم براى حضــور در ايــن دور از 

انتخابات اعالم آمادگى مى كنند.
يكــى از اين چهره ها علــى الريجانى رئيس 
ســابق 3 دوره مجلس شوراى اسالمى است. 
الريجانى به واســطه رابطه خوبى كه با حسن 
روحانى دارد، افكار عمومــى او را به عنوان 

كانديــداى مــورد حمايت جريــان دولت 
مى دانند.

به گزارش تسنيم، هرچند وى به طورمستقيم 
در اين بــاره اظهارنظــر نكرده اســت، اما با 
اين حــال برخــى چهره هاى سياســى او را 
كانديداى مــورد حمايــت احتمالى جريان 
دولت و حتى اصالح طلب مى دانند، از جمله 

على محمد نمازى از اعضاى حزب كارگزاران 
كه گفته بود:  «تمايــل كارگزاران به حمايت 
از نامزد اصالح طلب است اما اگر كارگزاران 

مجبور شود، از الريجانى حمايت مى كند.»
در اين خصوص رئيــس دفتر رئيس جمهور 
در گفت و گــو با تســنيم، در پاســخ به اين 
پرســش كه آيا دولت از على الريجانى براى 
حضور در انتخابات رياســت جمهورى 1400

حمايــت خواهد كــرد، اظهار كــرد: دولت 
به معناى دولت در انتخابات رياست جمهورى 
دخالت نمى كند، اكنون هم زود اســت درباره 
اين موضــوع صحبت كنيــم و نمى دانيم كه 
چه كسانى مى آيند يا نمى آيند و براى پاسخ به 

اين پرسش زود است.
محمود واعظى افزود: بايد از خود ايشان (على 
الريجانى) بپرســيد كه براى انتخابات شركت 

مى كند يا خير؟
چهره هاى مختلفى از ســوى دولــت، براى 
كانديداتورى در انتخابات رياســت جمهورى 
مطرح هســتند، از جمله؛ اسحاق جهانگيرى، 
رضــا اردكانيان، محمدجواد ظريف، ســورنا 
ستارى و محمود واعظى. حاال بايد صبر كرد 
و ديــد دولتى ها و جريان اعتدال كه با حضور 
واعظى و نوبخت در دولت تأثير بســيارى در 
تصميم گيرى هــا دارند، از كــدام چهره براى 

انتخابات حمايت خواهند كرد.

درخواست اوكراين از ايران 
براى توضيح درباره حادثه 

سقوط هواپيما
 اوكراين به همراه 4 كشور ديگر خواستار توضيحات كامل 
ايران درباره ســقوط هواپيماى اوكراينى و پرداخت غرامت به 

قربانيان اين حادثه شد.
به گزارش ايســنا، همزمان با سالگرد ســقوط اين هواپيما در 
خاك ايران، اوكراين به همراه افغانستان، انگليس، كانادا و سوئد 
با صدور يك بيانيه مشــترك خواستار توضيحات كامل ايران 

درباره جزئيات اين حادثه شدند.
اين 5 كشور در بيانيه خود آورده اند: ما ايران را مسئول مى دانيم 
كه عدالت را درباره اين حادثه اجرا و به خانواده هاى قربانيان و 

كشورهاى آسيب ديده غرامت كامل پرداخت كند.
اين كشورها همچنين در بيانيه خود از جمهورى اسالمى ايران 
خواستند تا به طور كامل و دقيق درباره اين حادثه توضيح دهد 
و اقدامات مشخصى اتخاذ كند كه اطمينان دهد چنين حادثه اى 

هرگز تكرار نخواهد شد.

 نماينده مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره پيام نخستين تمرين بزرگ رزم 
پهپادى ارتش با شركت صدها فروند 
پهپــاد، گفت: توانمندى ســامانه هاى 
پهپادى ارتش نشان از اوج بازدارندگى 

دفاعى جمهورى اسالمى ايران است.
احــد  والمســلمين  حجت االســالم 
پهپادهاى  كــرد:  اظهار  آزادى خــواه 
استفاده شــده در اين رزمايش و ساير 
مانورهــاى نظامى گذشــته حاكى از 
كشورمان  نظامى  حوزه  كامل  آمادگى 

براى مقابله با هرگونه تهديد است.
رئيس پيشين مجمع نمايندگان استان 

ادامه داد: بدون شك جمهورى اسالمى 
ايران همواره خواستار ثبات و آرامش 
در منطقه اســت اما نمايش توانمندى 
در  مختلف  بخش هــاى  در  نظامــى 
مقابله  براى  آمادگى  داشــتن  راستاى 

سخت با هرگونه تخاصم است.
نماينده معين كبودراهنگ در مجلس با 
بيان اينكه ساخت پهپادهاى بومى آرش، 
ابابيل و ... بيانگــر حركت ايران بر لبه 
فناورى هاى روز نظامى اســت، افزود: 
همه اين دســتاوردهاى توسط نخبگان 
و جوانان ايرانى همزمان با قرار رگفتن 
در شرايط تحريمى به دست آمده است، 
از اين رو مى توان اذعان كرد كشــورمان 

داراى دانش نظامى بومى است كه مزيت 
بزرگى محسوب مى شود.

وى خاطرنشــان كرد: انجام عمليات 
شناسايى و ارســال برخط تصاوير به 
مراكــز كنترل و فرماندهى از ســوى 
پهپادهــاى ايرانى در ايــن رزمايش، 
بيانگــر اقتدار پهپادى كشــورمان در 

منطقه است.

ارائه برنامه هاى انتخاباتى مؤتلفه 
به جامعه مدرسين

 دبيركل حزب مؤتلفه اســالمى با حضور در جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم با آيت ا... حسينى بوشهرى رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم ديدار كرد. به گزارش ايسنا، اسدا... بادامچيان در اين ديدار گزارشى از 
فعاليت هاى حزب مؤتلفه اسالمى و برنامه هاى انتخاباتى اين حزب ارائه 
كرد. حسينى بوشهرى در اين ديدار ضمن تأكيد بر اهميت وحدت همه 
نيروها، با اشاره به نقش تأثيرگذار حزب مؤتلفه اسالمى، رهنمودهايى 
را بيان كرد. بادامچيان پيشنهاداتى را براى استمرار فعاليت هاى آن فقهاى 

جامع و نيز حفظ آثار آنان به فرزندانشان ارائه كرد.

توان پهپادى ارتش 
نشان از اوج بازدارندگى ايران دارد
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يادداشت

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

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

برابر رأي شــماره 1038 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى حبيب پاشــا همدانى فرزند قهرمان به شماره 
شناســنامه 847 صادره از بهار در اعيانى يك و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 189/60 مترمربع پالك 11091 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى 
شــده از پالك 2188 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار خريدارى مع الواســطه از مالك 
رسمى آقاى ابراهيم فرزند على رضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 447)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 1037 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســليمان حبيب پاشا همدانى فرزند قهرمان به شماره 
شناســنامه 766 صادره از بهار در اعيانى يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 189/60 مترمربع پالك 11091 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى 
شــده از پالك 2188 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار  خريدارى مع الواسطه از مالك 
رسمى آقاى ابراهيم فرزند على رضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 444)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21
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نيش و نوش

شهروندان به «ربات پشتيبانى شاد» اعتماد نكنند
 معاون اجتماعى پليس فتا از مجرمان در شبكه اجتماعى شاد با ايجاد اكانتى به نام 
ربات پشتيبانى شاد اقدام كرده اند بر اين اساس شهروندان هوشيار باشند و به اين ربات 
اعتماد نكنند، هشدار داد. به گزارش ايرنا، رامين پاشايى افزود: خانواده ها و دانش آموزان 
هوشيار باشــند برخى مجرمان با سوءاستفاده از نرم افزار «شــاد» به اكانت شبكه هاى 
اجتماعى كاربران دسترسى غيرمجاز پيدا مى كنند. وى گفت: در اين روش، مجرمان در 
شــبكه اجتماعى شاد اقدام به ايجاد اكانتى با نام «ربات پشتيبانى شاد» مى كنند و سپس 
به منظور دسترسى به اكانت شبكه اجتماعى كاربران عمدتا با فعال سازى شبكه اجتماعى 
روبيكا و ساير شــبكه هاى اجتماعى فعال در كشور با استفاده از شماره تلفن كاربران 

پيامى را با مضمون و اخطار كد دريافتى را ارسال نماييد.

ماجراى بيمه هاى چندروزه معلمان مدارس غيردولتى
 مديركل مدارس و مراكز غيردولتى وزارت آموزش و پرورش به برخى مشــكالت 
بيمه اى معلمان و بيمه هاى چندروزه آنها با اشــاره به اينكه تقبل بخشى از هزينه بيمه 
كاركنــان مدارس غيردولتى از محــل اعتبارات صندوق حمايت از توســعه مدارس 
غيردولتى كه در قانون تأســيس مدارس غيردولتى مورداشــاره قــرار گرفته، يكى از 
مطالبات معلمان و از جمله موارد در دست پيگيرى سازمان مدارس و مراكز غيردولتى 
هست. سعيد صالح در گفت وگو با ايسنا، ظهار كرد: در ماده 25 قانون تأسيس مدارس 
غيردولتى قيد شــده است كه بخشى از هزينه بيمه كاركنان مدارس غيردولتى از محل 
اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتى قابل پرداخت است كه يكى از 

مطالبات و پيگيرى هاى سازمان مدارس و مراكز غيردولتى هم هست.

ممنوعيت تردد بين شهرهاى زرد لغو شد
 سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا با اشاره به لغو منع تردد بين شهرهاى زرد و آبى، از 
تصويب سند ملى واكسيناسيون كرونا در كشور خبر داد. به گزارش تسنيم؛ عليرضا رئيسى 
اظهار كرد: در سطح كشور 411 شهر در وضعيت زردرنگ قرار دارند و 192 شهر داريم 
كه ميزان بسترى بيماران كرونايى در آنها از 2 بيمار به ازاى هر صد هزار نفر جمعيت نيز 
كمتر شده است و روند نزولى دارند و رنگ آنها آبى است. اين رنگ جديد را به تازگى 
به رنگ وضعيت شهرها اضافه كرده  ايم تا بتوانيم در اين شهرها نسبت به شهرهاى زرد، 
اعمال محدوديت  هاى كمترى داشــته باشيم. وى افزود: در اين شهرهاى آبى تقريباً همه 
مشاغل با رعايت پروتكل  هايى كه ابالغ خواهد شد، آزاد به فعاليت هستند. در شهرهاى 

زرد و آبى همچنان منع تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 4 صبح برقرار است.

زندگى فقط در تصوير ها زيبا نيست 
 مهدى ناصرنژاد»

 زمســتان ايران كه آغاز شود، نرم نرم عطر و بوى بهمن ماه نيز در 
فضــاى چهارفصل اين ديار وســيع و پرنعمت مى پيچد، و بهمن ماه 
اســت كه با تمام جلوه هاى برفى و زمســتانه خود يادآور حادثه اى 
شــگرف و غيرقابل فراموشــى در تاريخ معاصر ايران اســت، چه 
حادثــه اى بزرگ تــر و اعجاب آورتر از پايــان دوره اى طوالنى و 3

هزار ســاله از نظام هايى يكنواخت و پوســيده و بى تدبير و درمانده 
در هدايت كشــور و ملتى كهن به سمت وسوى افق هاى پيشرفت و 
تحول و برابرى با كشــور ها و ملت هاى مترقى و پوست انداخته، چه 
حادثه اى بزرگ تر از آغاز فصلى جديد از تاريخ و تفســير آيه هايى 
زالل از استقالل و آزادى و تأسيس نظامى جديد و مبتنى بر حكومت 

مردم بر مردم. 
تا پيش از پيروزى انقالب شــكوهمند اسالمى، تاريخ پرافتخار ايران 
با تمام فراز و نشــيب هاى تلخ و شــيرين در بلنداى 3 هزار ســاله 
خود، بيشــتر روى يك مدار كهنه چرخيده است و نظام و حكومتى 
ملوك الطوايفى بود كه دســت به دســت مى چرخيد و اقوام متخلف 
ايرانى نيــز با تبعيت ســنتى از حكومت هاى منطقــه اى و مركزى 

به گونه اى روزگار مى گذرانيدند.
انقالب در ايران تعاريف جديد و كمتر شــنيده شده اى از سياست و 
كشــوردارى و گردش انديشه و حقوق مردمى و حد و مرز استفاده 
دولت ها و مردم از منابع ملى و شــكل ارتباط بين المللى و رها كردن 
محور هاى وابستگى به بيگانگان و لزوم تدوين قوانين جديد و نقش 
واقعى مردم در ثبات و امنيت و پيشــرفت كشور ارائه داد و به معناى 
واقعــى كلمه، پيام اصلى و راهبردى انقالب اســالمى اين منشــور 
تابناك بود و هســت كه از تاريخ 22 بهمن ماه سال 1357 اين مردم 
ايران هستند كه بايد در كشور خود حكومت دارى كنند و سرنوشت 

خويش را به طرق اولى تعيين نمايند و بسازند. 
اينك 42 ســال از دوره جديد تاريخ كشــورمان مى گذرد، شايد از 
طبيعت انقالب ها باشــد و يا از بخت بد مردم كشــورمان است كه 
كشــور در تمام ســال هاى پس از انقالب در حادثه و انواع بالياى 
طبيعى و بشــرى گذشــته اســت، البته مى توان قبول كرد كه ايران 
به لحاظ شرايط سوق الجيشــى خاصى كه در منطقه خاورميانه دارد، 
در كوران سياســت ورزى هاى دشمنانه و نظر ســوء ابرقدرت ها به 
اين مركز ثقــل منطقه اى و جهانى، بايد هم كانون حوادث باشــد، 
مگر اينكه در برابر ابرقدرت هاى شــيطانى ســر تسليم فرود آورد و 
لباس ننگ بپوشــد! به هر حال مردم حماسه ساز كشورمان در تمام 
اين سال ها با از خودگذشــتگى ها و تحمل انواع مشقت ها، برادرى 
خود با انقــالب را ثابت كرده اند، اين مردم بارهــا و بارها چه زير 
موشــك باران هاى دشــمن متجاوز در جنگ تحميلى و چه در تمام 
صحنه هاى سياسى، جانانه و مردانه پاى ميثتاق خويش با امام راحل 

و آرمان هاى انقالب ايستاده اند. 
مردم در تمام ســال هاى تحريم هاى ناجوانمردانه آمريكا، مشكالت 
اقتصــادى و گرانى ها را به جان خريده اند! به رغم جوســازى ها و 
سمپاشى هاى تبليغاتى و سياه نمايى هاى فرهنگى و اجتماعى دشمنان 
ايــران و انقالب، چه در تمــام بحران هاى سياســى و چه هنگامه 
انتخابات پرتعداد و ساالنه، زنان و مردان سلحشور ايرانى با حضور 
حداكثرى و دشمن نااميدكن، حمايت و پشتيبانى خود از مسئوالن را 

به نمايش گذاشته و به جهانيان نشان داده اند.
تازه ترين جلوه هاى شــيرين مردمى از حضور در صحنه هاى سياسى 
و مشاركت هاى اجتماعى و همدلى با ياران انقالب، همين آئين هاى 
بزرگداشت سالگرد شهادت سردار و قهرمان ملى ايران، شهيد حاج 
قاسم ســليمانى اســت كه در اين اوضاع و احوال دشوار كرونايى 

ناظران سياسى و مردم حق بين دنيا را به شگفتى واداشته است.
اين مردم شايسته صادقانه ترين تكريم و خدمت مسئوالنه و دلسوزانه 

از سوى دولت ها هستند. 
كوتاهى و ساده انگارى در حل مشــكالت مردم به ويژه در اين شرايط 
دشوار و كمرشــكن اقتصادى، ظلم به انقالب و شــهيدان واالمقام و 
آرمان بلند امام راحل و انديشــه هاى پاك و مدبرانه رهبر عزيز انقالب 
حضرت آيت ا... خامنه اى اســت. مردم فداكار و شكيباى ايران عزيز با 
وجود تمام زحمات و تالش خستگى ناپذير كه براى همراهى با جامعه 
و اداره زندگى خويش دارند، به درجه اى از شعور سياسى و اجتماعى نيز 
رسيده اند كه خادمان راستين و خائنان مردم فريب را از هم تمييز دهند. 

اين مردم سربلند و بلندهمت درخور بهترين و كامل ترين منوى رفاه 
و آسايش فردى و خانوادگى اند و زندگى را فقط در قاب شعار ها و 
تصاوير هرچند زيبا و خيال انگيز دوست ندارند، اينجا هرگز فتوكپى 

برابر اصل نخواهد بود.

آفتاب اقتصادى: خودروسازان ايرانى از چينى ها الگو مى گيرند
 بذاريــد هنــوز الگــوى مصــرف قبليشــون رو ســر بــه نيســت 

كنيــم تــا بعــد!!
ابرار اقتصادى: آرامش در بازارها و كاهش تورم

 هر وقت مردم گله نكردن اون موقع مى فهميم كه آرامش دارن!!
اخبار صنعت: نفت ايران بدون مشترى نمى ماند

 خيالتون تخت!! اين از اون دسته جنس هايى نيست كه رو دستتون 
بمونه!!

اقتصاد پويا: صادرات كاالى ايرانى در حياط خلوت امريكا
 بدون شرح!!

همدان پيام: پول دستگاه پايش هوا خرج پل سازى شهردارى شد
 اومدن ابروشو درست كنن زدن چشمشم كور كردن!!
همدان پيام: تيم ماليرى در جست وجوى نوشداروى كرونا

 تا نوش دارو برسه همه به فنا رفتيم!!
بهار: كارد گرانى روى استخوان مدادرنگى ها

 پس همونه كرونا هى رنگ عوض مى كنه!!
دنياى اقتصاد: پايان سانسور بازار مجازى 

  عصر خاموشى رو به پايانه!!؟
اقتصاد سرآمد: خانه هاى خالى زير ذره بين ماليات

 زياد ريزنشين يه دفعه ديدين ماليات تبديل شد به اجاره بها!!
شروع: شوك ارزى نامتقارن بر اقتصاد

 با وجود اين همه شوك دادن بايد تا االن فاتحه اقتصاد رو خونده 
بوديم!!

كسب وكار: هجوم دالل ها براى فروش دالر
  بازهم دالل هاى هميشه در صحنه رونمايى كردن!!

مردم ساالرى: رشد معكوس رفاه ايرانيان در يك دهه
 اگر بخوايم سر انگشتى هم حساب كنيم بيشتر از يه دهه مى شه ها!!
آفتاب اقتصادى: سهامداران بازار سرمايه چشم انتظار تصميمات مسئوالن 

 مسئوالن ما هر تصميمى مى گيرن يه عده رو درگير مى كنن!!
 ايرنا: آبى به رنگ هاى كرونا اضافه شد
 اينم بازى جديد كرونا با رنگاس!!

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده ومجمع عادى ساليانه 
(نوبت دوم)

هيات مديره كانون فرهنگى،اجتماعى ومردمى دياركريم خان شهرستان ماليــر

 باعنايــت بــه عــدم بــه حدنصــاب نرســيدن مجمــع نوبــت اول در تاريــخ 1399/10/18 بدينوســيله ازكليــه اعضــاى محتــرم كانــون 
فرهنگى،اجتماعــى ومردمــى دياركريمخــان شهرســتان مالير"بــه شــماره ثبــت 246 وشناســه ملــى14006571281 دعــوت مى شــود 
درجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده (جهــت اصــالح مفــاد اساســنامه).ومجمع عمومــى عــادى ســاليانه بــه شــرح دستورجلســه 

ذيــل حضــور بــه هــم رســانيد.
دستورجلسه:

1-استماع گزارش هيات مديره وبازرس
2-انتخاب هيات مديره وبازرس

3-سايرموارددرصالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه
زمان:سه شنبه 1399/11/01 ساعت 16(مجمع عمومى فوق العاده) و ساعت 17 مجمع عمومى عادى
مكان: تهران- فلكه دوم صادقيه- سمت شمال غرب- نبش سازمان آب- پالك 436 - دفتركانون.

لطفا جهت هماهنگى ودريافت كارت حضور در جلسه با شماره 09121010923 هماهنگى فرماييد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

اداره كل بهزيستى استان همدان

به  تخصصى  خدمات  ارائه  مناقصه  دارد  نظر  در  همدان  استان  بهزيستى 
آسيب ديدگان اجتماعى را در استان همدان به مؤسسات و شركت ها با توان 
تخصصى و سابقه كار مفيد با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت 

و با شماره مناقصه 2099000103000005 برگزار نمايد.
پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 

دريافت گواهى امضاى الكترونيكى راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان 700/000/000ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى 

اعتبار سه ماهه در وجه بهزيستى استان همدان
زمان انتشار در سايت: روز شنبه 1399/10/13 ساعت 12 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز پنجشنبه ساعت 13:30 مورخ 99/10/18
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد: قيمت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 29 /1399/10

زمان بازگشايى: روزسه شنبه مورخ 1399/10/30زمان اعالم به 
برنده 1399/10/30

اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1399/10/29در 
پاكت در بسته تحويل حراست اداره كل بهزيستى استان همدان شود.

جهت كسب اطالعات بيشتر مراجعه به معاونت امور اجتماعى اداره كل بهزيستى 
همدان واقع در ميدان جهاد.

 تلفن: 5- 38267082
عالقه مندان به شركت در مناقصه مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى 

الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران : 88969737و85193768 
سامانه سايت  در  استان ها،  ساير  ثبت نام  دفاتر  تماس  اطالعات 

 ( www.setadiran.ir ) بخش «ثبت نام/پروفايل مزايده گر» موجود است. 
(م الف1430)

نيلوفر بهرمندنژاد»
 كودكان بزرگ ترين و مهم ترين سرمايه هاى 
يك كشور هستند و تربيت آنها سرمايه گذارى 
ســودمندى براى دولت  ها محسوب مى شود 
و خانواده، مدرســه، راديو، تلويزيون و كتاب 
از نخســتين عوامل تأثيرگذار بر شكل گيرى 

شخصيت كودكان است.
ســينماى كودك و نوجوان كشــور ما اكنون 
چندســالى اســت به دليل كمرنگ شــدن و 
ضعيف شدن نقش فيلم سازان كودك، نتوانسته  
خاطره انگيزى  و  ماندگار  نوســتالژى  تاكنون 
را براى مخاطبان و كودكان دو دهه گذشــته 
رقم بزند. اهميت سينماى كودك و نمايش ها 
متناســب با هر رده سنى چه از جنبه آموزشى 
و چه از جنبه خالقيت، مى تواند در رشــد و 
توانمندســازى كودكان نقش بســزايى داشته 

باشــد، در همين نمايش هاى ســرگرم كننده 
مفاهيم آموزشى گنجانده مى شود كه مى تواند 
انســانيت و توانمندى را بــه آنها به صورت 
غيرمســتقيم آموزش دهد و بــه آنها نتايج و 

تبعات منفى كارهاى نادرست را تفهيم كند.
مــرور خاطره حس خوبــى را در همه آدم  ها 
زنــده مى كند و اگر اين خاطــرات از جنس 
خاطرات كودكى باشد شادى عميقى را به دل 
مى نشــاند. كارتون يا همان برنامه هاى كودك 
بخش جدايى ناپذيرى از كودكى اســت كه با 
ديدن چندباره اش هنوز هم ذوق عجيبى را در 

آدمى ايجاد مى كند.
خونــه  مادربــزرگ،  فيلم هــاى  چه كســى 
النگ دولنگ، كاله قرمزى و پســرخاله و ده ها 
كارتون و برنامه هاى عروســكى كه از جنس 
كودك و همراه با شادى هاى كودكانه بوده را 

فراموش مى كند. فيلم ســازان و برنامه سازانى 
كــه فضايى صميمانه و توأم با خوشــى را با 
همين آثار نمايشى و شخصيت هاى محبوب 
آنهــا، بچه ها را پاى جعبــه جادويى كوچك 

مى نشاندند و سرگرم شان مى كردند. 
بســيارى از پدر و مادرهــاى امروز در مرور 
خاطــرات كودكى شــان از برنامه هاى كودك 
جذابى كه آن روزها از تلويزيون پخش مى شد 
و اين روزها خبرى از آن نيست، صحبت مى 
كنند. اين به دليل حس خوب مرور نوستالژى 
است كه هنوز هم بچه هاى ديروز با مرور آن 

جانى دوباره مى گيرند.
 به طــور مثال اگر بخواهيم يكى از برنامه هاى 
دهه پيش را بررســى كنيم سريال عروسكى 
«خونه مادربزرگ» است كه مى خواهد راه هاى 
ســاده دور هم بــودن و راه رســيدن به يك 

زندگى شاد و مسالمت آميز را در كنار خانواده 
و دوســتان آموزش دهد، اينكه بچه ها چطور 
همسايگى و هم خانگى را در كنار عزيزانشان 
تجربه كنند و يــاد بگيرند كه حقوق ديگران 
را رعايت كنند، به طور كلــى پيام اصلى اين 

مجموعه صلح و دوستى و اتحاد است.
متأسفانه در دهه 80 و 90 اهميت به كودكان 
و و سينماى كودك بســيار كمرنگ بوده و 
به جز معدودى آثار و برنامه هاى 
بايد  كــه  طور  آن  نمايشــى 
دغدغه هاى  بــه  شــايد  و 
به  و  بپــردازد  كودكانــه 
رشــد و خالقيت كودك 
كه  به گونه اى  كند،  كمك 
بتواند روحيه كودكان را با 
كه  برنامه هايى  اين  از  استفاده 
بيشــتر جنبه آموزشى دارد تقويت 
كند، اشــاره نشده و تا حدودى انگشت شمار 

بوده است.
امــروزه به فرهنگســازى و توجه به نياز هاى 
اصلى كودكان كمتر شــده و به سمت پخش 
انيميشــن ها و كارتون هــاى غربى كه حاوى 
سبك زندگى غربى هاســت پيش رفته است 
و همچنين بيشتر جنبه  تبليغاتى براى سازنده 
دارد و شــايد هــم دليل اصلى آن كم شــدن 
فعاليت هاى افراد متخصصى است كه در زمينه 
ســاخت برنامه براى كودكان، خردســاالن و 

نوجوانان كار مى كردند.
هرچنــد كه امــروزه بــا راه اندازى شــبكه 
اختصاصى پويا تا حدودى توانستند كودكان و 
خردساالن را به برنامه هاى خود جذب كنند، 
اما آن طور كه بايد و شــايد با زندگى كنونى 
و دغدغه هاى روزمره شــان تطبيــق ندارد و 
انيميشــن ها و كارتون هاى خارجى كه بسيار 
متنوع هستند و تعدادشان هم زياد است، جزو 
الگوها و قهرمانان مورد عالقه بچه ها خواهد 
بود، بع وجود اينها به نظر مى رسد كه كودكان 
امروزى تا چند سال آينده نوستالژى چندانى 

نخواهند داشت.

نوستالژهايى كه ديگر تكرارنمى شوند

ورود 7 نفر ديگر 
به تست واكسن 

ايرانى كرونا 
 دبيــر كميته اخــالق در پژوهش وزارت 
بهداشــت از صدور مجوز تزريق واكســن 
كرونــاى ايرانى براى 7 نفر ديگــر از امروز 

خبر داد.
احسان شمسى كوشكى در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: با آغاز فاز يك مطالعه بالينى واكســن 
كروناى ايرانى در مرحله نخست اين واكسن 
به 3 نفــر از داوطلبان تزريق شــد و پس از 

بررسى وضعيت آنها و ارائه نتايج و مستندات، 
در كميته پايش ايمنى داده ها، در مرحله دوم 4 

نفر ديگر وارد مطالعه انسانى شدند.
وى با بيان اينكه عوارض جدى در داوطلبانى 
كه واكســن كروناى ايرانى را دريافت كردند، 
ديده نشــده و حال عمومى آنها خوب است، 
افزود: با توجه به بررســى هاى انجام شده در 
كميتــه پايش داده ها، مجوز ورود 7 نفر ديگر 
به فــاز يك مطالعه بالينى و تزريق واكســن 
كرونا صادر شد. بر اين اساس قرار است طى 
يكشنبه و دوشنبه (21 و 22 دى ماه) واكسن به 

7 نفر ديگر از داوطلبان تزريق شود.
بــه گفتــه وى، داوطلبان دريافت واكســن 

كرونــاى ايرانى را در فاز يك مطالعه بالينى، 
به تدريج وارد مطالعه مى شــوند؛ زيرا در فاز 
يك كارآزمايى هاى بالينى، نكته مهم اطمينان 
از ايمنى فرآورده است. البته درباره اثربخشى 
فرآورده هم بررســى هايى انجام مى شــود، 
امــا هدف اصلــى در وهله نخســت ايمنى 
فرآورده اســت. بر همين اساس از آنجايى 
كه نخستين بار است كه تست واكسن كرونا 
در كشور آغاز شــده، بايد با احتياط بااليى 
آزمايش هايــش را پيش بريــم. به طورى كه 
اوال آزمايش با تزريق دوز كمتر واكســن در 
نخســتين داوطلبان آغاز مى شود و به تدريج 
اگر دوز باالترى وجود داشــته باشد، آن را 

روى داوطلبــان بعدى آزمايــش مى كنند و 
افــراد هم به صورت تك تــك و يا در قالب 
گروه هاى كوچك وارد مطالعه مى شــوند تا 
اگر ريســكى هم وجود دارد، افراد كمترى 

دچار اين ريسك شوند.
شمسى كوشــكى همچنيــن گفــت: در فاز 
نخســت مطالعــه بالينى واكســن كرونا در 
كشــور، 56 نفر شــركت خواهنــد كرد كه 
به تدريج وارد مطالعه مى شــوند. اين فاز بين 
يك ماه ونيم تا 2 ماه طول مى كشــد. پس از 
اين مدت اگر كار انجام شده و نتايج به دست 
آمده در فاز يك مطالعه بالينى درست باشد، 

وارد فاز دوم مطالعه بالينى مى شويم.

ترم جديد دانشجويان علوم پزشكى 
مجازى است

 مديركل امور دانشجويى وزارت بهداشت از مجازى شدن ترم جديد 
(بهمن ماه 99) براى تمامى ورودى هاى جديد دانشگاه هاى علوم پزشكى 

و اينكه خوابگاه ها براى دانشجويان سال باالتر باز مى شود، خبر داد.
رحمــان خدابنده لــو در گفت وگو با مهر اظهار كرد: بــا توجه به اينكه 
همچنان شــرايط آموزش بر مبناى آموزش مجازى اســتوار اســت و 
دانشجويان ورودى جديد بهمن ماه تنها دروس تئورى دارند و هنوز وارد 
دروس عملى نشده اند، آموزش مجازى خواهد بود و ورودى جديد براى 

خوابگاه ها نخواهيم داشت.
وى افزود: خوابگاه هاى دانشــگاه هاى علوم پزشكى هم اكنون براى ارائه 
خدمات به دانشــجويانى كه در بخش ها و بيمارستان ها دروس خود را 
طى مى كنند، باز اســت و به آنها خدمات الزم از منظر تغذيه و ســاير 
خدمات ارائه مى شــود. مديركل امور دانشجويى وزارت بهداشت تأكيد 
كرد: هزينه هاى خوابگاه ها و غذا نيز در ترم بهمن ماه نسبت به ترم مهرماه 

تغيير نخواهند كرد و افزايشى نداريم.

آگهي مزايده (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى تويسركان

ــوز  ــاس مج ــد دارد براس ــركان قص ــهردارى تويس ش
شــماره 7/517 مورخــه 1399/10/06 شــوراى محتــرم 
اســالمى شــهر تويســركان از طريــق مزايــده عمومــى 
در خصــوص واگــذارى يــا فــروش مالكيــت دو ســهم 
ــه مســاحت  ــازه تجــارى ب ــاب مغ ــك ب از 5 ســهم ي
56/65 متــر واقــع در ابتــداى كوچــه باغــوار- پاييــن 

تــر از ورودى مســجد باغــوار اقــدام نمايــد. 
ســاير اطالعــات و جزئيــات در اســناد مزايــده مندرج 
ــق  ــود از طري ــى ش ــا م ــان تقاض ــت از متقاضي اس
ــه ثبــت  ــدام ب ــت اق ســامانه ســتاد الكترونيــك دول

ــام نمايــد.  ن
(م الف 269)
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 1069 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جليل نقى پور فرزند يداله به شماره شناسنامه 14357 
صادره از بهار در اعيانى ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 152/36 مترمربع پالك 
11093 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1003 فرعى از 139 اصلى واقع 
در بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى نجف فرزند على قربان محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 453)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1041 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد ســياح فرد فرزند يداهللا به شــماره شناسنامه 
14685 صادره از بهار در اعيانى ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 339/87 
مترمربع پالك 11103 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 3346 فرعى 
از 139 اصلى واقع در بهار  خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى سيدابوالقاسم 
ســادات محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 448)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1073 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا محمدى فروغ فرزند عبداله به شــماره شناسنامه 
4040153308 صادره از بهار در اعيانى دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 194/63 مترمربع پالك 11105 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از 
پالك 387 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى 
سيداسد فرزند سيدعباس محرز گرديده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 457)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1080 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى مهدى احمد زاده فرزند محمد به شــماره شناسنامه 
259 صادره از بندر كنگان در شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 
84933/02 مترمربع قســمتي از پالك 781 فرعى از 1 اصلى مفروز و مجزى شــده از 
پالك 361 فرعى از 1 اصلى واقع در كوشــك آباد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 
آقاى فضل اله شربتى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.
 (م الف 463)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 1081 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد صاحبى دالور فرزند محمدحســن به شــماره 
شناســنامه 437 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
55000 مترمربع پالك 22 فرعى از 154 اصلى واقع در قنات سفلى- دستجرد خريدارى 
از مالك رسمى آقاى محمدحسن صاحبى دالور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 460)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 139960326005000490 مورخه 1399/06/27 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي عبدالرضا كريمى فرزند 
واســط به شماره شناسنامه 2081 و به شماره ملى 3961148686 صادره از نهاوند در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 190 مترمربع تحت پالك 4 فرعى 
از 2526-2524-2523 اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرستان نهاوند كه حقوق ارتفاقى 
ندارد خريداري از مالك رســمي كرم اهللا طاهرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
(م الف 821)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000497 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى ابراهيم على فقيه رضائى فرزند محمدحسين به 
شماره شناســنامه 1532 و كد ملى 3991377403 صادره از سردرود در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 298764,2 مترمربع تحت پالك شماره فرعى از 
560 از اصلي 195 قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريداري 
از مالك رسمي آقايان شيرعلى طيبى ساالر فرزند شعبان دارنده سند شماره 1712 مورخ 
1350/05/30 و محمدحسين فقيه رضايى فرزند عليرضا دارنده سند شماره 1713 مورخ 
1350/05/30 محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 180)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/06

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139960326005000904 مورخ 1399/09/24 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خداكرم موميوند فرزند 
شيرمراد به شماره شناسنامه 25056 و به شــماره ملى 3960250754 صادره از نهاوند 
ششدانگ يك ساختمان به مساحت 74/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره213 فرعى از 
3871 اصلي واقع در بخش يك ثبت نهاوند واقع در بلوار شاهد،شاطر آباد،خيابان شهيد 
احمد هاشمى خريداري از عليمراد موميوند حقوق ارتفاقى ندارد تصرفات مالكانه متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 813)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

 اســتان همدان جايگاه نخســت كشور در توليد 
سيب زمينى را دارد؛ ظرفيتى مهم كه با ايجاد صنايع 
تبديلى مى  تواند به فرصتى بزرگ براى اشتغال زايى و 

توليد ثروت تبديل شود.
اســتان تاريخى همدان با برخوردارى از دشت هاى 
پهنــاور و آب و هواى مطبوع از ديرباز، مهد پرورش 

محصوالت كشاورزى و باغى متعددى بوده است.
محصوالتــى كــه برخى هايش چون ســير، انگور و 
گردو شهرت جهانى داشــته و دسترنج بهره برداران 
همدانى در بازارهاى داخلى و خارجى عرضه مى شود. 
سيب زمينى نيز از برندهاى ويژه استان همدان است؛ 
محصولى مهم كه نقــش تعيين كننده اى در امنيت 

غذايى دارد.
ايران جايگاه ســيزدهم توليد اين محصول در جهان 
و همدان، جايگاه نخست را در ايران دارد و بيشترين 
مقــدار محصول نيز در شهرســتان بهار برداشــت 
مى شــود. هرچند يك پنجم ســيب زمينى كشور در 

همدان توليد مى شود و سال ها از كشت اين محصول 
در استان مى گذرد، اما هنوز صنايع تبديلى، آنچنان 
كــه بايد و شــايد در همدان وجود ندارد و بيشــتر 
محصول توليدى به مصرف تازه  خورى رســيده يا از 

همدان خارج مى شود.
 خلق ثروت و ارزش افزوده 

با صنايع تبديلى
معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهادكشاورزى 
استان همدان در اين باره مى گويد: امسال 920 هزار 
تن ســيب زمينى از 21 هزار هكتار مزرعه اســتان 
برداشــت شــده كه420 هزار تن آن از نوع تابستانه 

بوده است.
محمد شهرام پرورش مى افزايد: 500 هزار تن از اين 
محصول نيز در انبارها ذخيره شــده و همدان، قطب 

توليد سيب زمينى در كشور به شمار مى رود.
مدير صنايع تبديلى و غذايى سازمان جهاد كشاورزى 
همدان نيز با اشــاره به نقش مهم واحدهاى فرآورى 

محصــول در توليــد ثروت، 
پوره،  خالل،  توليد  مى گويد: 
از  نشاســته  و  پودر  چيپس، 
ســيب زمينى بــه ماندگارى 
محصــول در اســتان كمك 

مى كند.
حســن محمدى مى افزايد: 60 ســردخانه فعال در 
اســتان وجود دارد كه ســاخت آنها، مقدار ضايعات 
محصول ســيب زمينى را از 30 به كمتر از 5 درصد 
كل توليد كاهش داده و هيچ مقدارى از اين محصول 

معدوم نمى شود.
وى بيان مى كند: 63 واحد سردخانه با ظرفيت 220 
هزار تن محصول نيز در دســت ساخت است و قصد 
داريــم تا در كنار 60 ســردخانه موجود و 63 واحد 
درحال ســاخت، واحدهاى سورت مدرن نيز ساخته 

شود.
محمدى اعالم مى كند: براى ســورت و بسته بندى 

ســيب زمينى نيز 4 واحد با ظرفيت 75 هزار تن در 
استان وجود دارد، اما بسته بندى اين محصول بيشتر 

به روش سنتى انجام مى شود.
وى با اشــاره به نقش بسته بندى مناسب در فروش 
محصوالت باغى و كشــاورزى مى گويد: ساخت هر 
واحد ســورت نزديك بــه 6 ميليارد تومــان اعتبار 

مى خواهد.
معــاون صنايــع تبديلى و غذايى جهاد كشــاورزى 
همدان تصريح مى كند: ســاخت هــر واحد فرآورى 
ســيب زمينى با ظرفيت توليد 30 هزار تن در سال 
براى براى تهيه پودر، پوره، چيپس، نشاسته و خالل 

بيش از 200 ميليارد تومان هزينه دارد.
محمدى با اشــاره به حمايت دولت از ايجاد صنايع 
تبديلى، بيــان مى كند: ســرمايه گذار تنها بايد 20 
درصد مبلغ را براى ايجاد واحد فرآورى هزينه كند و 
80 درصد هزينه موردنياز به صورت تسهيالت بانكى 

به متقاضى پرداخت مى شود.
وى اعالم مى كنــد: معافيت از عوارض گمركى براى 
خريد دســتگاه هاى مورد نياز و بهبــود روند تغيير 
كاربــرى زمين هاى كشــاورزى براى ايجــاد واحد 
صنعتى از ديگر كمك هاى دولت به متقاضيان ايجاد 

صنايع تبديلى است.

 مديركل بنياد مسكن همدان با تأكيد بر اينكه 
خوشبختانه شاخص بهسازى در استان همدان 64 
درصد بوده درحالى كه شاخص كشورى 51 درصد 
اســت، گفت: اميدواريم در سال 1402 يعنى 2 
سال زودتر از افق 1404 شاخص بهسازى خود را 

به 70 درصد برسانيم.
حسن ظفرى در گفت وگو با تسنيم درهمدان، با 
تشريح وضعيت اســتان در بخش ساخت مسكن 
براى محرومان، اظهار كرد: از ســال 84 تاكنون 
با پرداخت تسهيالت ويژه براى مساكن روستايى 
125 هزار نفر از مردم استان همدان توانسته اند از 

اين تسهيالت بهره مند شوند.
وى بابيان اينكه خوشــبختانه توانستيم با كمك 
حســاب 100 حضرت امام(ره) مساكن نيمه كاره 
بسيارى از روستائيان محروم در استان كه باوجود 
دريافت تســهيالت بهســازى موفــق به تكميل 
مسكن نشده بودند را به پايان برسانيم، افزود: اين 
افراد عموماً تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نبوده 

و سرمايه اى نيز براى ساخت منزلشان نداشتند.

مديــركل بنياد مســكن همدان با اعــالم اينكه 
تاكنون بيش از 15 ميليارد تومان كمك بالعوض 
در اختيار متقاضيان واجدشرايط قرارگرفته است، 
عنوان كرد: در ســفر نوبخت معاون رئيس جمهور 
به اســتان همــدان نيز 2 هزار فقره تســهيالت 
براى ساخت مســكن محرومان به استان همدان 

اختصاص يافت.
وى اظهار كرد: از اين مقدار تســهيالت تاكنون 2 
هزار و 159 متقاضى شناسايى شده، بيش از هزار 
و 992 نفر براى دريافت تســهيالت 50 ميليون 
تومانى به سيســتم بانكى معرفى شده و بيش از 
هزار و 183 متقاضى در روستاها نيز موفق به عقد 

قرارداد با بانك هاى عامل شده اند.
ظفرى بــا اعالم اينكه بيش از ده ميليارد و 70 
ميليون تومان كمك بالعوض در 2 ماه گذشته 
نيــز در اختيار مالكان واجد شــرايط اين طرح 
قرار داده  شــده اســت، گفت: 495 روســتاى 
استان همدان توانسته اند از تسهيالت اين طرح 

بهره مند شوند.

وى بيان كرد: تالش ما اين اســت كــه تا پايان 
خردادماه ســال آينده، مراحل ساخت و بهسازى 
تمامــى 2 هزار واحــدى كه از اين تســهيالت 

بهره مند شده اند به طور كامل انجام شود.
مديــركل بنيــاد مســكن همــدان ادامــه داد: 
درحال حاضر 165 هزار واحد مسكن روستايى در 
استان همدان وجود دارد كه از اين تعداد 40 هزار 

واحد مسكونى نيازمند بهسازى هستند.
وى درباره ميزان تسهيالت بهسازى پرداخت شده 
نيــز اظهار كــرد: از دهه 80 كه طرح بهســازى 
مســاكن روســتايى در كشور آغاز شــد تاكنون 
125 هزار فقره تســهيالت بهســازى در استان 
همدان پرداخت شــده است و 110 هزار واحد نيز 
با استفاده از تسهيالت توانسته اند گواهى پايان كار 

را دريافت كنند.
ظفرى با تأكيد بر اينكه خوشــبختانه شــاخص 
بهســازى در اســتان همــدان 64 درصــد بوده 
درحالى كه شــاخص كشــورى 51 درصد است، 
عنــوان كرد: اميدواريم در ســال 1402 يعنى 2 

ســال زودتر از افق 1404 شاخص بهسازى خود 
را به 70 درصد برسانيم.

وى دربــاره وضعيت طرح اقدام ملى مســكن در 
اســتان همدان نيز اظهار كــرد: تاكنون 3 هزار 
و 500 متقاضى واجد شــرايط در شــهرهاى با 
جمعيت كمتر 100 هزار نفر در اســتان همدان 
ثبت نام كرده اند كه از ايــن تعداد 564 متقاضى 
به واريز مرحله نخست آورده خود اقدام كردند و 
14 متقاضى نيز آورده كمتر از 40 ميليون تومان 

داشتند.
مديــركل بنياد مســكن همدان با اعــالم اينكه 
درحال حاضر 550 متقاضــى آورده مؤثر مرحله 
نخســت خود را واريز كرده و براى بيش از 530 
متقاضى نيز تخصيص پروژه انجام شــده اســت، 
افزود: يك پروژه 120 واحدى در شــهر همدان و 
يك پروژه 360 واحدى در شهر نهاوند تعريف شده 

است كه عمليات اجرايى آغاز شده است.
وى عنوان كــرد: تاكنون 52 هزار مترمربع زمين 
در اختيار بنياد مســكن قرارگرفته شــده است 
و منابع مالى اين پروژه ها براســاس صد ميليون 
تومان تســهيالت بانكى و مابقى آورده متقاضى 
در زمان اجرا بايد توأم با پيشرفت فيزيكى پروژه 

تأمين شود.

شبكه هاى غربى بر اتفاقات اخير آمريكا 
چشم بسته اند

 نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به اتفاقات اخير در آمريكا و 
رفتار 2گانه شبكه هاى غربى گفت: اگر كوچك ترين اين حوادث در كشور 
ما رخ مى داد چه تبليغاتى مى كردند، اما چشمشــان را بر اتفاقات آمريكا 

بسته و به نحو ديگرى تفسير مى كنند.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... 
شعبانى در نماز جمعه همدان با اشاره به مسائل و اتفاقات انتخابات آمريكا 
از جمله حمله به كنگره آمريكا، كشته شــدن چند نفــر در اين حوادث، 

پايين كشيدن و آتش زدن پرچم آمريكا در خود اين كشور، اظهار كرد: نياز 
است درك عميقى از ليبرال دموكراسى غرب داشته باشيم. وى با اشاره به 
اينكه «ترامپ محصول اين ليبرال دموكراسى غربى است»، افزود: آنهايى 
كه به دموكراسى غربى چشم دوخته اند و آمريكا آمال و آرزويشان است اين 
اتفاقات را ببينند. امام جمعه همدان با بيان اينكه «آمريكا ساليان سال به 
بهانه دموكراسى در افغانستان هزاران نفر را كشت و به بهانه دموكراسى به 
عراق حمله كرد و چندين هزار نفر را كشت»، گفت: حاال يكى از خانم هاى 
كشته شــده در حوادث آمريكا كه 14ســال در ارتش و نيروى هوايى اين 
كشور بوده و از آنهايى بوده كه در لشكركشى به خاورميانه حضور داشته، 

به اسم دموكراسى و با گلوله ليبرال دموكراسى در آمريكا كشته مى شود.
شــعبانى تأكيد كرد: در هرجاى دنيا فســادى وجود دارد پاى آمريكا در 
ميان است، بى ثباتى وجود داشته باشد پاى آمريكا است و جنگ باشد پاى 

آمريكا است و همه هم به بهانه صدور دموكراسى است.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به اينكه «اگر در كابل بى ثباتى 
وجود دارد و در عراق اين همه انسان كشته مى شود از دخالت آمريكا است 
و اگر مشــغول بازســازى نظام خودتان باشيد دنيا نفس خواهد كشيد»، 
تصريــح كرد: آنها مى خواهند تفكر خــود را به دنيا القا كنند و همه دنيا 

برده آنها باشد.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان:
 مسلم مخفى

خبرنگاران: سميه مظاهرى، فائزه محمدى، 
رقيه وحدتيان، اميرحسين اذكايى

شماره تماس: 08132660364

خبر

تاالر و رستوران هاى همدان با 25درصد 
ظرفيت مجاز به فعاليت هستند

 رئيس اتحاديه تاالر و رستوران داران همدان گفت: تاالر و رستوران هاى 
همدان با 25 درصد ظرفيت و رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى اجازه 

پذيرش مشترى دارند.
ناصر قره باغى در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در همدان اظهار داشت: با 
بهتر شدن شرايط كرونا در استان، از هفته گذشته تاالر و رستوران هاى 
همدان با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى 
بازگشايى شده و مجاز به پذيرش مشترى با 25 درصد ظرفيت هستند.

وى با بيان اينكه «نظارت بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى در رستوران ها تشديد شده است» تصريح كرد: همه كاركنان 
رستوران ها و مشتريان موظف به استفاده از ماسك بوده و ورود افراد بدون 

ماسك به داخل تاالر و رستوران ها ممنوع است.
رئيس اتحاديه تاالر و رستوران داران همدان با تأكيد بر اينكه «واحدهايى 
كه پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نكنند جريمه مى شوند» عنوان كرد: 
همكارانى كه عالئم سرماخوردگى و تنفسى دارند تا 14 روز اجازه حضور 
در محل كار را ندارند. قره  باغى با بيان اينكه «بيشتر مردم به دليل ترس از 
ابتال به ويروس كرونا تمايلى به صرف غذا در رستوران ندارند» اظهار كرد: 
همين امر معيشــت صنف تاالر و رستوران داران را تحت تأثير قرار داده 
است. وى افزود: از طرفى هم قيمت مواد غذايى و اقالمى مانند گوشت، 
مرغ و برنج گران شــده و غذا خوردن در رســتوران براى برخى از مردم 

صرفه اقتصادى ندارد.

انواع جديد كرونا ويروس 
در كمين مردم است

 معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: براى در امان 
ماندن از ويروس كرونا و انواع جديد آن، رعايت بيش از پيش پروتكل هاى 

بهداشتى ضرورت دارد.
منوچهر كرمى در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در همدان ، اظهار كرد: با 
همكارى خوب مردم در رعايت پروتكل هاى بهداشتى روند ابتال به كرونا 
در استان همدان نزولى شده و تعداد موارد بسترى و مرگ ناشى از اين 

بيمارى نيز كاهش يافته است.
وى از اعمال طرح شــهيد سليمانى در استان خبر داد و تصريح كرد: به 
كمك اين طرح بيماريابى فعال انجام مى شود و بيماران در مرحله نخست 

بيمارى شناسايى و به صورت سرپايى درمان مى شوند.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با تأكيد بر اينكه طرح 
شــهيد ســليمانى براى قطع زنجيره كرونا درحال انجام اســت، گفت: 
به منظور شناسايى بيماران مبتال به كرونا در مراحل اوليه و پيشگيرى از 
ابتالى اطرافيان بيمار به اين ويروس، از خانواده هاى بيماران كرونايى در 

مراكز بهداشتى رپيد تست گرفته مى شود.
كرمى با بيان اينكه بيمارى ها و ويروس كرونا مرز نمى شناســد، اظهار 
كرد: بايد بيش از پيش براى مقابله با انواع جديد ويروس كرونا و گردش 
احتمالى آن آماده بود. وى افزود: هر چند شــرايط اســتان از نظر كرونا 
خوب اســت اما رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، اســتفاده از ماسك و 
شست و شوى دســت ها بيش از پيش ضرورت دارد تا درصورت گردش 

ويروس هاى جديد كرونا همچنان در مقابل اين بيمارى ايمن بمانيم.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: با استفاده از ماسك، 
شست و شوى مكرر دست ها، حضور نيافتن در اجتماعات و نبود مالقات 
با مسافران خارجى و تداوم سبك زندگى مقابله با كرونا و پرهيز از دست 
دادن حتى با اعضاى خانــواده مى توان به خوبى در مقابله با انواع جديد 

ويروس كرونا موفق بود.

همدان پيشگام در توليد سيب زمينى
 اما محروم از صنايع تبديلى

فراخوان جشنواره عكس 
«راويان فتح استان» منتشر شد

 به همت جمعى از اصحاب رســانه و عكاســان خبرى 
همدان جشــنواره «راويان فتح استان همدان» با حمايت 

اداره كل تبليغات اسالمى استان همدان برگزار مى شود.
محورهاى اين جشــنواره را موضوعاتى مانند ايام فاطميه، 
حضور شهيد سليمانى در همدان، تجمعات و راهپيمايى ها 
در محكوميت ترور شــهيد حاج قاسم سليمانى در استان 
همــدان، برنامه هــاى گراميداشــت 9 دى، دهــه فجر و 
راهپيمايى 22 بهمن، كمك هاى مؤمنانه در ايام كرونا، گام 

دوم انقالب و مدافعان سالمت تشكيل مى دهند.
اين رويداد فرهنگى- هنرى در بخش هاى عكاسى با دوربين 
حرفه اى و عكس موبايلى برگزار شــده و به 5 نفر از افراد 
برگزيده نيز جوايز نقدى به همراه لوح تقدير اهدا مى شود. 
مهلت ارســال آثار به اين جشنواره تا 12 بهمن ماه امسال 
بوده و عالقه مندان مى توانند براى شــركت در اين رويداد 
فرهنگى هنرى آثار خود را به روابط عمومى سازمان تبليغات 
اسالمى استان همدان تحويل داده و يا به پست الكترونيك: 
 gmal.com@steh١٣۶٠و در پيام رسان هاى تلگرام و 

ايتا به آدرس: idohamedan@ ارسال كنند.
افراد عالقه مند مى توانند همچنين براى كســب اطالعات 
بيشتر با دبير اجرايى جشنواره عبدالرحمن رأفتى با شماره 

تماس 09189090822 تماس گيرند.

شاخص بهسازى مساكن روستايى همدان 
در سال 1402 به 70 درصد مى رسد
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فرهنگگردشگري

جشنواره ملى شعر و داستان 
«دوست من كتاب» تمديد شد 

 مهلت ارسال آثار به نخستين جشنواره ملى شعر 
و داستان دوســت من كتاب تا پايان بهمن ماه تمديد 
شــد. مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان در 
جمع اصحاب رســانه همدان با بيان اينكه نخستين 
جشنواره شعر و داستان كودك و نوجوان «دوست من 
كتاب» به صورت ملى برگزار مى شود، اظهار كرد: در 
هفته كتاب و با حضور معاون سياسى امنيتى استاندار 
همدان از پوستر جشنواره «دوست من كتاب» رونمايى 

شد و فراخوان آن از ابتداى آذرماه منتشر شد.
به گزارش روابــط عمومــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان، عاطفه زارعى افزود: با توجه 
به حجم آثار رســيده و درخواست عالقه مندان زمان 
جشنواره تا پايان بهمن ماه تمديد شد و نتايج آن هم در 

اسفندماه اعالم مى شود.
وى با اشاره به اينكه اين جشنواره توسط دبير محفل 
ادبى هگمتانه اداره كل برگزار مى شــود، تصريح كرد: 
محفل ادبى هگمتانــه اداره كل كتابخانه هاى عمومى 
استان همدان از اوايل سالجارى تشكيل شده است و 
تاكنون برنامه هاى مختلفى ويژه كودكان و نوجوانان و 

مناسبت هاى مختلف برگزار كرده است.
زارعى ادامه داد: اكنون محفل ادبى هگمتانه اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان نخستين جشنواره 
ملى شعر و داســتان كودك و نوجوان را در 3 گروه 

سنى با عنوان «دوست من كتاب» برگزار مى كند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان خاطرنشان 
كرد: جشــنواره شــعر و داســتان كودك و نوجوان 
«دوســت من كتاب» با نگاهى ويژه به ادبيات نو پاى 
كودكان و نوجوانان با موضوع كتاب، مطالعه، ترويج 

فرهنگ كتاب و كتابخوانى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه بزرگان ادبيات كودك 
و نوجوان كشــور ما را در اين راه حمايت مى كنند، 
ادامه داد: مصطفى رحماندوست شاعر نام آور كودك 
و نوجوان، بيوك ملكى، كمال شــفيعى، محمدرضا 
يوســفى و محمود پوروهــاب كه از نويســندگان 
سرشناس ادبيات كودك و نوجوان هستند با دبيرخانه 
جشــنواره اعالم آمادگى كرده و داورى برنامه ها را بر 
عهده دارند. زارعى در تشــريح اهداف اين جشنواره 
گفت: كشف استعدادهاى برتر و كمك به شكوفايى 
و معرفى آنهــا چه در كودكان خالق و چه نوجوانان 
مستعد و بزرگساالن، ايجاد حس رقابت سالم و تالش 
در اهميت بخشــى هرچه بيشــتر به كتاب و ترويج 
مطالعه و تجليل از برگزيدگان جشــنواره، تالش در 
توليد آثار فاخر ادبى در عرصه ملى با موضوع كتاب 
و كتابخوانى، تالش در انتشار و چاپ آثار برگزيده در 
كتابى با نام جشنواره كه به يادگار به عنوان شناسنامه اى 
مدون از سطح ادبيات كودك و نوجوان در سال آخر 

قرن چهاردهم مى تواند ارزشمند باشد.
 همدان، گهواره ادبيات كودك و نوجوان

ايران زمين
دبيرمحفل ادبى هگمتانه اســتان همــدان نيز در اين 
نشســت با بيان اينكه نخستين جشنواره ملى شعر و 
داستان كودك و نوجوان «دوست من كتاب» شيرازه 3 
پديده پر اهميت است، اظهار كرد: يكم، پديده ادبيات 
و تجلى آن يعنى شــعر و داســتان كه اين 2 نعمت 
گرانقدرى كــه كالم را در ظرف هنــر، به بلندترين 

قله هاى تأثيرگذارى، در مخاطب سوق مى دهد.
مســعود طاهرى عضد افزود: از اين رو است كه اين 
جشــنواره درنظر دارد با دعوت هنرمندان در عرصه 
ادبيات كــودك و نوجوان، عالوه بر آنكه نســل هاى 
جوان را براى مؤانســت و دوســتى هرچه بيشتر با 
كتاب فرابخواند، با تمســك به توليدات آثار فاخرى 
با اين موضوع، كه به نظر مى رســد شايسته توجه و 
همت بيشتر از ســوى هنرمندان است، بارقه اميد را 
براى فردايى روشــنتر و آينده اى بالنده و درخور شأن 

جمهورى اسالمى ايران، رقم بزند.
وى  تصريــح كرد: دارالمؤمنيــن و پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران، كه امروزه از ســوى صاحبان قلم عرصه 
ادبيات كــودك و نوجوان، اين افتخــار را به گردن 
آويخته اســت كه «گهواره ادبيات كودك و نوجوان 

ايران زمين» بدان اطالق مى شود.

كوتاهى در پرداخت وام كرونا پذيرفته نيست
تمديد مهلت ثبت نام تأسيسات گردشگرى 

و راهنمايان براى تسهيالت كرونا
 مهلت ثبت نام مديران تأسيســات گردشگرى و راهنمايان تور براى 
درخواست تسهيالت به كسب و كارهاى آسيب ديده حوزه گردشگرى 
از ويروس كرونا براســاس بنگاه محورى در سامانه كارا تا پايان دى ماه 

تمديد شد.
تمام تأسيســات گردشــگرى و راهنمايان تور كه اطالعات خود را در 
ســامانه هاى «ســادرا» و «جانــا» وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى ثبت كرده انــد، مى توانند بــا مراجعه به ســامانه كار

ا Kara.mcls.gov.ir از قسمت مخصوص «تسهيالت گردشگرى»، 
درخواست خود را براى دريافت وام ثبت كنند.

با توجه به اينكه بيشــترين تعداد تأسيسات گردشگرى و راهنمايان 
تور در اســتان تهران فعاليت دارند از معاونت گردشــگرى تهران 
خواســته شــده با توجه به حجم بــاالى متقاضيان بــراى دريافت 
تســهيالت با جديت پرســش ها و مشــكالت فعاالن گردشــگرى 
براى دريافت تســهيالت بانكى را رسيدگى كند و هرگونه گزارش 
نداشــتن همكارى بانك ها در پرداخت تسهيالت را براى پيگيرى به 

كنند. اعالم  كشور  گردشگرى  معاونت 
معاون گردشــگرى با اشــاره به اختصاص 3 هزار ميليارد تومان اعتبار 
براى حمايت از صنعت گردشگرى و معرفى 20 هزار متقاضى به سامانه 
كارا و بانك ها، تأكيد كرد: اهمال كارى و كوتاهى در پرداخت تسهيالت 

حمايتى كرونا پذيرفته شده نيست.
ولى تيمورى براى افزايش آگاهى و اطالع بخشى در راستاى روند ارائه 
تسهيالت به بنگاه هاى آسيب ديده از كرونا در صنعت گردشگرى و نيز 
به منظور آسيب شناسى، رفع مشكالت و ارائه اطالعات الزم درباره نحوه 
تسهيالت پرداختى، از طريق ويدئوكنفرانس با مديران كل استانى به بحث 

و تبادل نظر پرداخت.
معــاون گردشــگرى بــا اشــاره بــه تمديــد مــدت زمــان تعييــن شــده تــا 
پايــان دى مــاه بــراى ثبت نــام و دريافــت تســهيالت حــوزه گردشــگرى، 
اظهــار كــرد: بيــش از 3 هــزار ميليــارد تومــان اعتبــار بــراى حمايــت و 
پشــتيبانى از صنعــت گردشــگرى كشــور درنظــر گرفتــه شــده اســت كه 
بهره منــدى از ايــن امــكان در قالــب تســهيالت، احيــاى حداقلــى ايــن 
حــوزه را به دنبــال خواهــد داشــت. وى افــزود: تاكنــون فهرســت بيــش 
ــت  ــت وام از ســوى معاون ــرايط درياف ــزار متقاضــى واجــد ش از 20 ه
گردشــگرى بــه ســامانه كارا معرفــى شــده اســت؛ بنابرايــن ايــن روند در 
اســتان هايى كــه آمــار پرداختــى قابــل توجهــى دارنــد، نشــان از فعاليــت 
ــگرى و  ــى، گردش ــالش ادارات كل ميراث فرهنگ ــتر و ت ــه بيش ــر چ ه

صنايع دســتى اســتان ها دارد.
تيمورى با بيان اينكه در شــرايط كنونى همه تالش ما اين است ضمن 
حمايت از كســب وكارهاى گردشــگرى، مانــع از تعطيلى واحدهاى 
خدمات دهنده در حوزه گردشگرى شــويم، گفت: برخى كوتاهى ها و 
نبود همكارى هاى گزارش شده به هيچ عنوان پذيرفته و قابل قبول نيست 
و تنها بهانه گيرى به شمار مى آيد؛ زيرا دستورات اجرايى و قانونى كاملى 
پشــتوانه اين اقدام است و تسهيالت موردنظر از سوى بانك مركزى به 
همه بانك ها ابالغ و از سوى بانك هاى عامل در اختيار استان هاى كشور 

قرار گرفته است.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

يك ساعت انديشيدن درباره عظمت خداوند و بهشت و دوزخ او ، بهتر از شبى را به عبادت 
گذراندن است.  

كنز العّمال : ج 3 ص 107 ح 5712 نقًال

فناوري

انتقاد از كاهش بودجه پژوهش و فناورى 
در اليحه 1400

 عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى از كاهش سهم بودجه پژوهش 
و فناورى در توليد ناخالص ملى در اليحه بودجه ســال 1400 انتقاد 
كرد و خواستار پيگيرى آن توسط ستاد نقشه جامع علمى كشور شد. 
به گزارش مهر، جلسه 142 ستاد نقشه جامع علمى كشور به رياست 
سعيدرضا عاملى دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى در محل دبيرخانه 
اين شورا برگزار شد. محمدرضا مخبردزفولى با اشاره به گزارش مركز 
پژوهش هاى مجلس در مورد بررســى اليحــه بودجه آموزش عالى، 
تحقيقات و فناورى ســال 1400 كل كشــور، گفت: در اين گزارش 
اعالم شده است كه سهم اعتبارات پژوهش و فناورى از توليد ناخالص 

داخلى در اليحه بودجه سال 1400 حدود 0/32 درصد است.

هوش مصنوعى كرونا را از روى سرفه 
تشخيص مى دهد

 يك تيم استارت آپى در ايران موفق شد كه با استفاده از هوش 
مصنوعــى از روى صداى ســرفه، كرونا را در عــرض چند ثانيه 

تشخيص بدهد.
به گزارش مهر، على اصغر سعدآبادى رئيس مركز نوآورى پارك علم 
و فناورى دانشــگاه شهيد بهشتى، گفت: يك تيم استارت آپى مستقر 
در مركز رشــد دانشگاه شهيد بهشتى به تازگى موفق شدند به كمك 
روش هاى هوش مصنوعى و از طريق شناســايى رفتار سيگنال هاى 
صورت به تشــخيص كرونا از طريق صداى سرفه با دقت باال برسند 
 PCR كه احتمال جايگزينى با روش هاى معمول فعلى مثل تســت

را داراست.

گستاخى واتساپ موجب محبوبيت 
سيگنال شد

 به دنبال فشــار واتســاپ به كاربران خود براى به اشتراك گذارى 
اطالعات شخصى با فيس بوك، روند مهاجرت به اپليكيشن سيگنال 

افزايش يافته است.
به گزارش ورج، در تازه ترين نســخه به روز شده واتساپ كاربران يا 
بايد اطالعات خود را با فيس بوك به اشتراك بگذارند يا براى هميشه 
امكان دسترسى به واتســاپ و استفاده از آن را از دست مى دهند. با 
اين كار فيس بوك به تمامى داده هاى خصوصى مشتركان واتساپ و 

از جمله شماره تلفن همراه آنها دسترسى مى يابد.
واتســاپ تا 8 فوريه سال 2021 به كاربران واتساپ مهلت داده تا در 

اين زمينه تصميم بگيرند.

از بين بردن لخته هاى خونى 
با مته مافوق صوت

 محققان دانشــگاه كاروليناى شمالى يك مته مافوق صوت توليد 
كرده اند كه با استفاده از نانوذرات قادر به از بين بردن لخته هاى خونى 
اســت. به گزارش نيواطلس، لخته هاى خونى بسيار خطرناك هستند 
و ممكن است موجب سكته قلبى و ديگر بيمارى ها شوند. از همين 
رو پژوهشگران دانشــگاه كاروليناى شمالى نوعى مته مافوق صوت 
توليد كرده اند كه با استفاده از نانوذرات لخته هاى خونى را تكه تكه و 
نابود مى كنند. مته يادشده با ايجاد امواج صوتى داراى فركانس پايين، 
پالس هايــى را به درون رگ هاى خونى منتقل مى كند كه اين پالس ها 
آســيبى به خود رگ هاى خونى وارد نمى كنند، اما لخته هاى خون را 

تكه تكه كرده و در نهايت از بين مى برند. 

حالت جديدى از ماده كشف شد
 دانشــمندان دانشــگاه «كنستانز» شيشــه مايع را به عنوان حالت 

جديدى از ماده كشف كردند.
به گزارش ايســنا، همان طور كه ممكن اســت به نظر برســد، شيشه 
يك ماده شــگفت آور و مرموز اســت. اكنون دانشــمندان دانشگاه 
«كنســتانز»(Konstanz) آلمان حالت جديــدى از ماده را به نام 
«شيشه مايع» شناســايى كرده اند كه داراى برخى خواص غيرمعمول 

است.
اين يك مغالطه رايج است كه شيشه را مايع مى دانند، چيزى كه توسط 
معلمان دبيرســتان به شكل نادرست آموزش داده شده است. اما اين 
موضوع از نظر فنى درســت نيســت، زيرا شيشه در واقع يك جامد 

غيرمتبلور، بى نظم و بدون شكل است.

 اســناد باارزش تاريخى قابل توجهى از منطقه 
غرب كشور به ويژه اســتان همدان در آرشيو ملى 
ايران و مركز اســناد اســتان موجود است كه الزم 
اســت در فضايى نمايشــگاهى به عنوان بخشى از 
ميراث مكتوب كشــور در معرض ديد عالقه مندان 

و گردشگران قرار گيرد. 
به همين منظور طرح ســاخت موزه اسناد و ميراث 
مكتوب منطقه غرب با همكارى اداره كل اوقاف و 

امور خيريه استان درحال طراحى و تدوين است.
مديركل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 
در حاشــيه ديدار با حجت االســالم زين العابدينى 
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان با اعالم 
اين خبر، افزود: مشتركات بسيارى بين مركز اسناد 
همــدان و اداره كل اوقاف و امــور خيريه وجود 
دارد كه نتيجه همكارى طرفين، ثبت اسناد واقفين، 
اجــراى دقيقتر نيات واقفيــن و حفظ و نگهدارى 
اســناد تاريخى مرتبط با وقف به عنوان سند افتخار 

مردم استان و منطقه است.
ميثــاق گودرزى افزود: كتاب هــاى خطى و چاپ 
سنگى، اسناد شرعيه و مكتوبات بسيارى در اختيار 
اداره كل اوقــاف و امور خيريه اســتان اســت كه 
خوشبختانه با همكارى مركز اسناد همدان به عنوان 
نماينده ســازمان اســناد و كتابخانه ملى ايران در 
منطقه غرب كشــور ضمن انجــام امور تخصصى 
و فنى، در شــرايط خوبى نگهدارى مى شــود و در 

دسترس عالقه مندان است.
وى افــزود: نــگاه فرهنگى و علمى حاكــم بر بدنه 
مديريتــى و ادارى اداره كل اوقاف اســتان موجب 
طرح ايجاد موزه ميراث مكتوب منطقه غرب كشور 
با سرمايه گذارى خيرين و واقفين فرهنگى شد كه اين 

موضوع به جد درحال برنامه ريزى و طراحى است.
گودرزى اضافه كــرد: در اين موزه كه به نوعى بانك 
نسخ خطى منطقه نيز خواهد بود، كتب خطى موجود 
در مجموعه هاى پراكنده ادارى و دانشــگاهى، اسناد 
و مدارك تاريخى در اختيار دســتگاه هاى اجرايى و 
مجموعه اســناد مجموعه داران ضمن ديجيتال سازى 
و فهرست نويســى براى دسترســى بهتر محققان و 
پژوهشگران، در معرض ديد مردم و گردشگران داخلى 

و خارجى قرار خواهد گرفت.
زين العابدينى نيز با اشــاره به ســوابق همكارى هاى 

دوجانبه 2 مركز، افزود: آثار خطى در اختيار اين اداره 
كل قابليت ثبت در حافظه ملى و جهانى را دارد و با 
همكارى مركز اسناد استان، به زودى طرح ثبت جهانى 

آثار به كميته مربوطه ارسال خواهد شد.
وى افزود: خدمت به فرهنگ و تاريخ كشور و تالش 
براى ارتقاى سطح علمى و آگاهى جامعه از وظايف 
اعتقادى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان است 
كه تالش مى كنيم در كنار مجموعه هاى مربوطه ايفاى 

نقش كنيم.
وى با اشــاره به اقدامات قابل توجه اين اداره كل در 
مقابله با بحران كرونا و خدمت به ســالمت جامعه، 
افزود: نگاه ايــن اداره كل، خدمت به جامعه در ابعاد 
مختلف پزشــكى، درمانى، فرهنگى، پژوهشى و در 
تعريف كلى اقدامات عام المنفعه است و در اين راستا 
با توجه به امكانات و منابع موجود در راستاى حفظ و 
نگهدارى از اسناد تاريخى و پروژه هاى تاريخ پژوهى 

گام برخواهيم داشت.
  انتقال منابع ديدارى و شنيدارى

 ادارات استان به مركز اسناد 
در راســتاى برنامه ديگرى در مركز اسناد و كتابخانه 

ملى منطقه غرب كشور قرار است، در منابع ديدارى 
و شنيدارى ادارات استان شامل عكس ها و فيلم هاى 
آنالوگ و ديجيتال كه به نوعى تاريخ مصور فعاليت هاى 
دستگاه هاى اجرايى اســت، هرچه سريعتر از سوى 
روابط عمومى هاى ادارات به مركز اسناد غرب كشور 

مستقر در همدان منتقل شود.
رئيس شوراى روابط عمومى هاى استان و مديركل 
روابط عمومى اســتاندارى همــدان در اين زمينه، 
گفت: فعاليت هاى چشــمگيرى در بيش از 4 دهه 
حيات جمهورى اســالمى ايران در اســتان همدان 
شكل گرفته كه اســناد اين اقدامات و رويدادهاى 
تلــخ و شــيرين، بايد براى ثبــت در تاريخ به نحو 
احســن نگهدارى و در مجموعه تخصصى آرشيو 
ملى ايران به عنوان بخشى از ميراث مكتوب استان 

حفظ و نگهدارى شود.
اســدا... ربانى مهر افزود: اســناد و مكاتبــات ادارى 
به صورت مستمر و در راستاى اجراى قانون واسپارى 
اسناد به ســازمان اســناد و كتابخانه ملى ايران و در 
قالب مجوزهــاى عمومى و تخصصى درحال تعيين 
تكليف و انتقال است و مجموعه اسناد قابل توجهى 

از اقدامات دستگاه هاى اجرايى استان در مركز اسناد 
همدان جمع آورى شده است.

وى افــزود: منابع ديدارى و شــنيدارى آنالوگ و 
ديجيتــال قابل توجهى نيز شــامل عكــس، فيلم، 
صوت در بايگانى راكد و جارى روابط عمومى هاى 
دســتگاه هاى اجرايى اســتان نگهدارى مى شود كه 
هر كــدام داراى ارزش تاريخــى و راوى اتفاقات 
گوناگون اســتان هستند و قطعا بايد در آرشيو ملى 

ايران ثبت و نگهدارى شوند.
ربانى مهــر تأكيد كرد: در قالب مكاتبات رســمى از 
مســئوالن روابط عمومى هاى اســتان و مديران كل 
مربوطه درخواست شده كه نسبت به انتقال اين منابع 
به مركز اســناد همدان اقدام و گزارش اقدامات انجام 
شده را ارسال كنند كه بار ديگر بر اين موضوع تأكيد 
و در ارزيابى عملكرد مسئوالن روابط عمومى استان 

لحاظ خواهد شد.
وى از انتقال 7 هزار قطعه عكس آنالوگ آرشــيوى 
روابط عمومى اســتاندارى همدان به مركز اسناد خبر 
داد و افزود: اين تصاوير مربوط به ســال هاى 1365 
لغايت 1380 بود كه خوشبختانه همراه با منابع آنالوگ 
موجود به آرشــيو ملى منتقــل و در تاريخ تصويرى 
استان ثبت شــد. وى از انتقال تمامى منابع ديجيتال 
روابط عمومى استاندارى استان به آرشيو ملى تا پايان 

سالجارى خبر داد.
مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور نيز 
با اشاره به نقش سازمان اسناد و كتابخانه ملى به عنوان 
حافظه تاريخى كشــور و با اشــاره به وجود سوابق 
اجرايى دستگاه هاى استان در آرشيو ملى ايران افزود: 
همكارى دســتگاه هاى اجرايى در اين زمينه مى تواند 
سوابق فعاليت ها و عملكرد آنها را جاودان و ماندگار 

كند.
ميثاق گودرزى افزود: شرايط كنونى فرصت مناسبى 
براى فعاليت ادارات دولتى در فضاى مجازى است و 
روابط عمومى هاى استان مى توانند با همكارى سازمان 
اســناد و مركز اسناد اســتان در قالب نمايشگاه هاى 

مجازى، بخشى از اسناد خود را منتشر كنند.
وى از آمادگــى ايــن مركز براى ديجيتال ســازى 
منابع آنالوگ روابــط عمومى ها خبر داد و تصريح 
كرد: متأســفانه با سهل انگارى برخى ادارات، منابع 
ديدارى و شنيدارى دستگاه هاى اجرايى از بين رفته 
و عمال تصويرى از فعاليت هاى دهه هاى اخير آنها 
وجود ندارد كه اين اتفاق زنگ خطرى براى ســاير 

منابع است.

نمايشگاه مجازى فرصتى براى انتشار اسناد

سهل انگارى روابط عمومى ها 
تهديدى براى حذف منابع

■ از موزه ميراث مكتوب تا انتقال منابع ديدارى و شنيدارى ادارات به مركز اسناد 

عكس روز

عكس: على ثقفى

ثبت گونه نادر گربه جنگلى 
براى نخستين بار در استان

 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان اعالم كرد: براى نخستين بار، تصوير 
گونه نادر گربه جنگلى توســط على ثقفى يكى از عكاســان حيات وحش استان در 

حاشيه تاالب پيرسلمان اسدآباد ثبت شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان، محسن 
جعفرى نژادبســطامى با اعالم اين خبر افزود: پيش از اين گزارش هاى غيررسمى از 
ســوى مردم و محيط بانان، حاكى از مشاهده اين  گونه در معرض خطر انقراض در 
اســتان بود اما به دليل ثبت نشدن تصوير واضحى از گربه جنگلى، تأييد آن با هاله اى 
از ابهام روبــه رو بود كه درنهايت با ثبت تصاوير جديد و با كيفيت از گربه جنگلى 
در دشت اسدآباد توسط عكاس حيات وحش، حضور اين گونه در استان به صورت 

رسمى تأييد شد.
جعفرى نژاد بيان كرد: گزارش هاى دريافتى از گربه سانان به 3 درجه تقسيم مى شود كه 
گزارش هاى درجه يك، گزارش هايى اســت كه عكس گونه موجود باشد و گزارش 

اخير از جمله گزارش هاى درجه يك است.
وى درباره گربه ســانان بيان كرد: در فهرست جانورى ايران، ده گربه سان وحشى به ثبت 
رسيده اند كه تاكنون 2 گونه «شير ايرانى» و «ببر هيركانى» از اين تعداد، منقرض شده اند. 
گربه جنگلى در مقايسه با ديگر گونه هاى گربه سان بسيار باشهامت است. اين نوع گربه 
شناگر خوبى است و گاهى براى گرفتن ماهى در آب شيرجه مى رود. طول سر و تنه گربه 

جنگلى 60 تا 96 سانتى متر است و وزنش به 4 تا 16 كيلوگرم مى رسد.
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