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قانون برای همه
 ۱- یکــی از مواردی که در ســال های اخیر به 
نارضایتــی مردم دامن زده و متاســفانه اصالح هم 
نشــده اســت، پرداخت حقوق های نجومی است. 
پدیده ای که در آن برخی مدیران و مسئوالن چندین 

برابر درآمد یک نیروی همان دستگاه...

یـادداشت

6

اتاق خانه به دوش!
 آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان در 
ســاختمان نیمه کاره اتاق بازرگانی برگزار شد. در 
شــرایطی که اکثر تولیدکنندگان نیاز به پیگیری های 
جدی و تالش برای حمایت این مدیریت صنفی بر 

فعالیت خود داشتند اتاق بازرگانی استان...

 2021 جـــوالی    3   1442 ذی القعـــده   22   1400 تیرمـــاه   12 شـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه+ نیازمندیهـ ــه روزنامـ ــماره 4075  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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ایستگاه قطار 
باباکمال تویسرکان
 در آستانه 
بهره برداری است

حال وهوای 
ارسطویی 
ابن سینا 
و مشرب 
سقراطی موالنا

محسنی اژه ای
 رئیس 
قوه قضاییه شد

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

افتتاح ۳پروژه بزرگ در نهاوند
3

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

شرکت بیمه حکمت صبا در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه شماره 75 »تنظیم امور نمایندگی بیمه« مصوب شورای 
عالی بیمه و مصوبات شرکت و به منظور گسترش شبکه فروش بیمه در سطح استان همدان از میان داوطلبان واجد 

شرایط،که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا در مقاطع کارشناسی و باالتر ترجیحًا در رشته های مدیریت بیمه، بازرگانی، 
حسابداری،حقوق، بازاریابی،امور مالی،اقتصاد و آمار هستند نماینده فعال در زمینه فروش بیمه بپذیرد.

شرایط عمومی:
1-تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران 

2-اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور 
3-عدم حجر و برخورداری از سالمت روانی 

4-عدم اعتیاد به مواد مخدر 
5-نداشتن سوء پیشینه کیفری و هم چنین نداشتن سابقه محکومیت به جرائم نامبرده شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران و بیمه گری 
6- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای آقایان 

7- موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
8-موفقیت در دوره های آموزش نظری و عملی 

9-عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی و خصوصی )سمت های آموزشی در موسسات آموزش عالی مستثنی هستند(
شرایط اختصاصی:

)INTERNET, EXCEL , WORD 1- داشتن گواهی نامه رایانه ای )شامل مهارت های
2- برخورداری از قدرت بیان و روابط عمومی مطلوب 

3- داشتن حسن اخالق و توانایی برقراری ارتباط با مشتری 
4- توانایی مالی و امکان تجهیز دفتر 
5- موفقیت در مصاحبه های حضوری 

6- داشتن حداقل 25 سال سن 
7- داشتن دو ضامن معتبر 

8- افرادی که سابقه فعالیت در دفاتر نمایندگان شرکت متبوع هستند در اولویت می باشند.
9- افرادی که اقوام سببی و نسبی آنها در شرکت شاغل هستند نمی توانند درخواست نمایندگی نمایند.

از داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر تا 15 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه به پورتال اینترنتی شرکت به نشانی www.hsinsur.com نسبت 
به ثبت تقاضای دریافت نمایندگی اقدام نمایند.

آگهی پذیرش نمایندگی شرکت بیمه حکمت صبا )سهامی عام(

شرکت بیمه حکمت صبا )سهامی عام(

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 

چینی نام )گاتریا( 
 نصرت اله ابراهیمی مفتخر

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 

شرکت تولیدی آرد مریانج کار 

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــدن را  ــت و مع ــه صنع ــیدن هفت ــرا رس ف
خدمــت جنابعالــی و تمامــی دســت اندرکاران 
و تالشــگران عرصــه صنعــت اســتان همــدان 
ــوده و از درگاه  ــرض نم ــت ع ــک و تهنی تبری
ــت در  ــزون خدم ــق روزاف ــال توفی ــزد متع ای

ــم. ــان آرزومندی ــت را برایت ــوزه صنع ح

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

فــرا رســیدن هفتــه صنعــت و معــدن را 
خدمــت حضرتعالــی و تمامــی دســت اندرکاران 
و  تبریــک  اســتان  صنعــت  کارگــران  و 
ــب  ــک کس ــوده، بی ش ــرض نم ــت ع تهنی
در  صنعتگــران  بی بدلیــل  موفقیت هــای 
بخش هــای خصوصــی و دولتــی مصداقــی 
ــت. ــور اس ــرفت کش ــعه و پیش ــارز از توس ب

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 

معدن زرسنگ نهاوند - شجاعیان

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

مهندس متین 

مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت آرد زرین 
اسدآباد 

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

فــرا رســیدن هفتــه صنعــت و معــدن 
را خدمــت جنابعالــی و تمامــی فعــاالن، 
تالشــگران  و  صنعتگــران  معــدن کاران، 
ــت  ــک و تهنی ــدان تبری ــتان هم ــت اس صنع
عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق 
روزافــزون خدمــت در حــوزه صنعــت و 

معــدن را برایتــان آرزومندیــم.

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــدن را  ــت و مع ــه صنع ــیدن هفت ــرا رس ف
ــگران  ــی تالش ــی و تمام ــت حضرتعال خدم
صنعــت  و  تولیــد  عرصــه  کارگــران  و 
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــدان تبری ــتان هم اس
ــاری  ــکاری و همی ــا هم ــت ب ــد اس نموده،امی
مســئوالن اســتان شــاهد رشــد و شــکوفایی 
ــیم. ــدان باش ــتان هم ــع در اس ــتر صنای بیش

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت زرین 
سیلوی ظفری

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ضمن گرامیداشت هفته صنعت و معدن این مناسبت 
و  حضرتعالی،تولیدکنندگان،کارگران  خدمت  را 
تمامی کسانی که در عرصه تولید و صنعت استان 
فعالیت دارند تبریک و تهنیت عرض نموده،امید 
است در سایه الطاف الهی و همیاری و همکاری 
مدیران و مسئوالن استان شاهد پیشرفت صنعت 

استان همدان باشیم.

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 

شرکت معدن کاران نوح اوند 
 علی رضا حسن کاویار

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

فــرا رســیدن هفتــه صنعــت و معــدن 
را خدمــت جنابعالــی و تمامــی فعــاالن، 
معــدن کاران، صنعتگــران و تالشــگران صنعت 
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــدان تبری ــتان هم اس
نموده،امیــد اســت در پنــاه الطاف الهــی در راه 
خدمــت بــه حــوزه صنعــت و معــدن همــواره 

ــید. ــربلند باش ــالمت و س س

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

تبریک و تهنیت

 جنـاب آقــاي

 مهندس متین

شرکت تعاونی خوراک آفرین )سکالو 1(

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

هفته صنعــــت و معـدن را خدمـت جنابعالـی 
و تمامی دســـت انــــدرکاران و تالشــــگران 
صنعــــت اســــتان همــــدان تبریــــک و 
ــوده و از درگاه ایــزد  تهنیــت عــرض نمــ
متعــــال توفیــق روزافــــزون خدمــت در 
حــــوزه صنعــــت و معــــدن را برایتــــان 

آرزومندیــم.

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 

بازرگانی حبیب اله طالبی

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

فرارســیدن هفتــه صنعــت و معــدن را خدمت 
ــدر کاران و  ــت ان ــی دس ــی و تمام حضرتعال
تالشــگران عرصــه صنعــت اســتان تبریــک و 
تهنیــت عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال 
توفیــق روز افــزون خدمــت در حــوزه صنعــت 

را برایتــان آرزو مندیــم.

هفته صنعت و معدن گرامی باد

 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 
ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

 گرامی باد
ت و معدن

هفته صنع

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال خبرداد

 کشف  320  میلیارد کاالی قاچاق در استان
مومیوند می گوید در سال 99 کشفیات جاده ای 29 درصد و عرضه 400 درصد رشد داشته است

همدان در حسرت جشن صعود

سرنوشت شهرداری 
به روزآخرکشید

7
نیمی 

از آژانس های 
مسافرتی همدان 

تعطیل است

را  معــدن  و  صنعــت  هفتــه 
خدمــت حضرتعالــى و تمامــى 
همــكاران و تالشــگران عرصــه 
صنعــت اســتان همــدان تبريـك 
امید  نمـوده،  عـرض  تهنیـت  و 
اسـت بــا همدلــى و  همــكاری 
رونــق  شــاهد  مســئولین 

اقتصــادی اســتان باشــیم.

مدیریت شرکت لوح زرین مالیر )تولید کاغذ(
اسماعیل حاتمی

تبریک و تهنیت 
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

قانون براى همه
 1- يكى از مواردى كه در ســال هاى اخير به نارضايتى مردم دامن 
زده و متاســفانه اصالح هم نشده است، پرداخت حقوق هاى نجومى 

است.
پديــده اى كه در آن برخى مديران و مســئوالن چنديــن برابر درآمد 
يك نيروى همان دســتگاه در ماه و در مواقعى برابر با درآمد يكسال 
نيروهاى عــادى در يك ماه حقوق دريافت كرده و اين كار را هم در 

ظاهرى قانونى انجام مى دهند.
2- دولــت دوازدهــم و مجلس دهم و يازدهــم تالش هايى را براى 
برخورد و مهار پديده حقوق هاى نجومى از قبيل عزل مديران دريافت 
كننده، افزايش نظارت ديوان محاسبات و تصويب قوانين براى عادالنه 

كردن پرداخت حقوق انجام داده اند.
امــا با اين حال اين موضوع حل نشــده و همچنان به عنوان معضلى 
خطرنــاك و نمونه اى از تبعيض در برخوردارى مردم از بيت المال در 

جامعه خودنمايى مى كند.
3- در شرايطى كه به دليل شيوع كرونا، تحريم ها ، نامديريتى و ناتوانى 
مســئوالن در كاهش فشارهاى اقتصادى به مردم و كاهش قدرت پول 
ملى بســيارى از مردم درآمد چندانى ندارند و طبقه متوسط در حال 
حذف است، انتشار اخبارى از پرداخت و دريافت حقوق هاى نجومى 
نه تنها منجر به نارضايتى در جامعه مى شــود بلكه مردم را نسبت به 

بسيارى از ارزش ها از جمله عدالت اجتماعى بدبين خواهد كرد.
موضوعى كه قطعا در رفتار سياسى مردم موثر بوده و مى تواند بخشى 

از دليل رفتار مردم در انتخابات 1400 باشد.
4- در چنين شرايطى رفع تبعيض ، مقابله با زياده خواهى و تصويب 
قوانين عادالنه براى پرداخت حقوق همه كاركنان دولت و قواى ديگر 

و ايجاد حس عدالت در جامعه ضرورت يافته و اهميت دارد.
اين اقدام مى تواند اعتماد خدشــه دار شــده ملت و دولت را ترميم و 
سرمايه اجتماعى و باور به ارزش ها در جامعه را ارتقا و افزايش دهد.

5- در آخريــن نمونه از پرداخت حقوق هاى نجومى، بركنارى مدير 
عامل بيمه سرمد به دليل دريافت حقوق ماهانه چند ده ميليونى اتفاق 
افتــاد.  اما پس از چند  ماه اكنون بيمــه مركزى اعالم كرده كه؛ برخى 
تخلفات در بيمه سرمد احراز شــده ولى تخلف قانونى در پرداخت 

حقوق و مزايا به مديران اين شركت صورت نگرفته است!
در واقع بيمه مركزى پرداخت حقوق چند ده ميليونى به يك مدير را 

قانونى اعالم كرده است!
6- در روزهــاى اخير تجمعاتى در اعتــراض به حقوق و دريافتى از 
سوى بازنشستگان، كارگران شركت نفت و ديگر گروه ها برگزار شده 

است و در هر مورد دولت و مجلس تصميماتى اتخاذ كرده اند.
حال سوال اين است كه اگر پرداخت حقوق نجومى قانونى است چرا 
اين حقوق نبايد شامل همه شود و اگر توان اين اقدام نيست پس اين 

قانون داراى مشكل است و بايد اصالح شود.
در كنار اين تصميمات دولت و مجلس در ســالهاى اخير براى ترميم 
حقوق كاركنان برخى دســتگاه ها و قوا منجر به اختالف حقوق بسيار 
زياد بين شــاغلين حقوق بگير با يكديگر شده است كه اين تبعيض، 

مصداق بى عدالتى است.
در حقيقت تصميم موردى منجر به تبعيض و ايجاد بى عدالتى شده و 
ضرورت دارد براى اجراى عدالت تصميمات براى همه كاركنان باشد 
تــا اختالف حقوق چند ميليونى و در مواردى بيش از ده ميليونى بين 
دو نيروى شــاغل حقوق بگير در دو دستگاه متفاوت با حس تبعيض 

و بى عدالتى رخ ندهد.
7- قانون چه خوب و چه بد بايد براى همه باشد  ، قوانين موردى كه 
براى اجراى عدالت و اصالح حقوق برخى دستگاه ها انجام شده اكنون 
منجر به بى عدالتى و ايجاد تبعيض بين شاغالن در اكثر دستگاه ها شده 

و انگيزه كار و خدمت را كم رنگ كرده است.
زيرا شايسته نيست دو مستخدم كارى مشابه را در دو دستگاه متفاوت 
انجام دهند و حتى مســئوليت آن  يكى بيشتر باشد اما دريافتى او چند 
ميليــون و در مواردى بيش از ده ميليون تومان از آن يكى مســتخدم 

كمتر باشد.
به همين دليل مجلس و نمايندگان انقالبى كه طرح ساماندهى نيروهاى 
دولت را در دســت اقدام دارند، ضرورت دارد به موضوع پرداختى ها 
هم به كمك دولت ورود كرده و همسان سازى حقوق تمامى كاركنان 
قــوا را مدنظر قرار داده و عدالت در پرداخت را در قانونى براى همه 
تعريــف كنند وگرنه اين ميزان تبعيــض و ناعدالتى در پرداخت ها با 
افزايش دلســردى و بى انگيزگى كاركنان در آينده مشكل ساز خواهد 

شد.

100 واحد مسكن روستايى در سفر نوبخت به همدان 
بهره بردارى مى شود

 بنا بر گفته فرماندار همدان 100 واحد مسكن روستايى مراحل پايانى ساخت و ساز را 
طى مى كنند و به زودى در سفر نوبخت معاون رئيس جمهورى به استان همدان بهره بردارى 
مى شــود. محمد على محمدى در كارگروه امور زيربنايى و تامين مسكن شهرستان همدان 
افزود: طرح احداث 325 واحد مسكن روستايى در سفر دكتر نوبخت به همدان مصوب شده 
بود كه اكنون  100 واحد اين طرح در مراحل پايانى و آماده سازى براى بهره بردارى است. 
وى اضافه كرد: مابقى طرح برابر اعالم بنياد مسكن در چهار ماه اينده تكميل و به متقاضيان 
تحويل داده مى شود. فرماندار همدان به مشكالت طرح مسكن مهر در اين شهرستان اشاره 

كرد و افزود: اين طرح بدون تجربه قبلى و با مشــكالت گوناگون انجام شــد كه بيشترين 
مشكل در تامين زيرساخت هاى مورد نياز اين طرح بود.

محمدى با بيان اينكه جانمايى نامناسب مهمترين ايراد طرح هاى مسكن مهر بود خاطرنشان 
كرد: با تجربه مسكن مهر نبايد ايرادها در طرح اقدام ملى مسكن تكرار و هزينه هاى اضافى به 
مردم تحميل شود.وى با اشاره به گزارش راه و شهرسازى استان مبنى بر ثبت نام چهار هزار و 
900 متقاضى طرح اقدام ملى مسكن در همدان و آغاز ساز و كارهاى اجراى اين طرح تاكيد 
كرد : انتظار داريم اجراى طرح اقدام ملى مسكن در همدان جدى تر پيگيرى شود و در حد 
حرف باقى نماند و كار ديده شود. فرماندار همدان تصريح كرد: هنوز تعدادى از پروژه هاى 
مسكن مهر نيز مشكالت قانونى و پايان كار دارند كه راه و شهرسازى بايد به صورت موردى 
بررسى، اقدام حقوقى و مشكل اين واحدها را رفع كند. وى با قدردانى از اقدام اداره تعاون 

در حل مشكل تعاونى مسكن توانيابان ضايعه نخايى همدان افزود: اعتباراتى از بهزيستى و 
راه و شهرسازى براى تسريع در پيشرفت اين طرح تامين شد كه بهزيستى به عنوان متولى 

كار بايد ضمن انتخاب پيمانكار قوى به نحوى اقدام كند كه فصل كارى از دست نرود.
مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان از آغاز پرداخت تسهيالت يك ميليارد 

ريالى با كارمزد 5 درصد براى بهسازى و نوسازى مسكن روستايى دراين استان خبر داد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه بــر اســاس تبصــره 18 قانــون بودجــه ســال 1400 و ابالغيــه ســهميه 
تســهيالت بهســازى و نوســازى از ســوى بانك هــاى مركــزى بــه بانك هــاى عامــل از جملــه 
بانك هــاى تجــارت، كشــاورزى، صــادرات، مســكن، ملــت و ملى، بيــان كرد:خوشــبختانه در 
ايــن هفتــه ســهميه بانك هــاى تجــارت، كشــاورزى و صــادرات بــه اســتان جهــت برنامــه 

ريــزى و پذيــرش پرونــده متقاضيــان از ســوى بنيــاد مســكن ابــالغ گرديد.

واكسيناسيون بيماران «ام اس» 
درهمدان از امروز

 رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان از واكسيناسيون بيماران «ام 
اس» همدان از امروز خبر داد.

محمدخيرانديــش در گفت وگو با فارس با اشــاره به واكسيناســيون 
بيماران خاص عليه بيمارى كرونــا در همدان اظهار كرد: بيماران  «ام 

اس» از امروز طبق فراخوان واكسيناسيون مى شوند.
وى بيــان كرد: فراخوان از طريق معاونت غذا و دارو صورت مى گيرد 
و روزى 100 تــا 150 نفر به مراكز بهداشــتى همــدان ارجاع داده  و 
واكسيناسيون مى شوند. رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان 
اينكه بيماران خاص همدان نظير تاالسمى، دياليزى و مبتال به سرطان  
واكسيناســيون شدند و دز اول تزريق انجام شده است بيان كرد: اخيرا 
واكسيناســيون بيماران «ام اس» به اين ليســت اضافه شده كه به دليل 
بــاال بودن اين بيمــاران در همدان تزريق روزانــه 100 تا 150 مورد 
انجام مى شــود. وى بــا تاكيد به اينكه بيمــاران «ام اس» به هيچ وجه 
تجمعى در مراكز بهداشتى نداشته باشند و طبق فراخوان مراجعه كنند 
و واكسيناسيون شوند گفت: اگر موعد دور دوم واكسيناسيون بيماران 
خاص نيز رسيده باشد مانعى نيست و با مراجعه به مراكز درمانى تزريق 

واكسن صورت مى گيرد.

پاكسازى فضاى تبليغاتى سطح شهر  
توسط 450 نيرو خدماتى انجام شد

 سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى همدان اعالم كرد كه 
در جهت زدودن چهره شــهر از تبليغات انتخاباتى و نيز از بين بردن 
زوايد بصرى، طى يك عمليات هماهنگ و يكپارچه و با اســتفاده از 
450 نيروى خدماتى و ســاير تجهيــزات در كوتاهترين زمان ممكن 

پاكسازى و نظافت سطح شهر انجام شد. 
حسين مردانى ، گفت: در اين راستا در بخش تبليغات محيطى ضمن 
نصب حدود  5000 متر مربع ســازه هــاى موقت تبليغات نامزدهاى 
انتخاباتى درســطح شــهر ، از ظرفيت هاى تلويزيون شهرى، بنرها و 
استند هاى موجود جهت گسترش تبليغات فرهنگى نيز استفاده گرديد.

وى همچنين از برگزارى نشســت بصيرتى انتخابات در محل سالن 
همايش هاى سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان با هدف ارتقا 
آگاهى و مشــاركت همكاران در انتخابات سيزدهمين دوره رياست 
جمهورى و ششمين دوره شوراى اسالمى شهر خبرداد و افزود: عالوه 
بر موارد ياد شــده، در بخش فضاى مجازى نيز با استفاده از ظرفيت 
هاى موجود اقدام به  تهيه روز شــمار و پوستر هاى انگيزشى جهت 
ترغيب شــهروندان و همكاران به مشاركت حداكثرى در انتخابات و 

انتخاب فرد اصلح گرديد.
وى ضمــن تاكيد بر نظارت دقيق بــر ممنوعيت فعاليت انتخاباتى 
تمامى پرســنل ســازمان ها و مديريت هاى تابع اين معاونت در 
طــول ســاعات ادارى، بيان كــرد: عالوه بر موارد ذكر شــده از 
هرگونه تبليغات ، پخش بروشــور، بنــر، كارت ويزيت و تراكت 
توســط بساط گستران سيار در داخل غرفه ها و در روز بازارهاى 
هفتگى ، ســايت هاى وانت بارهاى سيار و شب بازارها،  فروشگاه 
هاى شــهروند، كانكس هاى توزيع ميــوه بار و بازار پرندگان نيز 

جلوگيرى به عمل آمد. 

مطالعه آبرسانى از تالوار مشكلى ندارد
پروژه هزار ميليارد تومان مى خواهد

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه مطالعه 
آبرسانى از سد تالوار مشكلى ندارد از اينكه آبرسانى از اين سد نيازمند 

هزار ميليارد تومان اعتبار است خبر داد.
به گزارش فارس منصور ســتوده با بيان اينكه برخالف ادعاى عده اى 
مطالعه طرح خط انتقال آبرسانى از سد تالوار مشكلى ندارد اظهار كرد: 

تنها مشكل آبرسانى مربوط به اعتبارات است.
وى بيان كرد: با توجه به اينكه اعتبارات كمى در هر سال به اين پروژه 
تخصيص داده شده، عدم وجود نقدينگى كافى موجب طوالنى شدن 

روند اجراى آن شده است.
وى يادآور شد: امســال با پيگيرى نمايندگان مجلس و مجموعه 
آب منطقــه اى بــراى اولين بــار 70 ميليارد تومــان اعتيار براى 
پروژه گرفتيم كه اين اعتبار در بخش آبرســانى اضطرارى هزينه 

مى شود.
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان با بيان اينكه طرح 
آبرسانى دو قسمت است كه يك قسمت طرح اضطرارى است تصريح 
كرد: در طرح اضطرارى قرار اســت بخشــى از آب از مسيرهاى بين 

راهى و از چاه هاى خالق وردى به شهر انتقال يابد.
وى اضافه كرد: از طريق همين خط انتقال و تصفيه خانه كه طى ســه 
چهار ماه آينده جمع بندى مى شود، 200 ليتر در ثانيه آب تامين و انتقال 
مى يابد و مابقى آب مورد نياز هم قرار است با بازنگرى طرح از تالوار 

و بخشى هم از سد قوچان تامين شود.

1- نام يك هم اســتانى به صورت جدى براى وزارت ورزش دولت 
سيزدهم مطرح شده اســت. گويا رئيس جمهور منتخب از كيومرث 
هاشمى براى تصدى وزارت ورزش برنامه خواسته است. گفتنى است 
هاشــمى اصالتا ماليرى و داراى رزومه موفــق در وزارت ورزش و 

كميته المپيك است.
2- بيمه مركزى پرداخت  حقوق نجومى در بيمه سرمد به مديرعامل 
اين بيمه را قانونى اعالم كرده اســت. گويــا بيمه مركزى در رابطه با 
فيش حقوقى چند 10 ميليونى مديرعامل بيمه سرمد اعالم كرده است 
كه «برخى تخلفات در بيمه ســرمد احراز شده ولى تخلف قانونى در 
پرداخت حقوق و مزايا به مديران اين شركت صورت نگرفته است.» 
گفتنى است افشاى فيش حقوقى تاج گردون به عنوان مديرعامل بيمه 
سرمد و فشــار افكار عمومى موجب بركنارى وى از مديرعاملى اين 

بيمه شد.
3- دالرهاى ســهميه اى به ســليمانيه عراق مى رونــد. گويا دالالن و 
معامله گرانى كه دالرهاى سهميه اى مردم را مى خرند، مى گويند آن را 
در سليمانيه عراق مى فروشند. گفتنى است  سهميه 2 هزار يورو دولتى 

از 250 تا 450 هزار تومان ارزش دارد. 
4- فروش خودرو براى تامين وديعه مسكن افزايش يافته است. گويا 
در فصل نقل و انتقال مسكن، فروش خودرو در سايت ها و بنگاه هاى 
معامالتى زياد شــده است. مســتاجران خودرو مى فروشند تا بتوانند 
وديعه مســكن خود را افزايش دهند. گفتنى است برخى خانوارهاى 
ضعيف هم بــه دليل افزايش هزينه هاى زندگى، خودرو خود را براى 

تامين معيشت مى فروشند. 
5-جايگاه داران سوخت خواستار اصالح حق العمل خود هستند. گويا 
آن ها معتقدند كارمزد آنان در شــرايطى ثابت مانده كه قيمت قطعات 
مصرفى، ســرويس هاى دوره اى و هزينه هاى استانداردسازى آنان در 
اين مدت افزايش چشــمگيرى داشته اســت. گفتنى است با افزايش 
هزينه ها و تورم، احتمال  تعطيلى ناخواســته جايگاه ها افزايش يافته 

است.

 معــاون حقوق بشــر و امور بيــن الملل 
وزارت دادگســترى از راه انــدازى كلينيك 
حقوق كودك با هدف پايش و ارزيابى حقوق 

كودكان در استان همدان خبر داد.
به گزارش ايرنا، محمود عباســى در جلســه 
شوراى هماهنگى مرجع متناظر استانى حقوق 
كودك گفت: كلينيك هاى حقوق كودك يك 
ســازوكار علمى و هدفمنــد به منظور تحقق 
اهــداف بلند در راســتاى حمايت از حقوق 
كــودك را دنبــال مى كنند و اســاس آنها در 

دستگاه هاى دولتى پايه ريزى شده است.
بــه گفته وى اين كلينيك هــا با حمايت هاى 
ارزنده مرجع ملى كنوانســيون حقوق كودك 
مى توانــد در تبييــن حقــوق كــودك براى 
خانواده ها و كودكان بسيار مفيد واقع شود و 
بستر توسعه عملى توجه به حقوق كودك را 

فراهم كند
معاون حقوق بشــر و امور بين الملل وزارت 
دادگسترى اعالم كرد: كلينيك هاى تخصصى 
حقوق كودك در حــوزه  آموزش، ترويج و 
حمايت از حقوق كودك در ســطح كشــور 
و آموزش مربى، مشــاوره و پاســخگويى به 
ســواالت و ابهامات حقوقى در حوزه كودك 

فعاليت مى كنند.
عباسى توســعه كلينيك هاى حقوق كودك را 
از برنامــه هاى مهم اين وزارتخانه دانســت 
و گفــت: افتتاح اين مجموعه ها در راســتاى 
ارتقاى ســطح حقوق شــهروندى و به ويژه 
حقوق كودكان انجام مى شــود و مشــاوره 
،آموزش و پيگيرى مسائل حقوقى كودكان از 

جمله وظايف اين كلينيك ها است.
وى ادامــه داد: در جــاى جــاى شــهرهاى 
دوســتدار كودك بايد حقــوق و ارزش هاى 
انسانى موج بزند و شوراهاى اسالمى شهرها 
بهترين مركز براى گسترش حقوق شهروندى 

به شمار مى رود.
معاون حقوق بشــر و امور بين الملل وزارت 

دادگسترى يادآور شد: حضور روانشناسان و 
آسيب شناســان فرهنگى و اجتماعى در كنار 
مشــاوران حقوقى در كلينيــك هاى حقوق 
كودك مــى توانند در جهت كاهش آســيب 
هاى اجتماعى مفيد واقع شــوند و به كاهش 

معضالت شهرها كمك شايانى كنند.
وى اضافه كرد: آمــوزش، ارتباط با كودكانى 
كه مورد خشونت واقع شدند و ارائه آموزش 
و مشــاوره هاى الزم به آنها و احقاق حقوق 
كودكانى كه توســط افرادى در خانواده مورد 
آزار و اذيت قرار مى گيرند از جمله وظايف 

كلينيك هاى حقوق كودك است.
معاون حقوق بشــر و امور بين الملل وزارت 
دادگسترى با اشــاره به تصويب اليحه پليس 
ويــژه اطفال و نوجوانان در دولت و ارســال 
آن به مجلس شوراى اسالمى ابراز اميدوارى 
كرد: با تســريع در روند تصويب اين اليحه 
در نهاد قانونگذارى كشور، اطفال و نوجوانان 
موضوع قانون، هر چه ســريع تر از اين نهاد 

تخصصى بهره مند شوند. 
استاندار همدان نيز با تاكيد بر افزايش نقش و 
تاثيرگذارى تشكل هاى مردم نهاد در آموزش 
و دفاع از حقوق كودكان اظهار داشت: نقش 
اين تشكل ها در حوزه حقوق كودكان پررنگ 

شود.
سعيد شاهرخى اظهار داشت: توجه به حضور 
و نقــش آفرينى مردم در قالب تشــكل هاى 
مدنى و احياى ســازمان هاى مــردم نهاد از 
دســتاوردهاى  ترين  درخشــان  و  مهمترين 

دولت تدبير بوده است.
وى عنوان كــرد: دفاع از حقوق كودك و هر 
اقدامى كه امروز براى رشــد اصولى كودكان 
انجام دهيم، ســرمايه گذارى بــراى آينده و 
فرداى روشن اين ســرزمين را در بر خواهد 

داشت.
شاهرخى با بيان اينكه دستگاه ها و گروه هاى 
مردم نهــاد بايد طرح هاى خــالق و هدفمند 
خود را براى ارتقاى قابليت هاى نسل كودك 

ارائــه دهند ادامه داد: تمام مســئوالن، مردم، 
والديــن و مــددكاران در اســتيفاى حقوق 
كودكان مسئوليت دارند زيرا كودكان همواره 
نيازمند حمايت هستند تا بتوانند رشد همراه 
با خالقيت فردى و گروهى را آموزش ببينند.

استاندار همدان استفاده از ظرفيت شهردارى 
ها در ايجــاد فضاهاى ويژه كــودك را مهم 
دانست و خاطرنشــان كرد: ايجاد محالت و 
پارك هاى جيبى در مناطق مختلف شــهرها 
مى تواند به حفظ حقوق شهروندى و كودكان 

كمك كند.
شاهرخى با تاكيد بر اينكه بسيارى از مفاهيم 
كليدى در حقوق فــردى و اجتماعى كودك 
بايد در اين ســنين بــا روش هاى جذاب و 
كارآمــد در وجود آنان نهادينه شــود يادآور 
شد: عالوه بر دستگاه هاى دولتى تشكل هاى 
مردمى و ظرفيت هايى مانند مســاجد، مراكز 
فرهنگــى و اجتماعى هم مى توانند در حفظ 

حقوق كودك مورد توجه قرار گيرند.

قمى ها همدان را وارد 
بحران مى كنند

 سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
همــدان از احتمال ورود اســتان به وضعيت 
بحرانى و پيك پنجم كرونا در هفته پيش رو 

به دليل حضور چشمگير مسافران خبرداد.
محمدطاهــرى در گفت وگو با همدان آنالين 
با اشــاره به ورود برخى از استان هاى كشور 

به پيك پنجم كرونا و بروز وضعيت بحرانى 
در نقاط مختلف ايــران، مطرح كرد: باتوجه 
به شــرايط موجود و حجم باالى مســافران 
به ويژه هم وطنان قمى در همدان، درصورتى 
كه استان قم در شرايط قرمز اين بيمارى قرار 
گيرد، همدان نيــز وارود وضعيت بحرانى و 

قرمز كوويد-19 خواهد شد.
وى با بيان اينكه از شنبه هفته گذشته دانشگاه 
علوم پزشــكى ابن ســينا همدان هشدارهاى 

الزم تحت عنوان خطر برگشت شرايط قرمز 
كرونايى را به استاندارى ارسال كرده بود، اظهار 
كرد: براساس مصوبه هاى ستاد ملى مقابله با 
كرونا محدوديت هاى مربوط به جلوگيرى از 
ورود مسافر تنها درصورتى اعمال مى شود كه 
اســتان مقصد، در شرايط قرمز كرونايى قرار 
گرفته باشد؛ اين درحاليست كه همدان هنوز 
وارد وضعيت قرمز نشــده و از اين رو خطر 
بازگشــت وضعيت بحرانــى كرونا همچنان 

وجود داشــته و درصورت ادامه يافتن انجام 
سفر و حضور در اجتماعات، روند بازگشت 

آن سريع تر خواهد شد.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى 
ابن سينا همدان با بيان اينكه تعداد مراجعات 
ســرپايى به بيمارستان هاى اســتان افزايش 
يافته است، اضافه كرد: متاسفانه روز گذشته 
پايتخت نيز در وضعيت خطر قرار گرفته و به 

وضعيت قرمز بسيار نزديك شده است.

 بنا بر اعالم معاون اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى كل استان همدان، 
رانندگى بدون گواهينامه 65 درصد از پرونده 
هاى تخلف كودكان و نوجوانان اين استان را 
در سال گذشته به خود اختصاص داده است 

كه بيشترين تخلف محسوب مى شود.
به گــزارش ايرنا، عباس نجفى در شــوراى 
هماهنگى مرجع متناظر استانى حقوق كودك 
افــزود: پــس از رانندگى بــدون گواهينامه 
به عنوان شــايع ترين تخلف حــوزه اطفال 
و نوجوانــان، ضرب و جــرح عمدى با 15

درصد، توهين با 13 درصــد و انجام اعمال 
منافى عفــت با هفت درصــد در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
وى اضافــه كــرد: پــس از پااليــش نظــر 
مشــاوران اطفــال دربــاره عمــده علــل و 
ــال و  ــط اطف ــم توس ــكاب جرائ ــل ارت عوام
ــورد  ــه 178 م ــد ك ــخص ش ــان مش نوجوان
اختــالل صــدور، حــدود مشــكل و نبــود 
مهــارت ارتباطــى بيــن والديــن بــا كــودكان و 
نوجوانــان بــا 50 مــورد، اختــالل بيــش فعالــى 
22 مــورد، اختــالل بيــش فعالــى از نــوع 
ــى  ــالالت ارتباط ــورد و اخت ــا 20 م ــص ب نق
ــت  ــده عل ــورد عم ــا هشــت م ــه ب ــا مدرس ب

ــت. ــوده اس ــرم ب ــكاب ج ارت
معــاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى كل استان همدان گفت: دادگسترى 
همدان طى ســه سال گذشــته رويكرد خوبى 
در زمينه حمايت از حقــوق اطفال و كودكان 

در فرايند دادرسى ها داشته 
و اقــدام هــاى حمايتى را 
پيگيرى كرده است كه اينها 
در راســتاى اصالح قوانين 
مثل قانون مجازات اسالمى، 
كيفرى  دادرسى  آيين  قانون 
كودكان  قانون حمايت از  و 
ســال  مصوب  نوجوانان  و 

گذشته است.
حوزه  در  افــزود:  نجفــى 
محاكم اطفــال و نوجوانان 
در  گذشــته  ســال   2 طى 
همــه حوزه هــاى قضايى 
شــعبه هــاى تخصصــى 
رســيدگى به جرائم اطفال 

و نوجوانان راه اندازى شــد و در اين شعب 
ويژه، همكارانى توانمند و با اشــرافيت كامل 

به قوانين و حقوق اين قشر حضور دارند.
وى اضافه كرد: در يكســال گذشــته همه 
حوزه هاى قضايى اســتان همــدان داراى 
مشــاوران اطفال شدند و آموزش هاى الزم 
به آنها ارائه شــد هم اينك نيز 60 مشاوره 
اطفال در ســطح تمامى حوزه هاى قضايى 

دارند. فعاليت 
معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل اســتان همدان بيــان كرد: 
مشــاوران در پرونده هايى كه در صالحيت 
دادگاه كيفرى «2» دســت كم سه جلسه و در 
پرونده هاى در صالحيت دادگاه كيفرى «يك» 

كه جرائم مهم را شــامل مى شود حداقل پنج  
جلسه با طفل بزهكار و خانواده جلسه برگزار 
مى كنــد همچنين اقدام هاى حمايتى الزم از 
طرف دفتر امور زنان و خانواده دادگســترى 
همدان با همكارى بهزيســتى و كميته امداد  

امام خمينى (ره) صورت مى گيرد.
معــاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى كل اســتان همــدان اضافه كرد: 
مشــاوران اطفال سال گذشــته در 326 پرونده 
مداخله و نزديك به 972 جلسه مشاوره برگزار 
كردند. نجفــى افزود: معاونــت اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم استان همدان سال 
گذشــته پيگير اجرايى شدن قانون حمايت از 
اطفال و نوجوانان مصوب ارديبهشت ماه سال 

گذشــته بوده كه بسيار قانون جامع و مانع در 
حمايت از اطفال و نوجوانان بزه ديده است.

وى بــا بيان اينكه دفتر حمايــت از اطفال و 
نوجوانان در دادگســترى همدان شكل گرفته 
اســت، افزود: يكــى از كارهايى كه معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم اســتان 
همــدان دنبال مى كنــد در زمينه فرهنگى و 

اجتماعى است.
معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگسترى كل استان همدان افزود: در حوزه 
23 مهــارت كه تربيت فرزند به جاى والدين 
داراى فرزندان هفت تا 12 ســال اســت 40

كارگاه آموزشى سال گذشته برگزار و نزديك 
به هشــت هزار نفر از والدين داراى فرزندان 

هفت تا 12 سال آموزش ديدند.
نجفى اضافه كرد: در حوزه مهدكودك و پيش 
دبســتانى سال گذشــته 17 كارگاه پيشگيرى 
هاى «رشــد مدار» ويژه مربيــان مهد كودك 
ها با اســتفاده از مربيان ملــى برگزار و 450
نفر آموزش ديدند همچنين هشــت كارگاه با 
حضور 240 نفر در شهرســتان بهار در زمينه 

خشونت عليه زنان برگزار شد.
وى بيــان كــرد: كودك همســرى از ديگر 
موارد مورد پيگيرى معاونت پيشــگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى است كه اين پديده 
ديده  فراوان  اللجين  بخش  روســتاهاى  در 
مى شــود و در اين راســتا كارگاه آموزشى 
براى فرهنگســازى و به حداقل رســاندن 

آسيب ها برگزار مى شود.

در آستانه هفته بهزيستى

كلينيك حقوق كودك 
در همدان راه اندازى شد

رانندگى بدون گواهينامه بيشترين تخلف كودكان و نوجوانان است
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خبـر خبـر

فيلم مستند «عباى خاكى» در نهاوند 
رونمايى شد

 مستند عباى خاكى روايتى متفاوت در مورد بيش از 4دهه حضور 
امام جمعه نهاوند در مورد حوادث تلخ و شــيرين بعد از انقالب در 

نهاوند توليد شد.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از نهاوند، با حضور مديركل ســازمان 
تبليغات اســالمى اســتان همدان، امام جمعه نهاوند و مسئوالن اداره 
تبليغات اســالمى و تعدادى از مســئوالن ديگر شهرستان هاى استان 
همدان از فيلم مســتند "عباى خاكى" با موضوع وصف حماسه هاى 
مردم نهاوند در طــول دوران دفاع مقدس با محوريت 4 دهه زندگى 
حجت االســالم عباســعلى مغيثى امام جمعه منصوب حضرت امام 

خمينى (ره) در شهرستان نهاوند رونمايى شد.
در آيين رونمايى از اين فيلم مســتند 37 دقيقــه اى كه به كارگردانى 
على كاظم -نادرى مستند ساز شــبكه هاى سيما و سينما حقيقت و 
با تهيه كنندگى على ســهرابى و با كمك بســيج رسانه و كانون شهيد 
نادرى اداره تبليغات اسالمى شهرستان نهاوند انجام شد على سهرابى 
تهيه كننده  و فعال رســانه اى نهاوند گفت: در گام دوم انقالب وظيفه 
همه نهاد و سازمانهاى فرهنگى به ويژه رسانه ها و صدا و سيما از همه 
ســنگين تر اســت و بايد تالش خود را در معرفى ظرفيت هاى پنهان 

جامعه بيشتر كنيم.
وى افزود: رســانه هاى شهرستان نهاوند در شناخت نخبگان و معرفى 
ظرفيت هاى فرهنگى، هنرى، مذهبى، اقتصادى و ورزشــى به خوبى 
ورود كرده اند ولى هنوز به ظرفيت مناسب و خيلى عالى نرسيده ايم و 

جاى كار بيشترى داريم.
مسئول بسيج رسانه نهاوند بيان كرد: توليد مستند "عباى خاكى" براى 
نخستين بار در شهرستان نهاوند انجام شده و چندين ماه مراحل توليد 
و تدوين آن به طول انجاميد و اين نخســتين كار با موضوعات متنوع 
در مورد يك شخصيت روحانى در بين شهرستان هاى استان است كه 
نسخه اى از آن در اختيار شبكه هاى همدان و قرآن سيما و شبكه مستند 

قرار گرفت تا پخش شود.
ســهرابى افزود: با تشكيل كانون و قرارگاه رســانه اى اداره تبليغات 
اســالمى نهاوند در كنار بســيج رسانه بيشــتر از فعاالن رسانه اى و 

مستندسازان استفاده خواهيم كرد.
مسئول قرارگاه رســانه اى اداره تبليغات اسالمى نهاوند گفت: مستند 
"عباى خاكــى" روايتى از حضور مردم غيــور نهاوند در صحنه هاى 
حماســى در دوران جنگ تحميلى به روايت امام جمعه نهاوند است 
با تصاوير آرشــيوى و عكس هاى متنوعى كه تاكنون از هيچ رسانه اى 

منتشر نشده است.
ســهرابى بيان كرد: با توجه به حضور بيش از 4 دهه حجت االســالم 
والمسلمين عباســعلى مغيثى با حكم حضرت امام خمينى(ره) كه به 
عنوان امام جمعه نهاوند منصوب شد و در تمامى سختى و خوشى ها 
در كنار مردم نهاوند بوده روايت زيبايى از حماســه مردمان اين ديار 

دارد.
در ادامه اين مراســم حجت االســالم محمد هــادى نظيرى مديركل  
تبليغات اسالمى استان همدان گفت: در گام دوم انقالب  رسانه ها بايد 
ضمن پرورش روحيه بيشــتر و خودباورى در جامعه در كنار نخبگان 
جامعه در همه عرصه ها باشــند و ظرفيت هاى گمنام و كمتر شناخته 

شده را براى اميد آفرينى در جامعه معرفى كنند.
وى بيان كرد: نقش رســانه و تبليغات و توليد محتوا در بستر فضاى 
مجازى بايد بيشتر از گذشته مورد حمايت معنوى و مادى قرار بگيرد 
زيرا معتقديــم در جنگ فرهنگى امروز رســانه ها و نهادهاى متولى 

فرهنگى در صف اول مبارزه قرار دارند.
مديركل  تبليغات اســالمى اســتان همدان گفت: با تشكيل قرارگاه 
رســانه اى منسجم در سطح استان و شهرســتان ها بايد كمك كنيم تا 
ضمن توليد محتواهاى متناسب با وضعيت جامعه به بحث معضالت 
اجتماعى  فرهنگى و پاسخ به شبهات هم توجه كنيم چون اعتقاد داريم 
كه بايد از فضاى مجازى بهتر از اين ها در راســتاى همه گيرى دولت 

جوان اسالمى در منطقه بيشتر استفاده كرد.

نانوايى هاى متخلف نهاوند 
به اداره تعزيرات معرفى مى شوند

 بايد شــرايط خريد آرد از كارخانه نهاوند براى واحد هاى خبازى 
سطح شهر توسط اداره غله و خدمات بازرگانى فراهم شود، تا مشكل 
حمل آرد از ســاير كارخانه هاى استان مرتفع و آرد باكيفيت در اختيار 

نانوايان قرار گيرد.
فرماندار نهاونــد، گفت: نانوايى هاى متخلف نهاوند به اداره تعزيرات 
معرفى مى شوند. مراد ناصرى در ســومين جلسه كارگروه آرد و نان 
شهرســتان نهاوند كه با حضور مدير غله استان و مسئول حمل ونقل 
آبادان در سالن شهداى فرماندارى برگزار شد، بيان كرد: در اسرع وقت 
رئيس اداره امور عشــايرى نسبت به اعالم دقيق آمار جمعيتى عشاير 
ســاكن و كوچ رو شهرستان به دبيرخانه كارگروه و اداره غله وخدمات 
بازرگانى اعالم كرده تا نســبت به اعمال سرانه دقيق عشاير شهرستان 

اقدام مقتضى به عمل آيد.
وى افــزود: كميته اى با حضور نماينده صمــت، نماينده فرماندارى، 
نماينده اتحاديه و اداره غله در خصوص ميزان آرد دريافتى شهرستان 
براساس نانوايان نوع يك و نوع 2تعيين و در صورت كسرى دريافتى 
سهميه نسبت به دريافت دقيق ســهميه از طريق كارگروه آردونان و 

اداره غله وخدمات بازرگانى اقدامات الزم انجام شود.
فرماندار نهاوند بيان كرد: بازرســان اداره صنعت، معدن و تجارت و 
بازرس اتحاديه نسبت به بازرسى دقيق درخصوص رعايت دقيق ميزان 
سهميه تحويلى رعايت ساعات كارى وسايل تخلفات بازرسى مستمر 

به عمل آيد و متخلفان به تعزيرات حكومتى معرفى شوند.
ناصرى افزود: نانوايى هايى كه آرد غيرمتعارف نســبت به نوع كاربرى 
پخت كنند با توجــه به تطبيق مطابقت نوع آرد توســط كارخانه ها، 

واحد هاى متخلف به تعزيرات حكومتى معرفى شوند.

4كمپ در اسدآباد مشغول به كار هستند
4 كمپ ترك اعتياد در  شهرستان اسدآباد مشغول به كار هستند 
كه با توجه به شــرايط كرونــا و محدوديت هاى كرونايى كمپ هاى 
ترك اعتياد شهرســتان به تبع سراسر كشور با تقليل ظرفيت مشغول 
بــه فعاليت بودند و در برخى از شــرايط  كرونايى با تعطيلى مواجه 
شــدند كه اين امر كمپ ها را متضرر كــرد و در همين رابطه براى 
جبران آســيب هاى كرونايى پرداخت يارانه به 4 مركز ترك اعتياد به 
مبلغ81ميليون ريــال به تعداد 27نفر هر كدام3ميليون ريال پرداخت 

شد.  
رئيس بهزيستى شهرستان اسدآباد با تبريك هفته مبارزه با موادمخدر 
از پرداخت 2ميليارد و 250ميليون تومان تســهيالت اشــتغالزايى به 
بهبوديافتگان از اعتياد اين شهرســتان در 3ماه ابتداى سال جارى خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى اداره بهزيســتى شهرستان اسدآباد مرضيه 
نانكلى گفت: از تســهيالت اشتغالزايى اختصاص يافته به شهرستان 
45نفر از بهبوديافتگان به هر نفر 50ميليون تومان پرداخت شــد كه 

جمعًا  به مبلغ 2ميليارد و 250ميليون تومان است.
در ادامه كارشناس  پيشــگيرى از مراكز ترك اعتياد بيان كرد: بازديد 
ماهيانه از مراكز و نظارت بر عملكرد 4مركز تحت نظارت و همچنين 
آموزش  پيشــگيرى از بيمارى Hiv در مراكــز اقامتى با همكارى 
كارشناس  دانشــكده علوم پزشكى جمع  تست هاى انجام گرفته در 

سال 1400 به تعداد 117نفر است.
مصطفى فرزانه  گفت: در ســال گذشــته به دليل بيمارى كرونا اين 

تست ها و آزمايش و آموزش ها  انجام نگرفت.
وى افــزود: پذيرش مراكز اقامتى(كمپ هاى ترك اعتياد) در ســال 
1399، 720 نفر بوده كه  الزم به توضيح اســت در ســال1399 به 
علت بيمارى كرونا  3ماه متوالى كمپ ها تعطيل بوده اند و در 3 ماهه 

نخست سال جارى نيز  350 نفر پذيرش شدند.  
فرزانه همچنين در ادامه با اشــاره به برنامه هاى اجرا شــده در هفته 
مبارزه با موادمخدر گفت: 1- نمايشگاه عكس در محله محمودبيگى 
و ميدان شــهرك جانبازان و هالل احمر 2- كالس هاى آموزشــى 
پيشگيرى از اعتياد 3- تبليغ خط  ملى اعتياد در فضاى مجازى  و در 
سطح شهر و روستا4- همكارى با هالل احمر  و سپاه  ناحيه اسدآباد 
درخصوص آموزش هاى پيشــگيرى از اعتياد 5- اجراى طرح بازى 
براى خانواده هاى معتادين و طرح اشتغال  خانگى براى زنان خانواده 
6- توزيع و پخش ماســك و مواد ضدعفونى در سطع شهرستان و 
محله هاى  آســيب خيز و همچنين بازديد مراكز اقامتى تحت  نظارت 
و آموزش و انجام آزمايش  ايدز از جمله برنامه هاى اجرا شــده در  

هفته گذشته بود.

500 بسته معيشتى بين نيازمندان نهاوند 
توزيع شد

 در دوازدهميــن مرحله از اجراى رزمايش كمك هاى مومنانه در 
نهاوند، 500بســته معيشــتى بين خانواده هاى نيازمند اين شهرستان 

توزيع شد.
فرمانده سپاه نهاوند گفت: در اين  مرحله 500بسته به ارزش تقريبى 
هر بسته 300هزار تومان توسط حوزه ها و پايگاه هاى بسيج به دست 

نيازمندان مى رسد.
على مختارى بيان كرد: از ابتداى شــيوع بيمــارى كرونا نزديك به 
20هزار بســته معيشــتى، ميوه و ديگر مايحتاج به دست نيازمندان 

رسيده است.
وى افزود: تا پايان كرونا سپاه و بسيج شهرستان نهاوند براى رفع 
مشــكالت در كنار نيازمندان خواهند بود، بنابراين از شــهروندان 
درخواســت داريم براى اســتمرار ايــن اقدام انسان دوســتانه و 
خداپســندانه همانند گذشــته در رزمايش كمك مومنانه به يارى 

بيايند. نيازمندان 
مختــارى در پايــان گفت: با توجه به در پيش بــودن دومين كنگره 
اميران، سرداران و 8 هزار شهيد استان همدان اين مرحله از رزمايش 

كمك مؤمنانه در راستاى اين يادواره اجرا شده است.

مديرآموزش وپرورش مالير خبر داد
اجراى طرح سنجش سالمت با شركت 

بيش از 4هزار نوآموز ماليرى
 طرح سنجش ســالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان با حضور 

4هزار دانش آموز در شهرستان مالير آغاز به كار كرد.
مديرآموزش وپرورش مالير گفت: ســنجش ســالمت جسمانى و 
آمادگى تحصيلى نوآموزان بدو ورود به دبستان براى سال تحصيلى 
401-400 ، از تيرماه در 2پايگاه  آغاز شــده اســت و تا شهريورماه 

نيز  ادامه خواهد داشت.
محمدرضا بشرى بيان كرد: در اين طرح   روزانه 50نوآموز با رعايت 
دقيــق پروتكل هاى بهداشــتى معاينه مى شــوند و در صورت بروز 
مشــكل در هر كدام از مراحل ارزيابــى  دانش آموزان به پايگاه هاى 
تخصصى ارجاع داده مى شــوند و در نهايت آمادگى آنها براى ورود 

به مدرسه تأييد مى شود.
 وى افزود: متولدين نيمه دوم ســال 93 و نيمه اول سال 94 در اين 
پايگاه ها ســنجش مى شوند كه مهمترين بخش در اين سنجش نتيجه 
تست هوش نوآموزان است كه با دسته بندى كودكان، مدارس خاص 

آنها مشخص مى شود.
بشــرى گفت: گروه آموزش پذير به مدارس استثنايى، گروه ديرآموز 
به مدارس عادى و با وسايل كمك آموزشى ويژه و نوآموزان با بهره  

هوش عادى به مدارس عادى معرفى مى شوند.
وى بيان كرد: ســاير موارد مورد ســنجش  شــامل: بينايى سنجى، 
شنوايى ســنجى، كنتــرل قــد و وزن، آمادگى تحصيلــى و آمادگى 

جسمانى  است.

ايستگاه قطار باباكمال تويسركان
 در آستانه بهره بردارى است

ايستگاه قطار باباكمال شهرستان تويسركان از 98درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار و 
در آستانه بهره بردارى است.

نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: شهرستان تويسركان در طرح 
اوليه راه آهن غرب كشــور سهمى از خط ريلى نداشت و همين موضوع موجب شد تا با 

پيگيرى هاى مستمر، يك ايستگاه براى تويسركان در اين طرح گنجانده شود.
محمدمهــدى مفتــح در گفت وگــو بــا ايســنا، گفــت: ايســتگاه قطــار باباكمــال عــالوه 

بــر افزايــش راه هــاى دسترســى مــردم شهرســتان بــه ريــل قطــار غــرب و ديگــر نقــاط 
كشــور موجــب تســهيل رونــد عبورومــرور عمومــى از بيــرون از تويســركان بــه داخــل 

ــود. ــتان مى ش شهرس
وى توسعه راه هاى ارتباطى را يكى از مهمترين زيرساخت هاى توسعه صنعت گردشگرى، 
جذب ســرمايه گذاران و بهبود وضعيت اقتصادى تويســركان دانست و بيان كرد: به  دليل 
اينكه فاصله شهر تويسركان تا ايستگاه قطار باباكمال كمى زياد است اكنون مراحل اجرايى 

احداث راه كوتاه دسترسى به اين ايستگاه آغاز شده است.
مفتح افزود: راه دسترســى كوتاه به ايســتگاه قطار باباكمال به طول 10كيلومتر از مســير 

روستاهاى دارانى و بوستان  در نظر گرفته شده است.

مفتح بيان كرد: از ابتداى مراحل اجرايى ســاخت ايســتگاه قطار باباكمال، اعتبارى افزون 
بر30ميليارد تومان براى ســاخت آن برآورد شده بود كه اين مبلغ با توجه به شرايط روز 

بيشتر از آن زمان شده است.
وى افزود: شهرستان تويسركان در مجموع بيش از 444راه هاى ارتباطى درون شهرستانى 
و 56كيلومتر راه هاى ارتباطى شــريانى و جاده اى برخوردار اســت و طرح 4خطه كردن 
راه هاى تويســركان به جوكار و تويسركان به كنگاور از پيشرفت هاى زيادى در سال هاى 

اخير برخوردار شده است.
نماينده مردم تويسركان در خانه مجلس گفت: همچنين ساماندهى و تعريض راه تويسركان 

به همدان از مسير گنجنامه در دستور كار قرار دارد و با تمام توان پيگيرى مى شود.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: جلسه شوراى برنامه ريزى استان 
امروز  به دعــوت نماينده نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى در ســالن اجتماعات كانون 

شهيد باهنر نهاوند برگزار مى شود.
در اين ســفر يك روزه شــاهرخى استاندار 
همدان به نهاوند، شوراى برنامه ريزى برگزار 

مى شود.
در اين جلسه  بررسى و رفع مشكل پروژه هاى 
در دست اقدام و نيمه تمام شهرستان از جمله 
4خطه كردن و آسفالت جاده نهاوند به گيان، 
آســفالت و تعريض جاده دهفول به برزول، 
آسفالت جاده دهفول (جاده قديم دهفول) و 
خريد كامل خانه صمصام براى موزه نهاوند 

انجام مى شود.
همچنين در اين ســفر افتتــاح 3 پروژه بام 
سعدى  پياده راه  نهاوند،  توريســتى  تفريحى 
و سفره خانه سنتى فارســبان هم افتتاح و به 

بهره بردارى مى رسد.

 بزرگراه  دهفول- برزول 15ميليارد 
اعتبار مى خواهد

پروژه راه روســتايى سه راهى دهفول-برزول 
به فارسبان از سه راهى برزول 5ونيم كيلومتر 
است كه به گفته رئيس راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى شهرستان نهاوند اين مسير قرار است 
از فرعى به4خطه(بزرگراه) با عرض 14ونيم 
متر تبديل شود، كه 15ميليارد اعتبار نياز دارد.
به گفته وحيد صفدرى بخشى از كار از جمله 
تعريض و خاكبردارى و زيرسازى كار توسط 

راه وشهرسازى انجام شده است.
 نيــاز محــور گيــان -نهاوند به 

16ميليارد اعتبار براى ادامه كار
محور گيان نهاوند هم كه قرار اســت از راه 
روستايى به اصلى تبديل شود تاكنون 9ميليارد 
تومان از طريق بودجه99به آن اختصاص داده 
شــده اســت و براى ادامه كار هم 16 ونيم 

ميليارد اعتبار نياز دارد.
اين محور با توجه به قرار گرفتن در مســير 

ســراب گيان روزانه ترددهاى بااليى در آن 
انجام مى شــود كه البته شــاهد تصادف هاى 

مرگبار هم مى باشيم.
10 ميليــارد اعتبار بــراى تبديل 

دهفول به راه فرعى
صفــدرى براى پــروژه ســوم، تبديل جاده 
بيــن مزارع دهفول را  بــه راه فرعى به طول 
5كيلومتــر، نيازمند 10ميليــارد تومان اعتبار 

دانست.
تملك  دانگ  صمصام 2ونيم  خانه   

شد
از ديگر مواردى كه قرار اســت در شــوراى 
شاهرخى  حضور  با  شهرســتان  برنامه ريزى 
اســتاندار همدان و شــهبازى نماينده نهاوند 
و ناصرى فرماندار نهاوند و برخى مســئولين 
استانى و شهرستانى انجام شود، تملك خانه 
صمصام است كه قرار بود پس از تخليه موزه 
تاريخ وفرهنگ نهاونــد و انتقال آثار موجود 
در ايــن مكان به مخزنى در همدان، اين خانه 

تملك كامل و بخشــى از كاربرى آن به موزه 
تبديل شــود. در حال حاضر به گفته محسن 
جانجان رئيس ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى نهاوند اين خانه 2ونيم دانگ 
آن در سال97-98 تملك شده است كه براى 
تملك كامل نيازمند 2ونيم ميليارد اعتبار ديگر 

است.
 افتتاح سفره خانه 5ميلياردى

قرار بود در اين ســفر همچنين ســفره خانه 
سنتى سراب فارسبان به هزينه5ميليارد تومان 
اعتبار توسط ســرمايه گذار بخش خصوصى 

افتتاح شود.
 افتتاح بام نهاوند

 و پياده راه سعدى
ساماندهى بام تفريحى، توريستى شهر نهاوند 
با اعتبار120ميليارد ريال و پياده راه سعدى با 
اعتبار55ميليارد ريال هم از ديگر برنامه هاى 
مهم شــاهرخى در ســفر يكروزه به نهاوند 

است.

 در حال حاضــر ذوب آهــن 
خصوصى  بخــش  به  اســدآباد 
واگذار شده و سرمايه گذار بخش 
خصوصــى در حال بازســازى 
تأسيســات و ماشــين آالت اين 
واحــد صنعتى بوده و بنا به قول 
آينده  3ماه  ظرف  ســرمايه گذار 
اسدآباد  ذوب آهن  صنعتى  طرح 
با توليد فرومنگنز آماده افتتاح و 
بهره بردارى و آغاز به كار است.

اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
اســتاندارى در حاشــيه بازديد 
اســدآباد  ذوب آهن  كارخانه  از 
با  شهرســتان  فرماندار  اتفاق  به 
شهرســتان  مديران  بــه  تبريك 

اســدآباد به خاطر تالش براى بازگشت اين 
واحد راكد صنعتى بزرگ شهرستان به چرخه 
توليد بيان كرد: اين طرح در سال 90 با توليد 
شــمش چدن افتتاح و به بهره بردارى رسيد 
كه پس از  گذشــت 3ماه به علت نداشــتن 
صرفه اقتصادى  شمش چدن براى تغيير خط 
توليد طرح از شــمش چدن بــه فرومنگنز و 
ديگر مشــكالت تعطيل و راكد شد و اكنون 
با واگذارى طرح به بخش خصوصى پس از 
10سال غير فعال بودن طرح فوق احيا  و به 
چرخه توليد باز مى گردد، با اينكه از 26سال 
پيش مردم منطقه منتظر افتتاح و بهره بردارى 

اين طرح براى اشتغال جوانان منطقه هستند.
ظاهر پورمجاهد  تعداد اشتغال مستقيم طرح 
را 100تا 200نفر و اشــتغال غيرمستقيم را 
700نفر برشــمرد و بيان كرد: در ســال اول 
طرح ذوب آهن شهرســتان اقــدام به توليد 
100هــزار تن محصــول فرومنگنز خواهد 
داشت كه در سال آينده ميزان توليد ساليانه 
طرح به 250هزار تن افزايش خواهد يافت.

وى  گفت: در ايــن طرح بخش خصوصى 
جديد 3طرح شــامل ذوب آهن، توليد آهن 
اســفنجى از گندله موجود شركت صبانور 
و نيز طرح زينتــر پلن(تبديل پودر منگنز به 

كلوخ) را در برنامه دارد.
پورمجاهد بيان كرد: تالش ما بر اين اســت 
كه بــا پيگيرى هــا اين طرح بــزرگ بنا بر 
اطمينان ســرمايه گذار ظرف 3 ماه آينده به 

بهره بردارى برسد.
وى در ادامــه در بازديد از ســايت گلخانه 
40هكتارى واقع در اراضى بهراز نيز گفت: 
براى احداث ســايت 40هكتــارى گلخانه 
خصوصى  بخش  ســرمايه گذار  نيز  اسدآباد 
وارد شــده و از طريق شــركت گلخانه هاى 
استان زمين و عرصه موردنياز به وى واگذار 

شده است.

پورمجاهــد با بيــان اينكه عرصه 
ســايت گلخانه داراى ســند است 
افزود: اين ســايت داراى 45قطعه 
زمين بوده كه سرمايه گذار نسبت به 
كرده  اقدام  خود  سايت  قطعه بندى 
و در فاز اول 10هكتار آن احداث 

مى شود.
وى گفــت: با احداث 10هكتار در 
فاز اول به ترتيــب فازهاى بعدى 
ادامه پيــدا خواهد كرد تا 40هكتار 

گلخانه سايت تكميل شود.
وى بيان كرد: براساس صحبت هاى 
مشاور فنى طرح حداقل ظرف 6ماه 
آينده و حداكثر ظرف 9ماه در اين 
افتتاح 20تا 30هكتار  شاهد  سايت 
گلخانه خواهيم بود ضمــن اينكه تالش و 
پيگيــرى ما به كمك فرماندار اســدآباد اين 
است كه هرچه سريع تر احداث 40هكتارى 

گلخانه محقق شود.
پورمجاهد با بيــان اينكه در بازديدها تالش 
داريــم مشــكالت واحدها را شناســايى و 
رســيدگى كنيم گفت: با افتتاح اين شهرك 
گلخانه اى به عنوان دومين شهرك گلخانه اى 
شهرســتان  به مســاحت 40 هكتار توسط 
بخش خصوصى در اراضى روســتاى بهراز 
براى 300 نفــر از جوانان منطقه  اشــتغال 

ايجاد مى شود.

با حضور شاهرخى امروز انجام مى شود

افتتاح 3پروژه بزرگ در نهاوند
■ شوراى برنامه ريزى و بررسى موانع پروژه هاى راه و گردشگرى

معاون استاندار همدان خبر داد 

افتتاح ذوب آهن اسدآباد در 3ماه آينده
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چرا برخى از مشكالت در كشورمان حل نمى شود؟
آيا دولت سيزدهم بر گزينش هاى جناحى 

پايان خواهد داد؟
محمدترابى »

 اواخــر دهه 80 تقريباً 13 - 14 ســال پيش هنگامى كه در مقطع 
پيش دانشگاهى بودم همانند سال هاى قبل از آن گفته مى شد كه احتماالً 
آخرين ســالى است كه آزمون كنكور برگزار مى شود. با اين حال پس 
از گذشــت چندين سال شاهد اين مسأله هســتيم كه آزمون كنكور 
سراســرى از اواخر هفته گذشته برگزار شــده و تا دوشنبه نيز ادامه 

خواهد داشت. 
توليد خودروهاى داخلى بــا كيفيت پايين و قيمت باال و دركل بازار 
انحصارى خودرو در كشــورمان نيز يكى ديگر از معضالت دهه هاى 
گذشته كشورمان به حساب مى آيد. برخى از آمارهاى انتشار يافته در 
سال هاى اخير از آمار باالى مرگ ومير تصادفات با پرايد موجب شده 

كه برخى اين خودرو را ارابه مرگ بخوانند. 
توليد برق به وســيله انرژى هسته اى، تغيير نحوه خدمت سربازى به 
ســرباز حرفه اى و برخى ديگر از مشكالت كشورمان كه كم وزياد با 
زندگى روزمره مردم كشــورمان گره خورده  نيز گوشــه اى ديگر از 
مسائلى است كه با وجود تأكيد بسيارى از مسئوالن و مقامات كشورى 
همچنان پابرجا مانــده و تبديل به وعده هاى انتخاباتى مشــترك در 

ادوارهاى مختلف شده است. 
البته همين مســأله نيز كم وبيش در همدان خودمــان نيز وجود دارد. 
پروژه هاى نيمه تمامى كه سال هاســت به نتيجه نرسيده و يا نيمه تمام 
رها شده اســت. به طور مثال همين پروژه هاى پل سازى كه اين يكى 
تمام نشده بعدى آن آغاز به كار مى شود و سال ها به طول مى انجامد. 
اما چرا بعضى از مســائل در كشورمان حل نمى شود و يا عمر آنها از 

طول مدت خدمت مديران و مسئولين كشورمان بيشتر شده است؟
برخى اين مســأله را به دعواهاى حزبى-جناحى مرتبط مى دانند و بر 
اين ادعا هســتند كه هنگامى كه يك جريان سياسى بر سر كار مى آيد، 
اقدامات و پروژه هاى مديران قبل خود را زمين گذاشــته و پروژه هاى 

مخصوص به خود را آغاز مى كند. 
برخى ديگر بر اين باورند كه برخى از اين مشــكالت ريشــه اى بوده 
و يك مدير و يا يك نماينده نمى تواند اين مشــكالت را به سرانجام 

برساند. 
در اين رابطه چه بايد كرد؟ آيا افرادى كه با وعده حل اين مشــكالت 
بر ســر كار مى آيند زورشان به حل اين مسائل نمى رسد و يا هدف و 

برنامه اى براى حل اين معضالت ندارند؟
در اينجا بايد گفت كه بهترين برنامه ها و بهترين انگيزه ها در صورت 
ادامــه نداشــتن، عقيم خواهند ماند. از ســوى ديگر حــل برخى از 
مشكالت كشــورى نياز به اصالحات ريشه اى و اساسى دارد و عمر 
حل اين معضالت از عمر دولت ها و مجلس ها هم فراتر خواهد بود. 
با اين وجود نمى توان گفت كه حال كه عمر حل اين معضالت از عمر 

دولتى ها و مجلسى ها بيشتر است پس قابل  حل نيستند. 
اســتفاده از تجربه و متخصصان شهرها و يا كشورهاى موفق در زمينه 
موردنظر و همچنين اقدام به حل ريشه اى اين قبيل معضالت به جاى 

توجه به جواب هاى كوتاه مدت مى تواند نخستين قدم باشد. 
مرحله بعدى براى حل معضالت بزرگ اســتفاده از مديران توانمند و 

بخصوص فارغ از نگاه حزبى و جناحى خواهد بود. 
اينكه يك مدير و يا مســئولى كه به هيچ يــك از جناح ها و احزاب 
وابســته نباشــد و يا تفكراتش نزديك به يك جريان خاص نباشــد 
امكان پذير نيســت. با اين حال توانمندى آن فرد و استفاده از وى فارغ 
از ديدگاه سياسى وى امرى الزم براى حل مشكالت ريشه اى خواهد 

بود. 
يك مسئول با تمام توانمندى و دانشى كه دارد پس از گذران مدتى به 

تجربه و تبحر الزم براى اداره يك مسئوليت خواهد رسيد. 
ــن  ــر افتخارتري ــر الكــس فرگوســن يكــى از پ ــال س ــور مث ــه ط ب
ــى حضــور خــود  ــد ســال ابتداي ــال در چن ــخ فوتب ــاى تاري مربى ه
ــل  ــى قائ ــت خاص ــه موفقي ــت ب ــتريونايتد نتوانس ــم منچس در تي
ــه  ــه ب ــن ده ــس از حضــور وى در چندي ــال پ ــن ح ــا اي ــد. ب بياي
عنــوان ســرمربى ايــن تيــم انگليســى، وى توانســت بــه افتخــارات 

ــد.  ــود برس ــتر و خ ــراى منچس ــه اى ب جاودان
حل برخى از مشكالت و بحران ها نياز به رسيدگى مستمر و حركت 
در يك مســير و تفكر دارد. اين مسأله كه شــايد راه حل هاى بهترى 
توســط افراد ديگر وجود داشته باشد پذيرفتنى است، ولى اين مسأله 

همواره مستلزم آزمون و خطا خواهد بود. 
حال كه در آستانه آغاز به كار دولت سيزدهم هستيم، چقدر اين مسأله 
احســاس نياز مى شود كه به جاى تكرار گزينش هاى جناحى و تغيير 

بدنه مديران، شاهد گزينش هاى معقوالنه و غيرجناحى باشيم. 
به اعتقاد شــخصى نگارنــده اين مطلب، محمدجــواد ظريف وزير 
امورخارجه فعلى كشورمان كه از سوى حزب رقيب به قدرت رسيده 
بســيار مورد حجمه قرار گرفته، يكى از بهترين عملكردهاى وزراى 
خارجه كشورمان را طى ادوار گذشته داشته است. مقبوليت اين وزير 
امورخارجه در بين مردم با توجه به نظرسنجى هاى پيش از انتخابات و 
در زمان احتمال حضور وى در رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى 

را به وضوح مى توان شاهد بود. 
به هر حال  با آرزوى موفقيت براى دولت آينده كشورمان، اميدواريم 
كه دولت سيزدهم پايانى بر گزينش ها با محوريت جريان هاى سياسى 

باشد. 

واردات واكسن كرونا ادامه پيدا مى كند
 در 2هفته گذشته واردات قابل  توجه و مستمرى انجام شده و اين وضع در هفته هاى آينده هم ادامه پيدا مى كند. 

سخنگوى وزارت امور خارجه در گفت وگو با ايسنا، گفت: براى استمرار واردات واكسن، با وزارت  بهداشت هماهنگ هستيم 
تا براســاس نيازى كه اعالم مى كنند، به تالش براى تأمين واكسن از خارج ادامه بدهيم. البته بايد گفت كه اين كار بار سنگين 

مالى و ارزى دارد.
ســعيد خطيب زاده در ادامه افزود: تأمين اكثر قريب به اتفاق واكســن هاى خارجى و حتى انتقال تكنولوژى هاى الزم 
براى توليد واكســن در داخل با ورود مســتقيم وزارت امور خارجه و حتى در مواردى، شــخص وزير امورخارجه، 
انجام شــده و همكاران ما از نخســتين تا آخرين مراحل و حتى كمك به تأمين منابع ارزى و ريالى از داخل كشور به 

وزارت بهداشت كمك كرده اند.
وى در ادامه گفت: سياســت ابالغى دولت، واردات واكسن تا عرضه كافى واكسن توليد داخل بوده و هست. البته با توجه به 
كمبود شديد واكسن در بازار جهانى كه از جمله به  دليل احتكار غيرانسانى آن توسط كشورهاى غربى انجام شد، تأمين واكسن 

از خارج كار بسيار سخت و پيچيده اى است، بويژه اينكه ما با ويروس تحريم هم روبه رو هستيم.

ساماندهى پيام رسان ها از دستور كار مجلس خارج نشده
 طــرح ســاماندهى پيام رســان ها كــه در دســتور كار مجلــس قــرار گرفتــه بــود از دســتور كار خــارج نشــده اســت. 
ــه حواشــى  ــا ب ــد، ام ــرار مى ده ــورد توجــه ق ــران را م ــر صاحبنظ ــف نظ ــح مختل ــا و لواي ــورد طرح ه مجلــس در م

ــد. ــه نمى كن توج
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا گفت: ما دستورات زيادى داريم و ممكن است براساس فوريت 
يا اولويت دســتور جديدى اضافه شــود. در هفته جارى هم به همين دليل بررسى اين طرح ميسر نشد، اما همچنان در دستور 
كار مجلس قرار دارد و اينكه چه زمانى نوبت طرح آن در صحن علنى باشد به ميزان طرح ها و لوايح اولويت دار و فوريت دار 

مرتبط است.
مجتبى يوسفى در ادامه افزود: بحثى كه پيش از اين در مجلس مطرح شده بود اين بود كه هر كميسيون با همراهى هيأت رئيسه 
و نمايندگان يكى، 2 موضوع اساســى كشور را صفر تا 100 از نظر قانونگذارى و نظارت پيگيرى كند. البته بهتر است در اين 
زمينه اليحه ارائه شــود. آقاى قاليباف هم در ديدار رؤساى كميســيون هاى مجلس تأكيدش بر همين موضوع بود و صحبت 

مصداقى در اين زمينه نداشت.

 رهبــر معظــم انقــالب اســالمى در حكمى 
حجت االســالم والمســلمين غالمحسين محسنى 

اژه اى را به رياست قوه قضاييه منصوب كردند.
ــام  ــر مق ــانى دفت ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه گ ب
معظــم رهبــرى، حضــرت آيــت ا... العظمــى 
ــون  ــد: اكن ــان كردن ــم بي ــن حك ــه اى در اي خامن
ــران  ــا رأى ملــت اي ــاى رئيســى ب ــاب آق كــه جن
ــت جمهورى  ــگاه رياس ــت در جاي ــق خدم توفي
ــراوان از  ــكر ف ــا تش ــد، ب ــران يافته ان ــالمى اي اس
ــئوليت  ــدت مس ــان در م ــده  ايش ــات ارزن خدم
در  كــه  افتخارآميــزى  كارنامــه   و  قضايــى 
پايه گــذارِى اقدامــات مانــدگار از خــود بــه 
ــالوه  ــه ع ــى را ك ــته اند، جناب عال ــاى گذاش ج
بــر صالحيت هــاى قانونــى، برخــوردار از تجربــه  
گرانبهــا و شــناخت عميــق و ســابقه  درخشــان در 
امــر قضــا مى باشــيد، بــر اســاس اصــل  157، بــه 

ــم. ــوب مى كن ــه منص ــوه  قضايي ــت ق رياس
ايشــان در ادامه اين نامه با برشمارى انتظاراتشان، 
افزودنــد: اوالً، اهتمــام جّدى بــه مأموريت هاى 
اساسى دستگاه قضا  در قانون اساسى است؛  يعنى 
گســترش عدالت، و احياى حقوق عاّمه، و تأمين 
آزادى هاى مشــروع، و نظارت بر حســن اجراى 
قوانين، و پيشــگيرى از وقوع جــرم، و نيز مبارزه   

قاطع با فساد. ثانيًا، ادامه   رويكرد تحّولى و اجراى 
سند تحول موجود با اهتمام ويژه.

رهبر انقالب در ادامه بيان كردند: ثالثًا، گســترش 
فناورى هــاى نوين و تضمين دســتيابى آســان و 
رايــگان مردم به خدمات قضائــى. رابعًا، گماردن 
نيروهــاى كارآمد و جهــادى و فاضل و صالح در 
مسئوليت ها، و تربيت مديران شايسته براى سطوح 

عالى و ميانى قضايى و ادارى. 
ــادن  ــد: خامســًا، ارج نه ــن فرمودن ايشــان همچني
ــزت  ــظ ع ــن و حف ــات قضــات پاكدام ــه خدم ب
ــا  ــًال برخــورد قاطــع ب ــت ايشــان، و متقاب و منزل
معــدود افــراد متخّلــف. سادســًا، ارتبــاط بــا متــن 
مــردم و حضــور در ميــان آنــان كــه داراى بــركاِت 

بســيار اســت.
رهبــر معظم انقالب در پايان فرمودند كه توفيقات 
جنابعالى و همكارانتان را از خداوند متعال مسألت 
مى كنــم و اميدوارم خدمات شــما موجب رضاى 

خدا و خلق گردد. 
 محسنى اژه اى كيست؟

غالمحسين محســنى اژه اى متولد 1335 در شهر 
اژيه از توابع بخش جلگه شهرستان اصفهان است. 
وى يكى از روحانيون سياســتمدار و قاضى ايرانى 
اســت كه در اصل نامش محسنى اژيه است، اما به 

محسنى اژه اى معروف است.
وى ســمت هايى، چــون دادســتان دادگاه ويژه 
روحانيت، وزير اطالعات در دولت نهم و دادستان 
كل كشــور را در اختيار داشته و هم اكنون سخنگو 
و معاون اول قوه قضاييه جمهورى اسالمى ايران و 

از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
 تحصيالت محسنى اژه اى

محســنى اژه اى پس از پايان سطح عالى در مدرسه 
حقانى، چند سال در درس خارج در حوزه علميه 
قم شركت كرد. وى عالوه بر تحصيالت حوزوى 
داراى مدرك دكتــراى حقوق بين الملل خصوصى 

نيز هست.
 تحريم توسط اتحاديه اروپا

به گزارش ايمنــا، اتحاديه اروپا طى تصميم مورخ 
23فروردين ماه  1390(13 آوريل 2011)، 32مقام 
ايرانى از جمله غالمحســين محســنى اژه اى را از 

ورود به كشورهاى اين اتحاديه محروم كرد.
 قضاوت اژه اى 

در دادگاه غالمحسين كرباسچى
غالمحسين محســنى اژه اى در سال 1377 قاضى 

دادگاه محاكمه غالمحســين كرباســچى شهردار 
اســبق تهران بود. مباحثات ميان او و كرباســچى 
در جلســات علنى دادگاه كه از صداوسيما پخش 

مى شد، بازخورد زيادى داشت.
 بركنارى محسنى اژه اى از وزارت اطالعات

غالمحسين محســنى اژه اى در تاريخ 23مرداد ماه  
1384با رئيس جمهور وقــت، محمود احمدى نژاد 
براى تصــدى وزارت اطالعــات از مجلس رأى 
اعتماد گرفت و در روز 3مرداد ماه1388 از سمت 

خود بركنار شد.
در 3 مردادماه 1388 چند روز پس از درگيرى لفظى 
اژه اى و چند وزير ديگر با محمود احمدى نژاد در 
جلسه هيأت دولت و خروج اعتراض آنها از جلسه 
دولت بر سر تعلل احمدى نژاد از پذيرش بركنارى 
اسفنديار رحيم مشــايى و همچنين مخالفت وزير 
اطالعات با پخش اعترافات بازداشــت شــدگان 
حوادث پس از انتخابات در تلويزيون، احمدى نژاد 

اژه اى را از كار بركنار كرد.
210نماينده مجلس از اژه اى تقدير كردند و مجيد 
علوى، معــاون وزير اطالعات حكم سرپرســتى 

وزارتخانه را قبول نكرد؛ بنابراين احمدى نژاد خود 
سرپرستى اين وزارتخانه را برعهده گرفت.
 ماجراى فيلم سوت زدن اژه اى

اژه اى در 20 آذرماه 1396 در ديدار با دانشجويان 
دانشــگاه شــريف، در واكنــش بــه اعتراضات 
دانشــجويان، با صداى بلند ســوت بلبلى زد كه 
بازتــاب گســترده اى در شــبكه هاى اجتماعى و 

رسانه ها داشت.
 سوابق علمى اژه اى

وى ســابقه تدريس در دانشــكده باقرالعلوم(ع) 
وزارت اطالعات، تدريس در قســمت آموزشــى 
دادگاه هاى انقالب و دانشــكده علوم قضايى را در 

كارنامه خود دارد.
 معاون اول قوه قضاييه

محســنى اژه اى كــه 29 مردادمــاه 1393 با حكم 
آملى الريجانى رئيــس قوه قضاييه، معاون اول قوه 
قضاييه شــد، پيش تــر و در شــهريورماه1388 به 
عنوان دادستان كل كشــور انتخاب شده بود. وى 
همچنين در خردادماه95 رئيس شوراى نظارت بر 

صداوسيما شد.

محسنى اژه اى
 رئيس قوه قضاييه شد

 پيروزى يك جريان سياسى در 2انتخابات 
رياســت جمهورى و مجلــس و بــه تعبيرى 
يكدست شدن قدرت در قواى مجريه و مقننه 
گرچه اين جريان سياسى را خشنود ساخته، اما 
در كنار مزاياى آن، هم رئيس جمهورى آينده و 
هم نمايندگان مجلس بايد درباره پيامدهاى اين 

شيوه از حكمرانى آگاه و هوشيار باشند.
ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى؛ 
يكــى از قابل تأمل تريــن دوره اين رويداد در 
كشــور هم به لحاظ مشاركت مردم، هم آراى 
باطله و هم نامزدهاى آن بود. يكى از اين نكات 
قابل تأمل تالش و تكاپوى نمايندگان مجلس 
ابتــدا براى حضور و ســپس بــراى پيروزى، 
رئيس جمهورى منتخب بــود. تالش هايى كه 
با پيروزى آيت ا... ابراهيم رئيسى در انتخابات 
رياســت جمهورى به بار نشســت و اعضاى 
قوه مقننه يا دســت كم 200نماينده اى كه براى 
حضور وى نامه نوشتند، به هدف خود دست 

يافتند.
با ايــن همه اما از ديد تحليلگــران اين ميزان 
يكصدايى ميان 2قوه اى كه وظيفه قانونى يكى 
از آنها نظارت بر ديگرى اســت؛ در درازمدت 
مى تواند پيامدهايى در پى داشــته باشــد كه 
اعضاى هر 2قوه و اصولگرايان به عنوان جريان 
پيــروز در انتخابات بايد دربــاره آن تأمل و از 
وقوع اين پيامدها تا حد امكان پيشگيرى كنند.

 مرورى بر 
تالش هاى اصولگرايان براى پيروزى

پيروزى در انتخابــات مجلس يازدهم، پس از 
مدت ها ناكامى در عرصه انتخابات، اصولگرايان 
را براى پيروزى در انتخابات رياست جمهورى 
ســيزدهم هم مصمم ساخت. آنها تالش خود 
در مســير اين مهم را ابتدا با تشــكيل شوراى 
وحدت و تحكيم شوراى ائتالف آغاز كردند. 
نامه هاى متعدد جريان هاى مختلف اصولگرا به 
رئيسى و ترغيب وى براى حضور در انتخابات 
ادامــه تالش ها بــود كه در ميان ايــن نامه ها، 
درخواســت نمايندگان مجلــس جالب توجه 
بود. پس از قبول نامزدى در انتخابات از سوى 
نمايندگان  حضــور  منتخب،  رئيس جمهورى 
در ســتادهاى انتخاباتى وى نشان از عزم جزم 
اعضاى قوه مقننه در رساندن رئيسى به رياست 

قوه مجريه داشت.
نامه درخواست از ديگر نامزدها براى انصراف 
از رقابت با وى هم در همين مسير بود و قبول 
اين درخواست از سوى 2نامزد اصولگرا كه هر 
2نماينــده مجلس بودند؛ هم اوج اين تالش ها 
بود. مجموعه اقدامات و تصميمات سبب شد 
كه رئيسى به عنوان هشتمين رئيس جمهور ايران 

انتخاب شده و راهى پاستور شود.
 تبعات و مزاياى يك دستى قدرت

بــه گزارش ايرنا، براى دومين بار در تاريخ 
جمهــورى اســالمى، اصولگرايــان در هر 
2قوه مقننــه و مجريــه قدرت را به دســت 
گرفتند. ايــن تجربه طــى مجالس هفتم و 
هشــتم و دولت هاى نهم و دهم تكرار شده 
بود. درباره نكات مثبت يكصدايى در قواى 
بودن  اصولگرا  هميشــه  فرض  ســه گانه(با 

قوه قضائيــه) در روزهاى پس از انتخابات 
تحليل ها و اظهاراتى نوشــته و منتشــر شد 
كه خالصه و اصل آن، اشــاره به اين نكته 
اســت كه مهمترين مزيت حضــور توامان 
اصولگرايــان در رأس 3 قوه، كاهش تنش 
و اصطكاك ميــان اعضاى آنهــا به منظور 

است. اهداف  پيشبرد 
به نظــر اين گروه، در چنين شــرايطى انرژى 
و تمركــز قوا صــرف  اقناع يا حتــى انتقاد و 
هجمــه عليه يكديگــر نخواهد شــد و امور 
كشور با آرامش بيشــترى پيش خواهد رفت. 
اميرحســين قاضى زاده هاشمى نماينده مجلس 
و از نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى در 
اين زمينه گفته است: «شرايط كشور به گونه اى 
است كه ما به دليل اوضاعى كه در حوزه اجرا و 
مشكالت مردم ايجاد شده نياز به چنين اتفاقى 
داشــتيم كه يك قدرت متمركز در حوزه اجرا 
داشته باشيم. كشور براى اينكه از جا بلند شود 

حداقل 10سالى بايد دعواها را كنار بگذارد.
غالمعلــى حدادعادل رئيس شــوراى ائتالف 
اصولگرايان هم درباره يكدســتى ميان مجلس 
و دولت؛ بيان كرده است: بيش از هرچيز به اين 
هماهنگى قوا نيازمنديم و امروز روزى  اســت 
كه بايد خدا راشــكر كنيم كه دولتى روى كار 
آمده كه سخن رهبرى را مى فهمد و مى پذيرد 
و بــراى اجرايش همت مى كنــد. من در اين 
4دولت 8ســاله چنين حسى نداشتم ولى االن 
روز تازه اى پديد آمده و مجلس و دولت بايد با 

هم همكارى كنند.
به هرحال قانون اساسى مجلس شوراى اسالمى 
را مقنــن قانــون و ناظر اجراى آن از ســوى 
قوه مجريه قرار داده اســت. ايــن نظارت بايد 
چنان قوى و خالى از شــائبه باشد كه از منافع 
مردم در مســير اجراى قانون و برنامه حراست 
شود. همين گزاره مسئوليت نمايندگان مجلس 
را در نحــوه برخورد با دولت رئيســى؛ يعنى 
دولتى كه براى ايجاد آن بســيار تالش كردند، 
سنگين تر مى كند. جايگاه مجلس به عنوان نهاد 
ناظر دولت نبايد زير سايه حمايت هاى جناحى 
نمايندگان اصولگرا قرار بگيرد و در درازمدت 
شاهد كاهش نقش نظارتى قوه مقننه باشيم. در 
اين شرايط خطير مجلس بايد در مسير عدالت 

و انصاف قرار گيرد.
يكــى ديگر از تبعات يكدســتى در قدرت از 
منظر تحليلگران شنيده نشدن صداى مخالفان 
تصميم ها و اقدامات خواهد بود. تأييد هر اليحه 
دولت از ســوى مجلس و هر طرح مجلس از 
ســوى دولت و نبود صدايى كه با يكى از آن 
دو يا بــا هر دو مخالفت كنــد؛ در درازمدت 
مى تواند به ضرر دموكراســى و مردم ساالرى 
باشد. پس از اين يكصدايى بايد مشخص شود 
مسئوليت گوشزد كردن كاستى ها با كيست؟ اگر 
موضوعى به نفع كشــور و مردم نبود چه نهاد 
و قوه اى بايد با آن مخالفت كند؟ پرسش هايى 
از اين دست مى تواند از آسيب هاى يكصدايى 
قوا در آينده پيشگيرى كند. كشور پيش از اين 
تجربه چندان موفقى از يكصدايى نداشته و بايد 

مراقب تكرار آن بود.

بيم و اميدهاى يكصدايى در قواى مقننه و مجريه

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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حوادث

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

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

برابر رأي شــماره 1400/361 مورخ 1400/03/03 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى جعفــر على والئى قادر فرزند 
على حسين به شماره شناسنامه 2855 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 158/58 مترمربع در قسمتى از پالك 1855 اصلي واقع در اسدآباد-چهارراه 
خاكريز-خيابان كاشانى يك خريداري باواســطه از مالك رسمي آقاى صفات قهرمانى 
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 داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 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 89)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاى عادل عباسى داراى شماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست به كالسه 111/0000336ح  
از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جعفر 
عباسى به شــماره شناسنامه 5331 در تاريخ 1400/04/03 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:
1-عادل عباسى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 6 پسر متوفى،2- حسن عباسى فرزند 
جعفر به شماره شناسنامه 7754 پســر متوفى،3- ناصر عباسى فرزند جعفر به شماره 
شناسنامه 4031777299 پسر متوفى،4- پرويز عباسى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 
3 پسر متوفى،5- مريم عباسى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 12337 دختر متوفى،6- 
افسانه عباسى فرزند جعفر به شــماره شناسنامه 4020175993 دختر متوفى،7- مهين 
عباســى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 402012501 دختر متوفى،8- معصومه عباسى 
فرزند جعفر به شماره شناسنامه 11989 دختر متوفى،9- جميله قاى ئى فرزند ميرزاعلى به 
شماره شناسنامه5764 همسر دائمى متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
(م الف 129)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

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

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

برابر رأي شــماره 293-1400/02/26 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد قراخانى فرزند محمدحســن به 
شماره شناســنامه 10986 صادره از بهار در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
295/66 مترمربع پالك 11692 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهارخريدارى مع الواسطه آقاى محمد اسدى 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 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 ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. 
(م الف 116)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/12

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 و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 288-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم قاسملو فرزند محمد به شماره شناسنامه 
120 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب كلنگى به مساحت 116/58 مترمربع پالك 
11697 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه 
از مالك رسمى آقاى سليمان فرزند مهدى 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 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 ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. 
(م الف 112)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/12

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

سالمت

سازمان تأمين اجتماعى بايد در مورد بيمه رانندگان 
پاسخگو باشد

 مديرعامــل اتحاديه ســازمان هاى حمل ونقل همگانى و مديــر اجرايى معاينه فنى 
خودروهاى كشــور بيان كرد كه ســازمان تأمين اجتماعى بايــد در مورد بيمه رانندگان 
پاسخگو باشد. به گزارش ايرنا، عبدا... متولى با اشاره به تفاهم نامه سازمان تأمين اجتماعى 
با سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشــور مبنى بر به روزرسانى و شفافيت ليست 
راننــدگان، احراز هويت راننده واقعى و حذف افرادى كه با عنوان راننده از تســهيالت 
بيمه استفاده مى كردند؛ گفت: سازمان تأمين اجتماعى نبايد از وظايف  خود در اين زمينه 
سلب مسئوليت كند و بايد با جايگزين كردن رانندگان واقعى با افرادى كه از عنوان راننده 

سوءاستفاده كرده اند؛ پوشش بيمه را جهت رانندگان حقيقى محقق سازد.

تسهيالت 50 ميليونى براى «بهبوديافتگان از اعتياد»
 معاون توســعه پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيســتى با بيان اينكه درصد 
خانم هاى معتاد نسبت به آقايان كمتر است، اما در حال رشد است، بيان كرد كه  زنان و 
مردان معتاد يك سال پس از بهبود مى توانند 50ميليون تومان وام خوداشتغالى دريافت 
كنند. به گزارش فارس، فاطمه رضوان مدنى گفت: 35مركز هم در سراسر كشور وجود 
دارند كه روزها به صورت گذرى و شب ها به صورت سرپناه شبانه هستند و 6مركز آن 
مختص زنان است كه در سال گذشته به 2هزار و 988 خانم خدمات ارائه شده است.

وى بيان كرد: از 2هزار و 173 مركز تحت نظر بهزيستى 115مركز مختص خانم هاست 
و 46 هزار و 695خانم در سال گذشته از اين مراكز خدمات گرفته اند و مراكز ديگرى 

هم هستند كه اين افراد به آنها مراجعه مى كنند.

سامانه جامع آموزشى دانشگاه فنى وحرفه اى تغيير كرد
  معاون پژوهش وفناورى دانشــگاه فنى وحرفه اى از تغيير ســامانه جامع آموزشــى، 
پژوهشى، فرهنگى و دانشجويى اين دانشگاه خبر داد. به گزارش مهر، محسن جهانشاهى 
گفت: در راستاى اجراى سياست هاى«اقتصاد مقاومتى» و تأكيد و تحقق يكى از اهداف 
اصلى دانشگاه كه متأسفانه در سال هاى اخير نارضايتى زيادى براى دانشجويان و كاركنان 
ايجاد كرده بود، پس از انجام بررســى هاى فنى و برگزارى جلسات متعدد تخصصى با 
حضور متخصصان فنى و حوزه هاى بهره بردار و با همكارى دانش آموختگان دانشــگاه 
فنى وحرفه اى از ســامانه جامع آموزشــى، پژوهشــى، فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
فنى وحرفه اى با نام(بوستان) رونمايى شد. وى افزود: تكنولوژى مورد استفاده در نرم افزار 

بوستان،net core  است و سهم دانشگاه از فروش آينده آن، 15درصد است.

كشف 126 هزار ليتر سوخت قاچاق 
در همدان

 فرمانده انتظامى اســتان از كشف 126 هزار ليتر سوخت قاچاق به 
ارزش 13ميليارد و 100 ميليون ريال در همدان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، ســلمان اميرى با بيان اين خبر گفت: 
مأموران پليس امنيت اقتصادي استان همدان با تالش هاي شبانه روزي  

و چند ماهه موفق به شناسايي باند قاچاق سوخت شدند.
وى افزود: اين باند بزرگ قاچاق ســوخت ســهميه ســوخت هاي 
يارانــه اي را از نقاط مختلف با پرداخت مبالغ ناچيز خريداري و پس 
از جمع آوري با خودروهاي نفتكش به جهت كسب و منفعت زياد به 

صورت غير قانوني قاچاق مي كردند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان بيان كرد: مأموران پليس با هوشياري 
كامل و در يك عمليات ضربتى 5نفر از افراد اصلى اين باند را دستگير 

و مقدار 126هزار ليتر گازوييل قاچاق را كشف كردند.
وى با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش ريالى اين محموله را 13ميليارد 
و 100ميليــون ريال بــرآورد كرده اند گفت: پرونــده متهمان جهت 

رسيدگى به مراجع قضايى ارسال شده است.
*كشف 40 فقره سرقت در مالير

 همچنين فرمانده انتظامى از شناسايي باند سارقان حرفه اي لوازم داخل 
خودرو و كشف 40 فقره سرقت در شهرستان مالير  خبر داد.

اميــرى در اين باره نيز گفت: به دنبال وقوع چند فقره ســرقت لوازم 
داخل خودرو در شهرستان مالير، بررسى موضوع به صورت ويژه در 
دســتور كار مأموران كالنتري12 اين شهرستان قرار گرفت و با انجام 
اقدام هاى اطالعاتي و شبانه روزي، مخفيگاه يكي از سارقان شناسايي و 

با اخذ مجوز قضايى در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد.
وى با اشــاره به اينكه در تحقيقات فني و تخصصي، همدســت اين 
سارق نيز شناسايي و در يك اقدام ضربتي دستگير شد، افزود: متهمان 
در تحقيقــات و بازجويى هاى تخصصى، به 40 فقره ســرقت داخل 

خودرو اعتراف كردند.
فرمانده انتظامى استان با اشــاره به اينكه ارزش ريالي اموال مسروقه 
توسط اين 2نفر 4ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد شده است، گفت: 

متهمان با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.
وى بيــان كرد: رعايت توصيه هاي انتظامــي، اجتماعي و بازدارنده به 
منظور جلوگيري از ايجاد فرصت هاي ارتكاب سرقت داخل خودرو، 

از جمله انتظارات پليس از شهروندان است.

دستگيري 5 سارق در شهرستان بهار
 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار  از دستگيري 5سارق و كشف 7

فقره انواع ســرقت در نتيجه اجراي طرح هاي انتظامي در 24 ساعت 
گذشته در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، بزرگعلي نوري، در بيان اين خبر گفت: 
در پي تشديد اقدام هاى پيشگيرانه، اجرايي كردن راهكارهاي مبارزه با 
سرقت و همچنين كنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در شهرستان 
بهار اجرا شد.وي افزود: در نتيجه اجراي اين طرح با انجام اقدام هاى 
اطالعاتي و شگردهاي خاص پليسي،7 فقره انواع سرقت شامل مزارع 
و باغ هاى كشاورزي، اماكن خصوصي و كابل و سيم برق كشف و 5

سارق نيز دستگير شدند.
نوري با اشاره به ساير عملكرد رده هاي تابعه در اين مدت، بيان كرد: 
همكاران انتظامي در شهرســتان موفق شــدند 7معتاد و خرده فروش 
موادمخدر را به همراه مقاديري موادمخدر صنعتي و سنتي دستگير و 

2دستگاه خودرو را نيز توقيف كنند.

كشف 2 دستگاه موتورسيكلت سرقتي 
در رزن

 فرمانده انتظامي شهرستان رزن، از كشف 2دستگاه موتورسيكلت 
سرقتي در اين شهرستان خبر داد .

به گــزارش پايگاه خبري پليس، مظاهر عليجانــي، در بيان اين خبر 
گفت: در پى كسب خبري مبني بر نگهداري و استفاده از يك دستگاه 
موتورســيكلت سرقتي توسط فردي در سطح شهرستان رزن، بررسي 

موضوع در دستور كار مأموران پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: با انجام اقدام هاى اطالعاتي و استفاده از شگردهاي خاص 
پليسي، محل اختفاي اين متهم شناسايي و در بازرسي از آن يك دستگاه 
موتورسيكلت سرقتي كه سابقه سرقت از حوزه كالنتري 152خاني آباد 
تهران را داشت كشف شد. عليجاني بيان كرد: مأموران انتظامي بخش 
سردرود نيز با شناسايي يك متهم يك دستگاه موتورسيكلت سرقتي كه 

از حوزه كالنتري 15 قم به سرقت رفته بود را كشف كردند.

دنياى اقتصاد: سايه روشن هاى واكسن هاى كرونا
 تمام جذابيتش به همين يه خط در ميون بودنش!!

همشهرى: كنكور با ماسك و دستكش
 نكنه قراره چشمى به پرسش ها جواب بدن؟!!

آرمان ملى: االن وقت حماسه سرايى واكسنى نيست 
 تا كرونا با آپشناى جديدش نبوده كارشو بسازين!!

جام جم: صادرات فرش ايرانى چگونه صفر شد؟
 از وقتى كه ديگه خونه ها كفشون پاركت شد؟!!

مهد تمدن: طعم تلخ گرانِى ميوه زير زبان مردم 
 اون به خاطر نوبرانه بودنشه!!

ابتكار: مارپيچ مذاكرات هسته اى وين
 مراقب باشين در حين مسير سرگيجه نگيريد!!

خراسان: هجوم دلتا از زمين وهوا
 قراره كه همه رو به رگبار ببنده!!
كليد: نفس هاى كنكور به شماره افتاد 

 اينا از اثرات ماسك زدنه!!
وطن امروز: كاالها در گمرك خاك مى خورد

 از وقتى همه چى الكترونيكى شد امضا كردنم دُِمده شد!!
پيام ما: هتل ها گران مى شود، سفرها گران تر
 جاده ها شلوغ تر؛ ترافيك ها هم بيشتر!!
 راه مردم: وام مسكن، كم قدرت و گران 

 ديگه مسكن هم از نفس افتاده!!
جهان صنعت: بازارها در نقطه جوش

 اين نشون مى ده كه آستانه تحمل بازاريا به مرز هشدار رسيده!!
شهرآرا: رقابت كنكور و كوويد 19

  كرونا هم شده سپر بالى كنكورى ها!!
ابتكار: 2روى  سكه ثبات  اقتصادى و تحريم 

 شير يا خط!؟

نقش مؤثر ميوه و سبزيجات در پيشگيرى و 
كنترل بيمارى هاى غيرواگير

 معاون دفتر مديريــت بيمارى هاى غيرواگير گفت: صرف ميوه و 
سبزى يكى از نخستين و مهمترين توصيه هاى تغذيه در راستاى حفظ 

سالمتى و تندرستى و يكى از اركان اصالح شيوه زندگى است.
به گزارش ايرنا، عليرضا مهدوى افزود: شــرط اصلى سالمت زيستن، 
داشتن تغذيه صحيح است. عادات نامطلوب غذايى سالمت كودكان 
و نوجوانــان را به خطر مى اندازد و در ســنين باالتــر خطر ابتال به 
بيمارى هاى غيرواگير مثل فشارخون باال، ديابت، بيمارى هاى گوارشى 

و سرطان را افزايش مى دهد.
وى گفت: ميوه و ســبزيجات از ساخته شــدن مواد چرب در درون 
ديواره هاى داخلى سرخرگ هاى قلبى جلوگيرى مى كند، عالوه بر آن 
با مصرف اين نوع موادغذايى زودتر احساس سيرى مى كنيد و به اين 
ترتيب كمتر غذاى پر انرژى مصرف مى شود. توصيه مى شود حداقل 5

واحد ميوه و سبزيجات(400 گرم و بيشتر) در يك روز مصرف شود تا  
خطر بيمارى هاى قلبى، سرطان ها، ديابت و... كاهش يابد.

 ذهن ما لبريز از حقيقت است
پرداختن به موضوع معرفت مهم است. فلسفه 
معرفت و چيســتى معرفت بــا دقت تمام و 
بحث هاى دقيق به ميان آمده اســت و عمدتًا 
در فضاهاى آكادميك باقــى مانده و در ميان 
ما جارى نشــده است. ممكن است چون اين 
مســأله را به طور جدى وارد عرصه زندگى 
نكرديــم با او رفتار روبه رو و جدى نداشــته 
باشيم و مسأله اساســى براى ما نبوده است. 
مــا از راهى نزديك لطمه خورديم و آســيب 
ديديم، بى آنكه متوجه بشــويم كه شايد علت 
اين كجــروى ما آســيب هاى ذهنى و روانى 
ناشــى از نوع فكر كردن ما باشد و يا چيزى 
كه جزميت داشته است و ساده لوحانه به شكل 
ارزان و آســان تصور كنيم كه ما را به واقعيت 
دوخته است و واقعيت رام ما شده و ذهن ما 
لبريز از حقيقت اســت و آنچه از ســر توهم 
معرفت مى انگاشــتيم توهمى بيش نبوده و ما 

بيراهه رفتيم.
فيلســوفان بزرگ ما امروز معرفت را تعريف 
مى كننــد و مى گويند معرفــت از چند ضلع 
تشــكيل شده اســت. وقتى نســبت به يك 
پديده اى مثل طبيعــت و خدا معرفت وجود 
دارد چه اتفاقى در دســتگاه ذهنى انسان رخ 
مى دهــد؟ چه چيزى رخنــه مى كند و وجود 
انســان را برمى گيرد. يك ضلع معرفت نوعى 
باور و اذعان و تعلق روحى اســت، اين باور 
صادق و راست است يعنى بالواقع اكنون است 
و بيــرون از ذهن يك رويــداد فيزيكال رخ 
داده اســت كه با ذهن ارتباط دارد و باور كنار 
صدق قرار مى گيرد. حكماى مسلمان ما نظريه 
معرفــت را در حد انطباق ذهن با جهان واقع 
مى دانند. وقتى ذهن با واقعيت سرســازگارى 
داشــته باشــد و محتوايى كه در ذهن وجود 
داشته حكايت از اين جهان واقعى بدهد و اين 

حكايت صادق و صداقت درست باشد به اين 
حقيقت مى گويند. 

بعدها در فلســفه مدرن يــك ضلع ديگرى 
به وجــود آوردند كــه آن ضلــع بعضى از 
كاســتى هاى اين تعريف را روشن مى كرد و 
متأســفانه در فلسفه اسالمى ضلع سوم وجود 
نداشــت يعنى مثلث  گويى 2ضلــع دارد. اما 
بعدها ضلع ســوم جدى گرفته شد و معلوم 
شد نبودن آن در تعريف معرفت نوعى كاستى 

براى ما به  وجود مى آورد. 
 اگر ابن سينا نبود تمدن غرب هرگز 

طلوع نمى كرد
فيلسوفان مســلمان عمدتاً به چند نكته توجه 
مى كردنــد و معتقد بودند كه ما وقتى ذهنمان 
با جهان خارج انطباق پيدا مى كند به حقيقت 
دســت پيدا مى كنيــم. فيلســوفان برخى از 
مســائل را مطرح مى كردند كه شما مشكالت 
بزرگى در انديشــه فارابى مى بينيد و هم روح 
باشــكوه و بزرگ و تأثيرگذار مثل ابن سينا را 

مى بينيد و وقتى به مالصدرا 
مى رســيد انطباق ذهنمان با 
مشوش  تقريباً  خارج  جهان 
مى شــود. شــما در ذهــن 
ابن سينا شفافيت بسيار بااليى 
را مى بينيد. اگر ابن سينا نبود 
تمدن غرب كه اكنون طلوع 
كرده هرگز طلوع نمى كرد.  

 چرا انديشمندان به 
ابن سينا  دستاوردهاى 

توجه نكردند؟
اگر زمان بيشــترى از دوران 
مى گذشت  ابن سينا  زندگى 
و در قرن هاى بعدى ابن سينا 
متولد مى شــد اطمينان دارم 

سخنانى را مطرح مى كرد درست همانطور كه 
افالطون و ارسطو تاريخ بشرى را تحت تأثير 
قرار داده اند، ابن سينا مى توانست همان نقش را 
ايفا كند. كما اينكه اكنون هم مى توانيم به وى 
بباليم و افتخار كنيم و باور كنيم در حوزه هاى 
مختلف براى بشر ميراث جاودانه به بار آورده 

است. 
ما از سر عشق به انديشه ابن سينا توجه مى كنيم 
و ميراثى كه بعدها ادامــه دادند. برخى مانند 
فخر رازى هوشــمندانه گاهى در مقابل اين 
پديده ها سر تسليم فرود نمى آورد. در انديشه 
ابن سينا معرفت گويى به سادگى اتفاق مى افتد. 
گويى ذهن ما مانند يك پنجره و ديوار صاف 

و روشــن و منفعل اســت و جهــان بازيگر 
اصلى اســت و جهان نقش واقعى را دارد و 
پديده هاى بيرونى فعال هستند و اصل قصه را 
مطرح مى كنند. كافى است اين ذهن در مقابل 
واقعيت بيرونى قرار بگيرد آنچه بر او مى تابد 
تو گويــى خود حقيقت اســت و اين همان 
نكته اى است كه بايد نقد و بررسى شود. اينكه 
به آســانى مى توان به حقيقت چنگ زد و به 
واقعيت دست درازى كرد گاهى خود ابن سينا 
را آزار مــى داد. جاهايى به نظر مى رســد در 
اشارات جاهايى خودش هم احساس مى كند 
كه گويا ما به شــى فى نفسه دسترسى نداريم 
و كنه واقعيت از دسترس ما دور است، همان 
چيزى كــه در قرن 18 كانت آن را دريافت و 
ذهن ما آنقدر قوت ندارد كه ذات اشــيا را به 

دست بياورد. 
 درك مفهــوم صالبــت و كثرت و 

وحدت در انديشه ابن سينا
انديشــه ابن سينا گاهى دچار ترديد مى شود و 
براى اينكه دچار شكاكيت 
طى  را  پروژه  اين  نشويم 
مى كند؛ بحث اتحاد عاقل 
و معقول و معتقد اســت 
مثل  بيرونــى  شــى  اگر 
ذهن  با  صندلــى  تصوير 
ما آميخته مى شــود ذهن 
ما با آن يكى مى شــود و 
معلوم مى شــود يك شى 
بيرونى با عالم اتحاد پيدا 
مى كند و در اينجا در ميان 
ابهامى  مسلمان  فيلسوفان 
وجــود دارد و تحت تأثير 
عقل  مسلمانان  افالطون، 
اول را مطرح مى كنند كه 
بيرون از ذهن ماســت و درست چيزى شبيه 
ُمثل افالطونى است و ابن سينا هم اعتقاد دارد 
كه به مقوالت بلندى دست پيدا مى كنيم و از 
اجسام و اجرام بيرون مى آييم و مفهوم صالبت 

و كثرت و وحدت را درك مى كنيم. 
فيلسوفان معتقدند كه عقل ما با يك موجودى 
بيــرون از خود به نام عقل فعــال ارتباط پيدا 
مى كند و بزرگى مثل ابن ســينا آن را مى پذيرد 
و وقتى به مالصدرا مى رســيم به طور شديد 
به اينها اقبال ورزيده مى شود و مرحوم عالمه 
طباطبايى در نهايت الحكمه كامًال پيداست كه 
چگونه فكر مى كرده  است. عقل با موجودى 
با نام عقل فعــال ارتباط پيدا مى كند، معرفت 

رخ مى يابد و وقتى واجد مفاهيم بلند عقالنى 
باشد مشكل از همينجا آغاز مى شود. فيلسوفان 
مســلمان در اين بن بســت گير كرده بودند 
و مفهوم وجود ذهنى پــس از مالصدرا اوج 

مى گيرد. 
شما در فلسفه اسالمى جايى براى نقد و ترديد 
نمى بينيد. تقريباً نمى بينيم كه اين ذهن چگونه 
خطا مى كند، عقل مــن با عقل فعال در ذهن 
چيزى را مثل يك فرشته ترسيم مى كند. عقل 
تشنه و نيازمند مى خواهد حقيقت را پيدا كند 
و با عقل فعال يكى مى شود؛ اينجا اين پرسش 
مطرح مى شود كه اين خطاها چگونه صورت 
مى گيرد. در تاريخ ما خطاهاى مكرر و متعدد 
بسيارى رخ داده است. وقتى ذهن من مى تواند 
با جهان خارج به ايــن راحتى ارتباط برقرار 
كند و آنچه با جهان بيرونى در ذهن من نقش 
مى بنــدد در اين صــورت نمى توانم به ذهنم 
ترديد كنم. اينجاست كه من معتقدم فيلسوفان 
مسلمان ما با همه عظمت و درخشش و رفتار 
شــگفت انگيز امروز نفس بــه نفس حضور 
دارند و همچنان جدى هســتند و پارادايم آن 
به پايان نرسيده و ميراث آور چيزى هستند به 
نام جزميت. گويى به راحتى مى توانيم با جهان 
بيرون در تماس باشــيم و جهان بيرون را به 
راحتى و آسانى بشناسيم. فيلسوفان ما معتقد 
بودند اتحــاد عاقل و معقول مــا را به اتحاد 
مى رســاند. وجود ذهنى و آنچه در ذهن من 
وجود هســت نحوه اى از همان شى بيرونى 
اســت و اين يگانگى ما را به يقين مى رساند. 
معلمان دينى نيز از طريق قاعده لطف به يقين 

رسيدند. 
 ســخن گفتن از انديشه ابن سينا 

دشوار است
صحبت از انديشه ابن ســينا دشوار است، اما 
روح ابن سينا اكنون شادمان است براى اينكه 
پس از قرن ها مى دانيم ابن ســينا خيلى خيلى 
جدى اســت. وقتى يقين نباشــد گفت وگو 
مى ميرد و وقتى گفت وگو بميرد حقيقت فاش 
نمى شــود. در فرهنگ ملــى و فرهنگ دينى 
و فلســفى ما كامًال غريب اســت. در حوزه 
معرفــت در فرهنگ اســالمى، ديگرى محو 
مى شــود. فيلسوفان ما از ســر اكرام معرفت 
و دفــاع از معرفت به ايــن قضيه پرداخته اند. 
موالنا جور ديگرى مى انديشيد و حكيمان ما 
پيام آور جزميت بودند و به ما آســيب زدند، 
اين جزميت و رســيدن به يقين به ما آسيب 
زده اســت. موالنا اين  گونه نمى انديشيد زيرا 
ذهن را در مثنوى فعال مى دانســته است و آن 
اتفاق در قرن 18 رخ داد و كانت مطرح شد كه 
وامدار متفكران و نيروهاى پيش از خود است. 
كانت مى گويد ذهن فعال است و قواعد خود 
را به جهان بيرونى تحميــل مى كند و امكان 
شــناخت اين واقعيت بيرونى را ذهن صادر 
مى كند. ذهن عالوه بر اينكــه اين ويژگى را 
دارد كه خودش را بــه جهان تحميل مى كند 
به جهان امكان شناخت فراهم مى كند و ذهن 

عالوه بر اينها دقت مى خواهد. 
موالنا متفاوت فكر مى كرده اســت، شاهكار 
بزرگ موالنا در دفتر ســوم قصه فيل اســت 
كه مى بينيم چقدر اين داستان عميق است كه 
در نهايه الحكمه و بدايه الحكمه و شــرح هاى 
مختلف بزرگان مثل عالمه طباطبايى اين تفكر 
ديده نمى شود. اين تفكر در تاريخ ما نيست. 

حال وهواى ارسطويى ابن سينا 
و مشرب سقراطى موالنا

 هفدهميــن نشســت از مجموعه 
بوعلى ســينا  درباره   درس گفتارهايى 
با عنــوان «تأملى در مفهوم معرفت از 
نگاه ابن سينا و موالنا» با سخنرانى ناصر 
مهدوى در تاريخ دوم تيرماه به صورت 

مجازى پخش شد. 
مهدوى با اشــاره به اينكه ابن سينا با 
نبوغى حيرت انگيز و شــرحى عميق 
بى بديلى  نقش  ارسطو،  انديشه هاى  بر 
مفهوم  گفت:   دارد،  معرفت  مفهوم  در 
دارد.  طوالنى  بســيار  سابقه  معرفت 
دانش كالم از قرن دوم شكل مى گيرد 
و مــا در قرن چهارم شــاهد حضور 
شــخصيت هاى بزرگ و تأثيرگذارى 
مثل كنــدى، فارابى و... هســتيم تا 
ابن سينا شاهكار تمام اين شخصيت ها 
به ميدان بيايد. دانش كالم همواره در 
ذهن متفكران ما بوده است و از دوران 
است  داشته  جريان  همچنان  افالطون 
كه معرفت چيســت و از چه ماهيتى 
برخوردار است و چه وضعيتى در ما 
به  وجود مى آورد؟ شــايد دانش كالم 
در دوران ارسطو اوج گرفته و سپس 
دوران رواقى و حتى در دوران قرون 
وســطى و از قرن شانزدهم در تاريخ 

تمدن غرب مجدداً اوج گرفته است. 

واقعيت  بــا  ذهن  وقتى 
سرســازگارى داشــته 
باشــد و محتوايــى كه 
داشــته  وجود  ذهن  در 
جهان  اين  از  حكايــت 
اين  و  بدهــد  واقعــى 
حكايت صادق و صداقت 
درســت باشــد به اين 

حقيقت مى گويند

تلــگرام استــخدامى
@bazarehamedan
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غزل اسالمى»
 اعضاى ســتاد رفع موانع توليد و ســتاد تسهيل 
5سال است كه اقدام به فعال كردن مجدد واحدهاى 
راكد و نيمه تعطيل و بازگرداندن آنان به چرخه توليد 
مى كنند و اين تالش مســئوالن بــراى احياى مجدد 
يك كارخانه با ورود كاالى قاچاق به كشــور بى اثر 

مى شود. 
ورود كاالى قاچــاق اجازه فعاليت و رشــد دوباره 
واحد راكد را نمى دهد، زيرا كاالهاى قاچاق به علت 
پرداخــت نكردن بهاى گمــرك و پايين بودن هزينه 
توليد در يك رقابــت نابرابر، واحد توليدى قانونمند 
را كنار زده و با نرخ پايين تر از يك واحد توليد كننده 

قانونى همان كاال را عرضه مى كند. 
در حال حاضر در ســتاد مبارزه بــا قاچاق كاال و ارز 
در اســتان همدان براى مقابله با قاچاق كاال 2راهكار 
مقابله و پيشــگيرى دنبال مى شــود، امــا با توجه به 
گســتردگى راه هاى اصلــى، فرعى و روســتايى و 

محدوديت نيرو پوشــش و زيرنظر قــرار دادن همه 
مســيرها و برخورد با قاچاقچيان كارى دشوار بوده 
و تنها مى توان بخشــى از كاالهاى قاچاق را كشــف 
كرد. از اين رو با در پيش گرفتن فرايند پيشــگيرى با 
اســتفاده از تجهيــزات و نرم افزارهاى نوين از جمله 
ســامانه جامع انبارها پيش از بروز هرگونه تخلفى از 

بروز قاچاق جلوگيرى مى شود. 
اما با اين حال در گام نخســت پيشگيرى، مردم بايد به 
اين باور برسند كه استفاده و خريد كاالى قاچاق مضرات 
مســتقيم بر روى زندگى آنها دارد و سبب افزايش نرخ 
بيكارى مى شــود و يكى از مولفه هاى اقتصادى بســيار 
موثر در توليد و اشتغال بوده و ورود كاالى قاچاق به هر 
كشورى مى تواند آن كشــور را از درون متالشى و نابود 

كرده و برنامه ريزان را دچار مشكل كند. 
در ادامــه حبيــب موميوند، دبير ســتاد قاچاق كاال و 
ارز اســتان همدان در دفتر همدان پيام به پرسش هاى 

همدان پيام در اين باره پاسخ داده است.

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

يادداشت

خبـر

مراسم تجليل از صادركنندگاه نمونه استان 
در ساختمان نيمه كاره برگزار شد

اتاق خانه به دوش!

 آيين تجليــل از صادركنندگان برگزيده اســتان در ســاختمان 
نيمه كاره اتاق بازرگانى برگزار شد. 

در شــرايطى كه اكثــر توليدكنندگان نياز بــه پيگيرى هاى جدى و 
تالش بــراى حمايت اين مديريت صنفى بر فعاليت خود داشــتند 
اتاق بازرگانى استان در يك مراســم رفع تكليفى اقدام به برگزارى 
آيينى نمادين در ســاختمان نيمه كاره خود كرد. حدود 10سال پيش 
بود كه تعدادى از فعاالن اقتصادى بــراى ارتباط گيرى بهتر با مركز 
جهت رساندن خواسته هاى خود به مسئوالن بلندمرتبه و كيفيت  دادن 
به فعاليت اقتصادى و حمايت از توســعه اســتان و به دليل ذهنيت 
خوب اقتصادى كه از اســتاندار پيشــين و غيربومى خود داشتند از 
رئيس فعلى اتاق دعوت كردند تا مديريت اتاق بازرگانى را به عهده 
بگيــرد. وى 2دوره به عنوان رئيس انتخاب شــد اما در 4ســال دوم 
با تعدادى از فعاالن اقتصــادى و اعضاى هيأت مديره با چالش هاى 
متعددى روبه رو شــد كه حواشى زيادى را در استان به وجود آورد. 
اما دور سوم نيز وى رأى اكثريت را در انتخابات اتاق به دست آورد 
و با هيأت مديره نســبتًا جديد آغاز بــه كار كرد. اما با اين حال اتاق 
بازرگانى همدان تاكنون نتوانسته است آنگونه كه انتظار مى رود براى 
بخش خصوصى استان خوب متولى گرى كند. حتى پس از انتخابات 
جنجالى 2ســال پيش نيز هنوز بسيارى از توليدكنندگان نتوانسته اند 

وارد تعامل با اين اتاق شوند.
مديريت سياســى بر اتاق، پايين بودن سطح تعامل با توليدكنندگان، 
برنامه هاى رفع تكليفى، بى برنامگى هاى ديگر و حواشــى به وجود 
آمده براى مديريت با ســاير اعضاى اتاق در گذشــته نتيجه اش اين 
شده است كه اين اتاق حتى براى يك سالن همايش و يك ساختمان 
هم بدون چشــم انداز مانده و اين ســاختمان نيمه كاره محلى شده 
است. براى برگزارى مراسم براى اعضاى اتاق بازرگانى كه پارلمان 

بخش خصوصى و قلب اقتصادى استان است.

صنعت ومعدن در رشد اقتصادى همدان 
نقش ويژه دارد

 اســتاندار همدان با تأكيد بر اينكه بخش صنعت و معدن در رشد 
اقتصــادى همدان نقش ويژه دارد گفت: توانمندى و ظرفيت هاى اين 

بخش مهم نيازمند رويكرد انديشمندانه است.
و  صنعــت  روز  پيامــى  صــدور  بــا  شــاهرخى  ســعيد  ســيد 
ــرد:  ــان ك ــك گفــت و بي ــن عرصــه تبري ــاالن اي ــه فع ــدن را ب مع
10 تيرمــاه بــه عنــوان روز صنعت ومعــدن، فرصــت مناســبى 
ــدن،  ــى صنعت ومع ــاد يعن ــش اقتص ــن بخ ــه مهمتري ــا ب ــت ت اس
ــل  ــام عام ــن بخــش در مق ــرا اي ــود، زي ــمندانه ش ــى انديش توجه
مولــد اشــتغال پايــدار در افزايــش توليــد ناخالــص ملــى و درآمــد 
ــدان داراى  ــتان هم ــزود: اس ــزايى دارد. وى اف ــش بس ــرانه، نق س
ــا  ــد ب ــه باي ــى اســت ك ــى فراوان ــى و معدن ــاى صنعت توانمندى ه
ــه  ــكوفايى هرچ ــه ش ــل زمين ــى و تعام ــمندانه، علم ــگاه انديش ن
ــد در  ــا بتوانن ــود ت ــم ش ــدن فراه ــزون صنعت ومع بيشــتر و روزاف
رشــد اقتصــادى كشــور و پشــت  ســر نهــادن تحريم هــاى ظالمانــه 

ــد. ــا كن ــرى ايف نقــش مؤث
اســتاندار همدان روز صنعت ومعدن را به تمــام صنعتگران جهادى 
استان، بخصوص فعاالن اقتصادى، توليدكنندگان و كارگران زحمتكش 

استان همدان، تبريك گفت.

آزمون استخدامى فرزندان شهدا و جانبازان 
70درصد و باالتر

 در راســتاى بنــد(ج) ماده 87 قانون برنامه ششــم توســعه، آزمون 
اســتخدامى خاص فرزندان شــهدا و جانبازان 70درصد و باالتر برگزار 

مى شود.
طبــق اعالم معــاون توســعه مديريت و ســرمايه انســانى ســازمان 
مديريت وبرنامه ريزى اســتان همدان، اين آزمون ســاعت 8 صبح شنبه 

مورخ 1400/4/12 در دانشگاه پيام نور برگزار مى شود.

عبــاس كريمى تبار گفت: كل آمار ثبت نام كنندگان در كشــور 11هزار و 
304 نفر هستند كه 255 نفر از شركت كنندگان از استان همدان هستند.

به گفته وى، دســتگاه هاى دولتى اســتان به 115 نفــر از آنها اعالم نياز 
كرده انــد، اما طبق قانون همه 255 نفر پذيرفته خواهند شــد كه احتماال 

مابقى در استان هاى ديگر مشغول به كار شوند.
كريمى تبار با بيان اينكه 27 دســتگاه، اين تعداد را جذب مى كنند، ادامه 
داد: آموزش وپــرورش، بانك ملى، بنياد شــهيد، ســازمان انتقال خون، 
بهزيســتى، پزشكى قانونى، تبليغات اســالمى، ارتباطات راديويى، ثبت 
احوال، ثبت اسناد، محيط زيســت، دامپزشكى، صداوسيما، زندان، توليد 

نيروى برق، شهردارى ها، دهيارى ها، قوه قضاييه، فناورى اطالعات، امور 
اقتصادى و دارايى، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى، جهاد كشــاورزى، 
راه وشهرسازى، ســازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، ارشاد 
اســالمى، هواشناسى و استاندارى دستگاه هايى هستند كه نيروهاى فوق 

را جذب خواهند كرد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت استان در پايان 
گفت: شــهردارى ها و دهيارى ها با 45 نفر، آموزش وپروش با 25نفر و 
ســازمان محيط زيست با 18نفر بيشترين جذب نيرو از فرزندان شهدا و 

جانبازان 70درصد و باالتر را در اين دوره جذب خواهند كرد.

 جايــگاه همــدان در كاال و ارز قاچاق 
كجاست؟

در استان همدان قاچاق ارز صورت نمى گيرد و اگر 
هم هســت بسيار كم است. عمده قاچاق در همدان 
به صورت كاالســت. اهميت اســتان همدان از نظر 
جغرافيايى در كنترل قاچاق كاال در رديف دوم مرزى 
اســت، اما از نظر جاده اى اهميت بااليى دارد چون 
قاچاقچيان 2مركز مهم قاچاق كاال كه كردستان(بانه) 
و بوشهر(گناوه) است براى انتقال كاالى خود ناچار 
هستند از استان همدان عبور كنند. از اين رو همدان 
جزو استان هايى است كه كشفيات قابل توجهى دارد.

موضــوع بعدى در ســطح عرضه اســت كه عمده 
كشــف آن به عهده ســازمان صنعت ومعدن است. 
اما در بخش هاى مختلف دستگاه هاى مرتبط متولى 
آن هستند. به عنوان مثال ســازمان جهاد كشاورزى 
در بخش هــاى گندم، علوفه، نهاده هــاى دامى، دام، 
كودشيميايى، مرغ و تخم مرغ وارد مى شود و معاونت 
غذاودارو در كاالهــاى مرتبط با خود با قاچاقچيان 

برخورد مى كند.
مبارزه با قاچاق كاال در اســتان در قالب 5كارگروه 
فعاليت مى كند. كارگروه فرهنگى كه متولى آن اداره 
ارشاد و صداوسيما است. كارگروه سطح عرضه كه 
ســازمان صنعت ومعدن متولى آن اســت. كارگروه 
اطالعات و عمليات توسط نيروى انتظامى مديريت 
مى شــود. متوليان كارگروه پيشگيرى از وقوع جرم 
نيز معاونت پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى و 
كارگروه ســوخت نيز شــركت پخش فرآورده هاى 

نفتى هستند.
 آمارى از كشفيات اين ستاد 

در 2 سال گذشته ارائه بدهيد.
در ســال 98 بالغ بر 225ميليارد تومان كاالى قاچاق 
توسط نيروى انتظامى و 8ميليارد و 200ميليون تومان 
توسط سازمان صنعت كشف شده و در سال 99 هم 
بالغ بر 291ميليارد تومان به وســيله نيروى انتظامى 
و 33ميليارد و 200ميليون تومان توســط ســازمان 
صنعت ومعدن كشف شده است. آمار نشان مى دهد 
حدود 400درصد افزايش كشــف قاچاق در بخش 

عرضه انجام شده است. 
 رشــد 400درصدى قاچــاق در بخش 

عرضه كمى عجيب است.
چند دليل دارد، اما كليت خوب اســت هرچه آمار 
كشــفيات در بخش عرضه باال برود عملكرد بهتر را 
در مبارزه با كاالى قاچاق نشان مى دهد. اينكه با چنين 
افزايشى روبه رو بوده ايم چندين دليل دارد كه يكى از 
آنها به اين دليل است كه تكنيك كشفيات پيشرفته تر 
شده و يا به عنوان مثال در يك سال دستگاهى كشف 
مى شود كه ممكن است در ســال هاى ديگر وجود 
نداشته باشد. اخيراً هم دســتگاه هاى ماينر به اقالم 

اضافه شده اند.
 برنامه تان براى اقالم قاچاق كشف شده 

چيست؟
برخــى از اقالم كه مشــكل بهداشــتى و مصرف 
دارند معدوم مى شــوند كه عمدتاً كاالهاى خوراكى 
و آرايشــى هستند. بخشــى هم براى صادرات و يا 

مصرف داخلى به مزايده گذاشته مى شود.
 كدام كاالى قاچاق بيشترين مقدار را در 

استان داشته است؟
در بخش هاى پوشــاك، ســيگار، قطعات خودرو، 
لوازم خانگى، دام زنده، ســوخت، لوازم آرايشــى 
و بهداشــتى و كاالى غيرقانونى مشــروبات الكلى 
خارجى بيشترين ســهم قاچاق را داشته اند. اما در 
برخى كاالها مانند پوشــاك، كيف و كفش حساس 
هستيم و تا جايى كه بتوانيم، نمى گذاريم به صورت 
قاچاق وارد شود چون در كشور و استان توانمندى 
توليد آنها باالســت و در صــورت ورود قاچاق به 
اشتغال و توليد لطمه مى زند كه اگر قاچاق آن را به 
صفر برســانيم رقم و عدد قابل توجهى عايد بخش 

توليد و اشتغال مى شود.
در بخــش لوازم خانگى هم توان توليد بااليى داريم 
كــه پس از تحريم ها بــه وجود آمــد. از آن به بعد 
توليدكنندگان كيفيت، مقدار توليد و تعداد اشــتغال 
خود را باال بردند، اما برخى كاالها هســتند كه توليد 
آن ممكن نيســت كه برخورد با آنها كمى متفاوت 

است.

مقدار قاچاق كاالى ممنوعه مشروبات الكلى در سال 
98 به  دليل قيمت ارز بسيار كاهش يافت، اما در سال 

99 مجدداً با افزايش روبه رو شد.
 مشــكالت گمركى و طوالنى بودن روند 
آن يكــى از مشــكالتى اســت كه موجب 
مى شــود واردكننــدگان و صادركنندگان با 
چالش مواجه شــوند به  همين دليل ممكن 
اســت به قاچاق كردن تمايــل پيدا كنند. 

برنامه اى براى آن داريد؟
بله اين يك حقيقت است. اما موضوع كشورى است 
و بيشتر در تهران اين موضوع را پيگيرى مى كنند و 

براى استان همدان موضوعيت ندارد.
 امســال با كمبود گندم و گوشت مواجه 
خواهيم شــد، آيا برنامه اى داريد كه اجازه 

قاچاق آنها را ندهيد؟
تاكنــون خبرى مبنــى بر خريدهــاى غيرطبيعى از 
گندم هاى استان نداشته ايم. سازمان جهاد كشاورزى 
اين موضــوع را مدام رصد مى كنــد و اگر گندم ها 
توســط افــراد ناشــناس و به صــورت غيرطبيعى 

خريدارى شوند پيگيرى خواهيم كرد.
رمزارز  ماين  دستگاه هاى  با  برخوردتان   

چگونه است؟
در همدان مزرعه رســمى نداريم و هرچه كه باشد 
همه غيرقانونى هســتند. متأســفانه عالوه بر اينكه 
يكى از كشــفيات عمده در اســتان است يكى از 
مشكالت هم محسوب مى شود چون برخى جوانان 

با پول هاى غرضى يا وام دستگاه مى خرند كه يا در 
مســير انتقال به دســت پليس مى افتند و يا پس از 
اينكه در محلى مانند دامدارى يا مرغدارى هاى غالبا 
متروكه دستگاه ها را راه اندازى كردند توسط شركت 
برق شناســايى و توسط نيروى انتظامى جمع آورى 
مى شوند كه باعث متضرر شــدن بسيارى از افراد 
مى شود. دستگاه ها هم در انبارها جمع آورى شده اند 

كه مشترى هم ندارند.
 برخورد با افراد قاچاقچى چگونه است؟

آســيبى كه قاچاق كاال و قاچاقچيــان به اقتصاد و 
توليد مى زنند كمتر از آسيب قاچاقچيان موادمخدر 
نيست. اما متأســفانه اين افراد به  دليل گردش مالى 
باال ثروتمند مى شوند و مردم هم آنها را افراد زرنگ 
مى دانند. درصورتى كه بايد فرهنگســازى بشود و 
مردم آنها را يكى از مشكالت جامعه بدانند. مبارزه 
بــا قاچاق كاال در كنار مانع زدايــى از توليد يكى از 
مؤلفه هاى جدى شعار سال است و مردم بايد به اين 
باور برسند كه كاالى قاچاق چون هويت و استاندارد 
نــدارد به  درد نمى خورد و مــردم عامالن آن را هم 

قاچاقچى بدانند.
 به  نظر شما از بين 5كارگروه زيرمجموعه 
ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كدام رتبه 

باالترى مى گيرند؟
شــايد بتوان گفت كارگروه فرهنگى، ســوخت و 
پيشــگيرى از وقوع جرم يك مقدار جلو هســتند، 
البته 2 كارگروه ديگر وظيفه ذاتى دستگاه هاى متولى 

است و سال هاست در حال انجام آن هستند.
 به  نظر شــما رســانه ها كه در بخش 
فرهنگ جاى مى گيرند در بحث فرهنگسازى 

چگونه عمل كرده اند؟
تا 2 سال گذشته رسانه ها اصَال به اين موضوع ورود 
نمى كردند چون كســى از آنها نمى خواست، اما در 
حال حاضر وضعيت كمى بهتر شــده و خبرگزارى 
ايرنا كم وبيش به جلسات دعوت مى شود و شما هم 

اخبار را پوشش مى دهيد.
 فكر مى كنيد ضعف كارگروه كجاســت 
كه رسانه ها ورود پررنگ و پرقدرت در اين 
بخش نداشــته اند؟ آيا اين ضعف كارگروه 
فرهنگى نبوده؟ به نظر مى رســد چون يكى 
از متوليــان اين كارگروه صداوســيما بوده 
خــودش به موضــوع ورود كرده و ســاير 
رســانه ها را ناديده گرفته و اداره ارشاد هم 

موضوع را پيگيرى نكرده است.
يكــى اينكه بخش مبارزه با كاال و ارز قاچاق بودجه 
كافى ندارد، بنابراين توان پرداخت هزينه ها را ندارد. 
موضوع بعــدى اينكه اين كارگروه اخيــراً آغاز به 
كار كــرده در صورتى كه از 15ســال پيش بايد كار 

فرهنگسازى در برابر كاالى قاچاق انجام مى شد.
 صحبت پايانى؟

 از روزنامه همدان پيام، اصحاب رســانه و استاندار 
محترم كه رياســت كميســيون و معاون سياســى 

استاندار كه جانشين وى است تشكر مى كنم. 

دبير ستاد قاچاق كاال و ارز استان:

مبارزه با قاچاق فرهنگسازى مى خواهد

نصرت ا... طاقتى احسن مديرمسئول روزنامه:
 هر كارى كه قرار است در استان انجام بشود ابتدا بايد براى آن پيوست فرهنگى تهيه شود. براى مبارزه با كاالى قاچاق هم به نظر مى رسد يك پيوست 
فرهنگى نرم افزارى مناسب است كه در 3 بخش برنامه ريزى شود. اين فرهنگسازى با استفاده از ابزارهاى مختلف بين 3 قشر مردم، قاچاقچيان و مسئوالن 

صورت مى گيرد.
با توجه كردن به اســتفاده اين قشرها از رســانه هاى مختلف، به  نظر مى رسد اصلى ترين مواردى كه مى تواند براى فرهنگسازى در بين مردم استفاده شود 

بيلبوردها، صداوسيما، رسانه هاى مكتوب و شبكه هاى اجتماعى است.
قاچاقچيان نيز به دليل موقعيت كارى و روحى خود ممكن است به مقوله فرهنگ توجه زيادى نداشته باشند و بيشترين توجهشان به شبكه هاى اجتماعى 

باشد و به دليل تردد در خيابان ها به بيلبوردها نيز توجه كنند،  بنابراين فرهنگسازى در اين 2رسانه براى قاچاقچيان مى تواند مورد استفاده قرار بگيرد.
مسئوالن نيز به دليل موقعيت شغلى ممكن است به خبرگزارى ها و روزنامه ها توجه بيشترى داشته باشند كه 2گزينه هم براى آنها استفاده مى شود. 

  مديركل امور مالياتى استان همدان با اشاره 
به دستورالعمل ابالغى تبصره ماده(100) قانون 
ماليات هاى مســتقيم گفت: تمامى اشــخاص 
حقيقى خريدار سكه از بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ايران كه در ســال 1399 نســبت به 
دريافت حداكثر(155) قطعه سكه اقدام كرده اند، 
تــا 15تيرماه مهلت دارند از تســهيالت ماليات 

مقطوع برخوردار شوند.
امور  اداره كل  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
مالياتى اســتان همــدان، محمد دلشــادى با 
بيــان اينكه اين گروه از خريداران ســكه از 
نگهــدارى اســناد و مدارك موضــوع قانون 
مزبــور و تســليم اظهارنامــه مالياتى معاف 
مى باشــند، بيان كرد: با استناد به قسمت اخير 
تبصره ماده(100) قانون ماليات هاى مســتقيم 
اصالحــى مصوب 1394، ماليات اشــخاص 
موضــوع اين گروه از مؤديان كــه اظهارنامه 
مالياتــى خود را در موعد مقررتســليم كنند، 
براســاس رسيدگى به اســناد و مدارك ارائه 

مى شود. تعيين  شده 

وى افزود: براساس دســتورالعمل هاى ابالغى، 
خريداران ســكه مكلفند با مراجعه به ســامانه 
عمليات الكترونيك موديان مالياتى سازمان امور 
  my.tax.gov.ir  مالياتى كشــور به نشــانى
نسبت به پرداخت ماليات متعلق به شرح بند(2) 
اين دســتورالعمل اقدام كنند تا مشمول جريمه 
ديركرد موضوع مــاده(190) قانون ماليات هاى 

مستقيم اصالحى مصوب 1394 نشوند.
مديركل امور مالياتى اســتان همــدان به ميزان 
ماليات مقطوع قابل پرداخت اشــخاص حقيقى 
دريافت كننده سكه براساس تعداد سكه تحويلى 
طى سال1399 نيز اشاره كرد و گفت: تا 5 قطعه 
سكه مشــمول ماليات نمى باشد، نسبت به مازاد 
5ســكه تا ميزان 15سكه به ازاى هر قطعه سكه 
9.600.000 ريال ماليات مقطوع، نسبت به مازاد 
15 سكه تا ميزان 25 سكه به ازاى هر قطعه سكه 
12.800.000 ريال ماليات مقطوع و نهايتا نسبت 
به مازاد 25 ســكه تا ميزان 155 ســكه به ازاى 
هر قطعه ســكه 16 ميليون ريال ماليات مقطوع 

تعلق مى گيرد.

دلشــادى بيان كرد: اشخاصى كه در سال 1399 
نســبت به دريافت بيش از (155) قطعه ســكه 
از بانك مركزى اقدام و همچنين مشــاغلى كه 
حسب ســوابق پرونده با مجوز صادره از سوى 
مراجع ذى ربط به شــغل خريدوفروش ســكه 
اشتغال دارند، مشــمول اين دستورالعمل نبوده 
و مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتى و پرداخت 

ماليات متعلق در موعد مقرر قانونى مى باشند.
وى گفــت: از آنجــا كه مطابق حكــم تبصره 
مــاده(100) قانون مذكور، ماليات مقطوع تعيين 
شــده مطابق بند(2) دســتورالعمل مذكور، در 
صورت عــدم تســليم اظهارنامــه مالياتى در 
موعد مقــرر قطعى و وفق مقررات قابل وصول  
مى باشــد، لذا اوراق قطعى تمامى مشــمولين 
موضوع بند(1) اين دســتورالعمل، يك ماه پس 
از سررســيد پرداخت ماليات صادر و به مؤديان 

ذى ربط ابالغ خواهد شد.
مديركل امور مالياتى اســتان همــدان افزود: آن 
دسته از مشمولين اين دستورالعمل كه به ماليات 
قطعى شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها 

برابــر مقررات در هيأت حــل اختالف مالياتى 
موضوع تبصره (1) ماده(216) قانون ماليات هاى 
مستقيم اصالحى مصوب 1394  قابل رسيدگى 

خواهد بود.
دلشــادى در پايان بــا تاكيد بــر اينكه آخرين 
مهلــت پرداخت ماليات مقطوع عملكرد ســال 
1399 دريافت كنندگان ســكه از بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران، روز سه شنبه  15 تيرماه 
سال جارى مى باشــد، گفت: در صورت عدم 
پرداخت ماليات و يا حسب مورد   تسليم نكردن 
اظهارنامه مالياتى در مهلت مقرر، مشمول جرايم 

خواهند شد.

مديركل امور مالياتى استان همدان تشريح كرد:
شرايط پرداخت ماليات مقطوع دريافت كنندگان سكه 

در سال 1399

دادستانى كمبود آرد 
در همدان را بررسى مى كند

 دادســتان عمومى و انقالب مركز اســتان همدان گفت: 
دادستانى اقدام به بررسى وضعيت آرد و كمبود آن در استان 

كرده كه نتايجى هم در اين باره به دست آمده است.
حســن خانجانــى در مــورد مشــكالت پيــش آمــده بــراى 
برخــى از نانوايى هــا افــزود: بخشــى از كمبــود آرد و 
ــه  ــاى ب ــا و هماهنگى ه ــراض نانوايى ه ــى از اعت ــان ناش ن
وجــود آمــده بيــن آنهــا و بخشــى نيــز ناشــى از مشــكالت 

بــه وجــود آمــده در فراينــد توزيــع اســت.
وى بــه ايرنا گفــت: صاحبان نانوايى ها از يك ســال پيش 
درخواســت«بازنگرى در قيمــت نان» با توجــه به افزايش 
هزينه ها را داشــتند و هم اينك با توجه به رشــد قيمت ها 

افزايش قيمت نان را امرى ضرورى مى دانند. 
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان همدان افزود: آنها 
معتقدند كه قيمت نان متناســب با هزينه ها از جمله آب، 
برق، گاز، هزينــه بيمه تأمين اجتماعــى، حقوق كارگر 
افزايش نداشته اســت، بنابراين خواستار افزايش قيمت 

آن هستند.
خانجانى گفت: هم اينك فرماندارى در حال بررسى قيمت 
نان است و دادســتانى نيز در اين باره پيگيرى هاى الزم را تا 
حصــول نتيجه انجام مى دهد. تعطيلــى زودهنگام برخى از 
نانوايى ها در چند روز گذشــته و عرضه آرد دولتى در بازار 
آزاد از سوى برخى نانوايى هاى متخلف از جمله مشكالت 

پيش آمده در همدان است.
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تعويق مسابقات ليگ 2 گروه دوم 
در هفته پايانى

 كميته مسابقات سازمان ليگ؛ ديدارهاى گروه دوم در هفته بيست 
وششــم و پايانى رقابت هاى ليگ دســته دوم كشور را لغو و به زمان 

ديگرى موكول كرد.
كميته مســابقات سازمان ليگ با ارســال نامه اى به تيم هاى حاضر در 
گروه دوم رقابت هاى ليگ دســته دوم باشگاه هاى كشور اعالم كرد؛ 
با توجه به مفتوح بودن پرونده انضباطى در كميته استيناف فدراسيون 
فوتبال تا تعيين تكليف كميته استيناف ديدارهاى هفته پايانى ليگ دسته 
دوم(گروه دوم) كه مقرر بود در روز دوشــنبه 14 تيرماه 1400 برگزار 

شود لغو و به زمان ديگرى موكول شد.
پيش بينى شده اين مسابقات روز يكشنبه مورخ 20 تيرماه 1400 دنبال 
شــود كه تاريخ قطعى آن پس از نهايى شــدن آراى كميته انضباطى 

اعالم مى شود. 

بسكتبال بهار راهى ليگ 2شد
 مراسم تيم بســكتبال بهار با بدرقه مسئوالن استانى و شهرستانى 

راهى دور برگشت ليگ دسته دوم بسكتبال كشور شد.
مراســم بدرقه تيم بســكتبال بهار اعزامى به دور برگشت ليگ دسته 
دوم بســكتبال كشور با حضور قنبرى فرماندار؛ صفى زاده رئيس اداره 
ورزش وجوانان؛ ريحانى رئيس هيأت بسكتبال استان؛ فيض الهى رئيس 

و اديب عضو شورا شهر بهار برگزار شد.
در اين مراسم فرماندار بهار با تقدير از سيدمجتبى طباطبايى در حمايت 
از ايــن تيم گفت: اميدواريم تيم بهار با تــالش بازيكنان و كادر فنى 
بتواند بهترين نتايج را كسب كند و راهى مرحله بعدى مسابقات شود.
مســابقات مرحله دوم به ميزبانى اردبيل برگزار مى شــود و تيم خانه 
بســكتبال بهار در اين مســابقات به مصاف تيم هــاى ايالم، همدان، 

لرستان، اردبيل و مريوان مى رود.

بانوى ماليرى مربى درجه 2واليبال كشور 
شد

 مربى بانوى ماليرى با شــركت در دوره ارتقاى مربيگرى واليبال 
موفق به دريافت گواهينامه درجه 2اين رشته ورزشى در كشور شد.

مهزاد قمرى با شــركت در دوره ارتقــاى مربيگرى واليبال به ميزبانى 
استان همدان پس از گذراندن اين دوره آموزشى و دريافت نمره قبولى 
در آزمون بــا موفقيت گواهينامه مربيگرى درجه 2واليبال كشــور را 
دريافت كرد. شايان ذكر است، وى از مربيان شايسته اين رشته ورزشى 
در شهرستان مالير است كه زحمات و تالش هاى زيادى را در توسعه 
و گسترش اين رشته ورزشى در سطح شهرستان و بخش هاى تابع آن 
متحمل شده است كه خود نشان از همت و تالش مربيان دلسوز اين 

شهرستان در عرصه ورزش آن است.

برگزارى كارگاه آموزشى مچ اندازى 
ويژه بانوان

 هيأت بدنسازى و پرورش اندام شهرستان مالير با هدف آمادگى و 
باالبردن سطح علمى ورزشكاران براى حضور در مسابقات كشورى، 
كارگاه آموزشى مچ اندازى ويژه بانوان در استاديوم تختى برگزار كرد.

كارگاه آموزشى مچ اندازى ويژه بانوان به همت مسئول كميته مچ اندازى 
با همكارى اداره ورزش وجوانان و هيأت بدنسازى و پرورش اندام اين 
شهرســتان با هدف آمادگى و باال بردن سطح علمى ورزشكاران براى 
حضور در مسابقات قهرمانى مچ اندازى بانوان كشور در سالن كنفرانس 

مجموعه ورزشى تختى برگزار شد.
تعداد 40نفر از بانوان ورزشــكار و عالقه مند به اين رشته ورزشى كه 
در باشگاه هاى سطح شهرستان تمرين و فعاليت مى كنند در اين كارگاه 
آموزشى شــركت كردند. مدرس اين كالس محمد زمانى از اساتيد، 

داوران و مربيان اين رشته ورزشى را بر عهده داشتند.

همايش ورزش صبحگاهى در شهرستان 
مالير

 هيأت ورزش هاى همگانى شهرســتان مالير با برگزارى همايش 
ورزش صبحگاهى به موادمخدر و آسيب هاى اجتماعى نه گفت.

همايش ورزش صبحگاهى گراميداشــت هفته مبارزه با موادمخدر با 
شــعار نه به موادمخدر و آسيب هاى اجتماعى و اعتياد با هدف ايجاد 
نشاط اجتماعى و تندرســتى و نشاط در بين خانواده ها و جذب آنها 
به ورزش در درياچه كوهســار به همت هيأت ورزش هاى همگانى 
و همكارى شــهردارى برگزار شد. رئيس هيأت ورزش هاى همگانى 
ترويج ورزش را با رعايت پروتكل هاى بهداشتى جهت ايجاد نشاط و 
تندرستى در بين خانواده ها، جوانان و جامعه مهم و ضرورى دانست 
و گفت: درصدد هستيم تا با برنامه ريزى هاى دقيق و كارشناسى شده 
مربيان ورزش صبحگاهى را در 2بخش آقايان و بانوان افزايش دهيم تا 
صبحگاهى كاران بتوانند در ايستگاه هاى ورزش صبحگاهى شهرستان 

به صورت مجزا به تمرين و فعاليت خود ادامه دهند.

19بازيكن به اردوى تيم ملى واليبال ايران 
دعوت شدند

 سرمربى تيم ملى واليبال ايران 19بازيكن را براى شركت در اردوى 
آماده ســازى اين تيم براى شركت در بازى هاى المپيك توكيو دعوت 

كرد.
تيم ملى واليبال ايران دوم تيرماه نخســتين بــازى خود را در المپيك 
توكيو برگزار كــرد و تمرينات اين تيم از شــنبه 12تيرماه با حضور 

19بازيكن آغاز مى شود.
والديميــر آلكنو ســرمربى ايران از ســعيد معروف، جــواد كريمى، 
محمدطاهر وادى، امير غفور، صابر كاظمى، برديا سعادت، سيدمحمد 
موســوى، على اصغر مجرد، مســعود غالمــى، رضاعابدينى، ميالد 
عبادى پور، ميثم صالحى، مرتضى شــريفى، پوريا فياضى، اميرحسين 
اســفنديار، مهدى مرندى و آرمان صالحى براى شركت در تمرينات 

دعوت كرده است.
مجتبى ميرزاجانپور و فرهاد قائمى هم با تصميم آلكنو در تمرينات تيم 
ملى حاضر خواهند بود تا شــرايط فنى و فيزيكى آنها پس از دوران 

مصدوميتشان از سوى كادر فنى بررسى شود.
از جمــع بازيكنان حاضر در ليگ ملت هاى واليبال، على شــفيعى و 

محمدرضا حضرت پور به اردوى جديد تيم دعوت نشده اند.
مهلت ارسال اســامى 12بازيكن تيم هاى واليبال حاضر در بازى هاى 
المپيك، 15تيرماه به پايان مى رســد. تاكنون تيم هاى آمريكا، فرانسه و 
برزيل، لهســتان و آرژانتين تركيب خــود را براى حضور در المپيك 

توكيو معرفى كرده بودند.
در المپيك توكيو تيم هاى برزيل، آمريكا، روســيه،  فرانســه، تونس و 
آرژانتين در گروه يك قرار دارند و ايران به همراه لهستان، ژاپن، كانادا، 

ونزوئال و ايتاليا در گروه دوم به ميدان مى روند.

مسى رسماً بازيكن آزاد شد
 قرارداد مسى با آبى انارى ها به پايان رسيد و وى مى تواند از امروز 

با تيم ديگرى وارد مذاكره شود.
به گزارش اســپورت، مسى تابستان ســال گذشته تا آستانه جدايى از 
آبى انارى ها پيش رفت. اين بازيكن دوســت داشــت كه بارسلونا را 
ترك كند، اما باشــگاه اجازه جدايى را بــه او نداد، زيرا با تيم قرارداد 
داشت. اما قرارداد مسى با آبى انارى ها امروز به پايان رسيد و وى ديگر 

بازيكن آزاد خواهد بود.
آيا مســى بارسلونا را ترك خواهد كرد يا اينكه با توجه به خريدهاى 
جديدى كه تيم داشته است در اين تيم باقى خواهد ماند؟ اين تصميمى 
است كه بايد اين فوق ستاره آرژانتينى بگيرد و قرار است كه وى پس 

از كوپا آمه ريكا تصميم نهايى خود را اعالم كند.
در صورت جدايى مســى از بارســلونا، پارى سن ژرمن محتمل ترين 

گزينه براى وى خواهد بود.

باشگاه ها هزينه VAR را مى دهند
 هر استاديوم 8 ميليارد تومان هزينه دارد

 ايران به دنبال تكنولوژى كمــك داور ويدئويى (VAR) در ليگ 
برتر است.

رئيس فدراسيون فوتبال اعالم كرد درصدد آوردن كمك داور ويديويى 
به فوتبال ايران هستيم.

به گزارش مهر، شهاب الدين عزيزى خادم گفت: در فدراسيون فوتبال 
و پيش از حضور ما، مزايده اى برگزار شــد و قرار بود يك شــركت 
ايرانى از تكنولوژى بومى اســتفاده كند. يك شــركت بلژيكى هم در 
كنار شركت بريتانيايى اين نمايندگى را دارد. همين شركت داخلى به 

هر دليلى از شركت بلژيكى نمايندگى خود را در ايران گرفته است.
وى بيــان كرد: ما يك تيــم كامًال مالى و اقتصــادى را براى اين كار 
گذاشته ايم. جلسه اى در سازمان ليگ داشته ايم كه اين را عملياتى كنيم. 
باشگاه ها حاضر هستند اين هزينه را بدهند. وزارت ورزش هم براى 
تجهيز استاديوم آزادى به«VAR» اعالم آمادگى كرد. بين 7 تا 8ميليارد 

تومان براى هر استاديوم نياز است.
رئيس فدراســيون فوتبال گفت: اگر گرفتار بحــث مزايده و تحريم 
نباشيم، امكانش وجود دارد. تقريباً همه باشگاه ها براى پرداخت هزينه 
«VAR» اعالم آمادگى كرده اند كه در نيم فصل دوم ليگ يعنى اسفندماه 

برسد.
وى درخصوص احتمال از دســت رفتــن ميزبانى تيم ملى ايران بيان 
كرد: يكى از موارد ميزبانى، «VAR» اســت. يكى از آنها حق پخش 
است كه شنيده ام دبى اسپورت حق پخش را گرفته است. بحث گمرك، 
تحريم و تراكنش هاى مالى و جابه جايى پول هم مباحث ديگر گرفتن 

ميزبانى است.

فصل جديد الليگا قرعه كشى شد
ال كالسيكو دوم آبان ماه در نيوكمپ

 فصل جديد رقابت هاى الليگا قرعه كشــى شد و 24 مردادماه اين 
مسابقات آغاز مى شود.

براين اساس ال كالسيكوى رفت در هفته دهم به تاريخ دوم آبان ماه در 
ورزشــگاه نيوكمپ و ديدار برگشت در هفته بيست ونهم 29اسفندماه 

در مادريد برگزار مى شود.

دوشنبه ها در مسير تندرستى
 طرح دوشــنبه هاى پياده روى با ابتكار فدراسيون ورزش هاى همگانى با هدف تقويت 
روحيه نشــاط و تندرســتى آحاد مردم جامعه، با وجود پايدارى پاندمى كرونا، با استقبال 

چشمگير ورزش دوستان برگزار مى شود.
طرح دوشــنبه هاى پياده روى از ابتداى خردادماه آغاز شــده و تا اســفندماه ادامه دارد و 

براساس برنامه ريزى فدراسيون همگانى، هر ماه به يك قشر اختصاص خواهد يافت.
مرحله نخست اين طرح در سال 1400 برگزار مى شود و مرحله دوم در سال 1401 ادامه 

خواهد يافت.

اين طرح كه توســط كارشناســان ورزش همگانى طراحى شــده، هر دوشــنبه با شعار 
مخصوص يك قشــر خاص جامعه اجرا مى شود و شــركت كنندگان به مدت 30دقيقه با 
همراه داشــتن تلفن همراه پياده روى كرده و از ورزش خود با ســردادن شعار تعيين شده 
فيلم و عكس تهيه مى كنند كه تصاوير براى فدراسيون ارسال مى شود. در پايان پياده روى 

هرهفته به قيد قرعه  جوايزى نيز به نفرات شركت كننده در طرح اهدا مى شود.
فعاليت گسترده همدان در اجراى طرح دوشنبه هاى پياده روى قدردانى فدراسيون همگانى 
را به دنبال داشــته است و مربيان همگانى استان با جديت و انگيزه بيشترى در اين برنامه 

فعاليت مى كنند.
اين مراسم در همدان هر هفته در ميدان قائم برگزار و به طور ميانگين بيش از 500ورزشكار 

در طرح شركت دارند.
پيــاده راه ارم همدان به واســطه نزديكى به دامنه الونــد و قرارگرفتن در منطقه اى خوش 
آب وهــوا، پايلوت فعاليت گســترده ورزش صبحگاهى اســت و امروزه مســير اصلى 
ورزش دوستان به شمار مى رود و پير و جوان، زن و مرد در اين مسير اقدام به پياده روى و 

انجام برنامه هاى هوازى و ورزش صبحگاهى مى كنند.
توسعه سالمت جسمانى افراد با ورزش، تقويت سيستم ايمنى در شرايط بيمارى فراگير، 
تقويت تاب آورى افراد در شرايط بحران، افزايش انسجام اجتماعى با محوريت تمرينات 
محلى، و كاهش خطر با فراهم كردن فضاى ورزشى براى افرادى كه تمايل به حضور در 

باشگاه يا فضاى ورزشى دارند از اهداف مهم طرح دوشنبه هاى پياده روى است.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شهردارى همدان با توقف مقابل 
اميد گناوه سرنوشــت صعود را به روز پايانى 

رقابت ها كشاند.
هفته بيست وپنجم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور در گروه نخست 
با انجام 7بازى در شهرهاى مختلف دنبال شد 
كه با توقف شــهردارى صدرنشين و پيروزى 
ويستاتوربين همراه شد و سرنوشت صعود از 

اين گروه به روز آخر كشيده شد.
تيم فوتبال شــهردارى همدان كه بــا 5امتياز 
اختالف درصدر جدول قرار داشــت پذيراى 
اميدگناوه بــود كه در كمركش جــدول قرار 
داشت. شــهردارى چى ها خود را مهياى جشن 
صعود كرده بودند و قصد داشتند تا پس از بازى 
آتش بازى راه بياندازند كــه در انجام آن ناكام 

ماندند و سرنوشت به تبريز كشيده شد.
شــهردارى در حالــى پذيــراى اميدگناوه در 
ورزشــگاه شــهيدحاجى بابايى مريانج بود كه 
حدود 200هــوادار و جمعى از مســئوالن و 
پيشكســوتان همدان بدون توجــه به فاصله 
اجتماعى و شيوع بيمارى كرونا در ورزشگاه و 
جايگاه ويژه حضور داشتند تا خود را در جشن 
صعود تيم شــهردارى سهيم كنند، اما اين آرزو 
برآورده نشــد و تيم فوتبال شهردارى با انجام 
فوتبالى نه چندان دلچسب عالقه مندان به خود 
را ناكام گذاشت و سرنوشت صعود به روز آخر 
كشيده شــد. در اين ديدار يك گروه فيلمبردار 
نيز از شبكه ورزش در همدان حاضر شدند تا 
صعود شهردارى را به تصوير بكشند كه آنها نيز 

در انجام وظايف خود ناكام ماندند.
بازى با دســتور اصغر زرگر نماينده فدراسيون 
آغاز شد وى با مديريت خوب خود على رغم 
حضور تماشــاگران اندك در ورزشگاه مجوز 
آغاز بــازى را داد و اين ديدار را مهدى اجاقى 
بــه همراه امين عموئــى و محمد گل محمدى 

قضاوت كردند.
تيم شهردارى در اين ديدار آرمين طالئى منش 
و مجيــد شــعبانى را به دليــل محروميت در 
اختيار نداشت و رضا طالئى منش با اين نفرات 
محمد صابرى زاده، على فراهانى، ميثم زمانى، 
اميرحســين پورقاسمى، اميرحســين سورى، 
مهدى خلج، حســين كاظمى، پيمان حشمتى، 
محمدعباس تبار، محمد بيرانوند و اميرمحمد 

نسانى مقابل تيم ميهمان صف آرايى كرد.
بازيكنان شهردارى با حفظ توپ و ميدان دارى 
سعى داشــتند ابتدا روزنه هاى دفاعى خود را 
پوشش دهند و سپس به دروازه حريف حمله 
كنند. در نيمه نخســت اين بازى 2تيم فوتبال 
معتدل و برابرى را به نمايش گذاشتند و بازى 
سرد و كسل كننده اى را ارائه دادند و نيمه اول 

بدون گل مساوى به پايان رسيد. 
پيش از آغاز نيمه دوم برق ورزشگاه قطع شد و 

ورزشگاه شهيد حاجى بابايى در تاريكى مطلق 
فرورفت كه پس از 20دقيقه دوباره نورافكن ها 

روشن شد و 2تيم نيمه دوم را آغاز كردند.
در اين نيمه شــهردارى فوتبال روان ترى را به 
نمايش گذاشت، اما اين تيم گناوه بود كه زنگ 
خطر را به صدا درآورد و تا آستانه فتح دروازه 
شهردارى پيش آمد كه تيم همدانى با بخت بلند 
و ســود بردن از ديرك عمودى دروازه نجات 
يافت و ضربه مهاجم اميد گناوه پس از برخورد 
به ديرك عرض دروازه را طى كرد و راهى اوت 
شد و يك لحظه نفس ها در سينه ها حبس شد.

پس از اين فرصت تيم شــهردارى به خود آمد 
و با ارســال چند توپ مدافعان حريف را آزار 
داد و چندبار تا آســتانه گلزنى پيش رفت كه با 
بدشانسى اين فرصت ها يكى پس از ديگرى از 
دست رفت. خطاى دروازه بان حريف و اخراج 
وى از زمين با اعتراض تيم ميهمان همراه شــد 
كه در همين زمان برق ورزشگاه براى بار دوم 
قطع شد تا متوجه شويم قطع برق تنها مختص 
به ورزشــگاه آزادى نيست و در دامنه الوند نيز 

چنين مواردى وجود دارد.
با روشن شدن مجدد پرژكتورها بازى در دقايق 
باقى مانده دنبال شد و تيم شهردارى در دقايق 
پايانى مى توانست گلزنى كند كه اين بار ديرك 
دروازه به يارى اميدگناوه آمد تا در نهايت اين 
ديدار مساوى شود و سرنوشت صعود به روز 
پايانى ليگ كشيده شــود. شهردارى چى ها كه 
وسايل آتش بازى را تدارك ديده بودند و قصد 
داشــتند كه با پيروزى تيم شهردارى آتش بازى 
راه بياندازنــد كه در اين راه ناكام ماندند و حاال 
احتمــاالً در غربت تبريز بايد جشــن صعود 

بگيرند.
شــاگردان طالئى منش در اين ديدار با احتياط 
بازى كردند و ريســك نكردند. تيم اميدگناوه 
كه در منطقه  امن قرار داشــت با شارژ مالى تيم 
ويســتاتوربين تالش فراوانى كردند تا حداقل 
شكست نخورند و در نهايت نيز به آرزوى خود 
رسيدند، تيم شهردارى با اين تساوى حاال هفته 
آينده بايد در تبريز به ميدان برود تا با كســب 
حداقل يك امتيــاز راهى رقابت هاى ليگ يك 

شود. همزمان با ديدار شهردارى همدان و اميد 
گناوه 2بازى حساس و سرنوشت ساز در باالى 
جدول انجام شــد. در تهران ويستاتوربين تيم 
دوم جدول ميزبان ملــى حفارى اهواز بود كه 
در يك ديدار سخت موفق شد 3بر2به پيروزى 
برســد تا همچنان با توجه به توقف شهردارى 
شانس صعود مستقيم را داشته باشد. در ديگر 
ديدار تيم مس نوين تيم سوم در گرداب فوالد 
نوين اهواز گرفتار شد و با قبول شكست 4بر3

از گردونــه رقابت ها خارج شــد. فوالد با اين 
برترى به بقا در ليگ دسته دوم اميدوار ماند.

در ديگر ديدارها تيم آواالن كامياران كه كابوس 
سقوط را احساس مى كند با يك گل شهردارى 
بندرعباس را شكست داد تا اميدهايش براى بقا 
به روز آخر كشيده شود تيم سقوط كرده نفت 
و گاز گچساران مقابل محتشم تبريز بدون گل 
مساوى كرد. سپيدرود رشت و علم وادب تبريز 
يك بريك امتيازات را تقســيم كردند و اســپاد 
تهران در بوشهر حاضر نشد تا ايرانجوان بوشهر 

3برصفر به پيروزى برسد.
پــس از گذشــت 25هفتــه از رقابت ها تيم 
شــهردارى همدان با 47امتياز صدرنشــين و 
بخت نخســت صعود است ويســتاتوربين با 
44امتياز هنوز اميدوار به صعود مستقيم است. 
تيم هاى علم وادب تبريز و مس نوين كرمان نيز 

با 41امتياز نيم نگاهى به پلى آف دارند.
در انتهاى جدول سقوط نفت و گاز گچساران 
قطعى اســت و 2تيم آواالن كاميــاران و ملى 
حفارى اهــواز نيز با 26امتيــاز در يك قدمى 

سقوط قرار دارند.
هفته پايانــى اين رقابت ها هفتــه آينده دنبال 
مى شود. شهردارى همدان براى صعود در تبريز 
به مصاف علم وادب مى رود و ويستاتوربين در 
گناوه با اميد اين شــهر بازى مى كند. اين ديدار 

براى هر 2تيم حياتى است.

همدان در حسرت جشن صعود

سرنوشت شهردارى به روزآخركشيد

 قرعه كشــى دور نهايــى مرحلــه انتخابى 
جام جهانى 2022 قطر در قاره آسيا برگزار شد.

تيم ملى فوتبال ايران به همراه دراگان اسكوچيچ 
به ماجراجويى در مســير ســفر بــه قطر ادامه 
مى دهد. تيم ملى با حضور اين سرمربى كروات 
در 4مســابقه اى كه در منامه بحرين برگزار شد 
تيم هاى بحرين، هنگ كنگ، عراق و كامبوج را 
از پيش رو برداشت تا به عنوان صدرنشين گروه 
C مقدماتى انتخابى جام جهانى جهانى به جمع 

12تيم برتر در دور نهايى ملحق شود.
قرعه كشــى مرحله نهايــى انتخابى جام جهانى 
2022 قطر روز پنج شنبه  گذشته در كواالالمپور، 
مقر AFC برگزار شــد و ايــران حريفانش را 

شناخت.
در اين قرعه كشــى تيم ملى فوتبــال ايران در 

تيم هاى  با   A گروه 
كره جنوبــى، عراق، 
ســوريه  امــارات، 
و لبنــان همگــروه 
 B گروه  در  شــد. 
نيز تيم هــاى ژاپن، 
چيــن،  اســتراليا، 
و  ويتنــام  عمــان، 
حضور  عربســتان 
دارند.  اين رقابت ها 
به  شــهريورماه  از 

صورت رفت وبرگشــت آغاز مى شود. تيم هاى 
اول و دوم هــر گــروه به طور مســتقيم راهى 
دور گروهى جام جهانى 2022 قطر مى شــوند، 
و تيم هاى رده ســوم با بازى در پلى آف آسيا به 

بازى پلى آف قاره اى صعود خواهند كرد كه در 
صــورت پيروزى در آن بازى به جام جهانى راه 
خواهند يافت. تيم قطر هم به عنوان ميزبان در 

مرحله نهايى حضور دارد.

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

برابر رأي شــماره 1400/340 مورخ 1400/02/27 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 بالمعارض متقاضي آقاى ناصر عطائى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 19 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه باغ مشجر به مساحت 3640/40 مترمربع 
در پالك 1 فرعى از 1258 اصلي واقع در اسدآباد-باغ هاى فخرآباد خريداري باواسطه از مالك رسمي آقاى يداله جمالى 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 81)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

كارت پرسنلى به نام رسول شعاعى، فرزند على اكبر، به شماره 
ملى 4030075517 و با كد پرسنلى 78490755 مربوط به اداره 
آموزش و پرورش كبودرآهنگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد

اصالحيه

شهردارى همدان 

ــه در  ــدان ك ــهردارى هم ــى ش ــه عموم ــد مناقص ــى تجدي آگه
ــه چــاپ رســيده،  ــام ب ــه همدان پي ــخ 1400/04/09 در روزنام تاري
مهلــت نهايــى جهــت دريافــت اســناد و اوراق شــركت در مناقصه 
بــه اشــتباه 1400/04/09 ذكــر شــده اســت كــه تاريــخ 1400/04/19 

ــف 505) ــد. (م ال ــح مى باش ــد صحي ــن بن در اي

با قرعه  كشى جام جهانى قطر در آسيا

ايران با سوريه،كره، عراق، چين و امارات همگروه شد

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته 25) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1347+2513842512شهردارى همدان 1
1344+2512853320ويستا تورين تهران 2
1141+25101142615علم وادب تبريز 3
941+2511862617مس نوين كرمان 4
437+2591062319سپيد رود رشت5
33-258982323اسپاد تهران 6
533-258982429ايرانجوان بوشهر7
30-257992020اميد پرسپوليس گناوه8
329-2578102326فرش محتشم تبريز9
529-2578102227شهردارى بندر عباس10
629-2578102632فوالد نوين اهواز11
326-2551191518ملى حفارى اهواز 12
1126-2568112132اواالن كامياران13
1719-2547141128نفت وگاز گچساران 14

برنامه كامل مسابقات
دور رفت

ايران........  سوريه  11 شهريورماه 1400 
عراق ......  ايران  16 شهريورماه 1400 
امارات ..........ايران  15 مهرماه 1400 
ايران........  كره جنوبى  20 مهرماه 1400 
................. ايران  20 آبان ماه 1400  لبنان

دور برگشت
...............  ايران  5 آبان ماه 1400  سوريه
ايران................  عراق  7 بهمن ماه 1400 
ايران...........  امارات  12 بهمن ماه 1400 
كره جنوبى...... ايران  4 فروردين ماه 1401 
ايران............  لبنان  9 فروردين ماه 1401 
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

واكسن كروناى چينى كودكان 3ساله را 
ايمن مى كند

 تحقيق روى 550دريافت كننده«كروناوك» نشــان داد اين واكسن 
كروناى چينى در كودكان و نوجوانان 3 تا 17ســال ايمنى نسبت به 
كوويد19 ايجاد مى كند. به گزارش ايندپندنت، تحقيقى جديد نشان 
داد واكســن«كروناوك» چين براى كودكان 3ســاله و بزرگتر ايمن 
و تأثيرگذار اســت. تحقيقى جديــد روى 550كودك  و نوجوان 3تا 
17ســال نشان داد 2دز از اين واكســن واكنش آنتى بادى قدرتمندى 
در اين گروه ســنى ايجاد مى كند. در بدن بيش از 96درصد كودكانى 
كــه 2دز واكســن را دريافت كرده اند، آنتى بادى مقــاوم به ويروس 
 SARS-CoV-2به وجود آمده بود. بيشترين عارضه جانبى رصد 

شده پس از دريافت واكسن نيز درد در محل تزريق بود.

گرمايش زمين درياچه يخى قطب جنوب را 
از بين برد

 بررســى هاى يك گروه بين المللى نشان مى دهد گرمايش زمين 
موجب شــده تا يك درياچه بســيار بزرگ يخــى در قطب جنوب 
از بيــن برود. به گزارش نيواطلس، درياچه ياد شــده 2برابر درياچه 
سن ديه گوبى در كاليفرنيا مساحت دارد. تصاوير ماهواره اى ناسا نشان 
مى دهد كه درياچه يخى آمرى در شرق قطب جنوب بر اثر گرمايش 
زمين از بين رفته است. اين درياچه بين 600 تا 750ميليون مترمكعب 
مســاحت دارد و روند خشك شدن و ريختن آب آن به اقيانوس از 
ســال 2019 آغاز شده اســت.درياچه مذكور در چندين دهه بر اثر 
تجمع آب ذوب شــده يخ ها شــكل گرفت و اليه هاى روئين آن به 
علت شــدت ســرما يخ زد كه اين امر موجب محبوس شدن حجم 

زياد آب شد. 

واكسن كرونا بيش از ابتالى طبيعى 
مصونيت ايجاد مى كند

 18 ماه پس از پيدايش ويروس كرونا و توليد واكسن براى مقابله 
با اين ويروس محققان مى گويند تزريق واكسن بيش از ابتالى طبيعى 

در برابر ويروس ياد شده مصونيت ايجاد مى كند.
به گزارش نيواطلس، بررســى كه در اين زمينه در دانشگاه آكسفورد 
انجام شده حاكيست كه واكنش سيستم ايمنى بدن در برابر ويروس 

كرونا به اندازه مصونيت ناشى از تزريق واكسن قدرتمند نيست.
براى جمع بندى در ايــن زمينه نزديك به 80متخصص درمانى براى 
مــدت 6 ماه بر روى مبتاليان به ويــروس كرونا تحقيق كردند و در 
نهايت از هوش مصنوعى براى تحليل و بررســى وضعيت مصونيت 

بدن اين افراد استفاده شد.

درمان بسيارى از بيمارى ها 
با دستكارى ژنتيك ممكن مى شود

 پيــش از اين از روش دســتكارى ژنتيك بــراى مقابله با برخى 
بيمارى هاى العالج اســتفاده شده بود و اكنون اين روش براى بهبود 

آسيب هاى سلولى نيز قابل استفاده خواهد بود.
به گزارش انگجــت، محققان آمريكايى مى گوينــد با اعمال روش 
دســتكارى ژنتيك بر روى ســلول هاى جريان خون انسان مى توان 
بسيارى از بيمارى هاى متداول كه به سختى درمان مى شوند را بهبود 
بخشيد. به تازگى از اين روش براى درمان يك بيمارى نادر ژنتيكى 
به نام آميلوئيد ترانستيرتين استفاده شده است. بدين منظور نانوذرات 
حاوى ابزار دستكارى ژنتيكى كريسپر به درون بدن داوطلبان تزريق 

شدند. 

احياى حس بويايى مبتاليان به كرونا 
يك سال طول مى كشد

 نتايــج يــك پژوهــش نشــان مى دهــد يــك ســال طــول 
مى كشــد تــا حــس بويايــى كــه در نتيجــه ابتــال بــه كوويــد19 از 

ــا شــود. ــاره احي ــه، دوب ــن رفت بي
به گزارش بيزينس اينســايدر، تحقيقى جديد نشان مى دهد احتماالً 
يك سال طول مى كشــد تا بهبوديافتگان از كوويد 19، حس بويايى 
خود را بازيابند. از بين رفتن حس بويايى يا آنوســمى يكى از عالئم 

تعيين كننده ابتال به كوويد 19 به شمار مى آيد.
اين تحقيق در ژورنال پزشكى JAMA منتشر شده و در آن 97 بيمار 
بررسى شــدند كه 7روز پس از مثبت شدن تست كوويد19، كاهش 

حس بويايى شان ادامه داشت.

شرايط شركت در جشنواره ملى 
قرآنى 1455 اعالم شد

 شرايط شركت اعضاى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد كشور در جشنواره ملى قرآنى 1455اعالم شد 
و عالقه مندان مى توانند با مراجعه به سامانه بچه هاى 
مســجد در جريان جزئيات حضــور در اين رويداد 

قرآنى قرار بگيرند.
به گزارش ستاد ارتباطات رسانه اى(فهما)، طرح ملى 
قرآنى 1455 به همت شبكه قرآن سيما(گروه معارف) 
و ستاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى، هنرى مساجد 

كشور برگزار مى شود.
بر پايه اين گزارش در طــرح ملى قرآنى1455 براى 
70روز يعنى 10هفته 70آيــه قرآنى و هر هفته 7آيه 
از ابتداى تيرماه تا اواســط شهريورماه مشخص شده 
و اعضاى كانون هاى فرهنگى، هنرى مســاجد كشور 
مى  تواننــد با مراجعه به ســامانه بچه هاى مســجد  
bachehayemasjed.ir    در جريان شــرايط 
شركت در اين جشنواره قرآنى قرار گرفته و با پاسخ به 
پرسش ها عالوه بر دريافت جايزه، براى رويداد فهما 

سال 1400 نيز امتياز كسب كنند.
 اما همانطور كه پيش تر اشــاره شد، در اين جشنواره 
10آيه منتخــب وجود دارد كه هنرمنــدان عضو در 
كانون ها مى توانند با بهره گيــرى از معنى و مضمون 
آيــات اقدام به خلق اثر هنرى كنند، ضمن اينكه بايد 

به اين نكات توجه داشته باشد كه:
■ فقط آثار در رشته هاى فيلم، گرافيك(پوستر)، نقاشى، 

خوشنويسى و عكاسى موردقبول است.
■ آثــار فقط بــا موضوع و مضمــون 10آيه منتخب 

موردقبول است.
■ كيفيت آثار حتماً بايد در سطح قابل قبول (حرفه اى) 

باشد، جشنواره آثار آماتور را نمى پذيرد.
■ آثار مى توانند براى گذشته باشند.

■ در صــورت خلق اثــر هزينه توليــد آن پرداخت 
مى شود.

■ در صورت تمايل براى خلق اثر حتماً بايد نمونه اثر 
ارسال شده و پس از تأييد اقدام شود.

■ ارسال اثر در تمامى رده هاى سنى است.
■ پذيرش آثــار محدود بــوده و اولويت پذيرش با 

كسانى است كه زودتر درخواست داده باشند.
 گفتنى است، پس از تأييد توليدات، هنرمند كانونى به 
سازمان صداوسيما معرفى شده تا در قالب يك برنامه 

گفت و گو محور اثر توليدى خود را معرفى كنند.

از قاچاق «بيشعورى» تا تخفيف هاى آنچنانى

 مدير نشــر تيســا با اشــاره به گرانى و نبود كاغذ گفت: ناشران 
نمى توانند كتاب چــاپ كنند، اما مى بينيم خود كتاب ها به وفور چاپ 

و فروخته مى شوند.
خاطــره عســگرزاده، در گفت وگو با ايســنا، دربــاره تخفيف باالى 
برخى از ســايت هاى فروش كتاب و بعضــًا عرضه كتاب قاچاق بيان 
كرد: مســأله كتاب هاى قاچاق به دليل داشــتن كتاب هاى پرفروشــى 
مانند«بيشــعورى» ساليان سال دامنگير نشــر ما بوده است؛ اين كتاب، 
كتاب جنجال برانگيزى بود و انتشارات ما نخستين بار با ترجمه محمود 
فرجامى آن را چاپ كرد. هربار كه انبار قاچاقى كشــف مى شــد، اين 
كتاب در تيراژ باال و با آرم انتشــارات خود ما در آن وجود داشــت، 
البته يكى 2سالى مى شود كه اين كتاب از تب وتاب افتاده، اما همچنان 
درگير پيگيرى قضايى و حقوقى آن هســتيم. گاه اين موضوع از طرف 
مترجم و نويســنده هم مشــكل  ايجاد مى كند؛ ما تيراژ كتاب ها را به 
نويســنده و مترجم اعالم مى كنيم، در كتاب هم قيد مى شود، اما زمانى 
كه مترجم و يا نويسنده مى بيند كتاب در بازار بسيار فراوان تر از تعداد 
درج  شده است، با ناشر درگير مى شود. مشكالت اين چنينى هم داريم.
وى در ادامه گفت: سايت هاى آنالين فروش كتاب هم از مزاحمت هايى 
اســت كه وجود دارد و ما را تحت تأثير قرار مى دهد. با توجه به گرانى 
كاغذ ناشــران اصًال نمى توانند كتاب چاپ كنند، در حالى كه به لحاظ 
مالى و رزومه كارى به نفع ناشــر است كه كتاب چاپ كند، اما مى بينيم 
به وفور خود كتاب ها چاپ و فروخته مى شــود، حتى تماس هايى از 
كتاب فروشى ها داشــته ايم كه من از فالن جا ارزان تر از شما مى توانم 

كتاب را بخرم! 
اين ناشر درباره آسيب هاى تخفيف باالى كتاب نيز بيان كرد: كسى كه 
كتاب قاچاق منتشر مى كند، ممكن  است فقط پول كاغذ را بدهد پس 
مى توانــد تخفيف بدهد، البته اينكه چگونــه كاغذ تهيه مى كنند، خود 
جاى پرســش دارد؛ هرچند  كسى كه به اين راحتى اين كار را مى كند 
به راحتى هم كاغذ تهيه مى كند. آنها فايل «پى .دى. اف» كتاب را به هر 
طريقى پيدا  و  يا از روى كتاب رونويسى مى كنند و فقط هزينه كاغذ 
مى دهند درحالى كه هزينه تمام  شــده كتاب براى ناشر فقط پول كاغذ 
نيست، بخش قابل توجهى از هزينه ها خدمات پيش از چاپ آن است، 
از جمله ويراســتارى، صفحه آرايى و طرح جلــد و... . بعد هم وارد 
سيســتم فروش مى شود و ناشر هزينه هنگفت پخش كتاب را مى دهد. 
در واقع هزينه تمام شده كتاب باالست، اما كسى كه فايل آماده كتاب را 

دارد و فقط تكثير مى كند  به راحتى مى تواند تخفيف بدهد.
 وى در ادامه افزود: البته من نمى دانم كسانى كه فروشگاه آنالين دارند 
با چه سيســتمى مى توانند با تخفيف بــاال اين كار را انجام دهند، زيرا 
ممكن اســت برخى  قاچاق نخريده باشند و از مراكز پخش بخرند و 

توزيع كنند.
 اين ناشــر درباره مقابله با كتاب هاى قاچاق نيز بيان كرد: اين موضوع 
همانند ديگــر نابهنجارى هــاى اجتماعى كه با آن دســت به گريبان 
هستيم، نياز به فرهنگ سازى دارد تا مِن نوعى به عنوان خواننده زمانى 
كــه مى بينم كتاب در كنار خيابان فروخته مى شــود، بدانم اين كتاب، 
كتاب قاچاق است. ناشــرى كه كتاب را چاپ مى كند براى كارى كه 
انجام مى دهد حرمت قائل اســت و كتاب هايش را از كانال درســت 
عرضه مى كند نه در كنار خيابان. تشــخيص كتاب قاچاق از كتابى كه 
توسط ناشــر موجه چاپ مى شود كار سختى نيســت، اما مى توان با 
فرهنگ ســازى جلوى بخشى از اين كار را گرفت. رسانه ها بايد اعالم 
كنند كه  مخاطبان كتاب ها را از مراكز خريد معتبر خريدارى كنند نه در 
كنار خيابان و مترو. بخشى از اين فرهنگ سازى بر دوش رسانه هاست 
و بخشى هم متوليان فرهنگ و كتاب. نمى دانم مقابله با اين امر چقدر 

براى متوليان فرهنگ مى تواند سخت باشد.
وى  با تأكيد بــر گرانى و كمبود كاغذ و افزايش هزينه توليد كتاب و 
كاهش سود ناشران از كتاب ها، گفت: ما در نشرمان پيش بينى مى كرديم 
20عنوان كتاب جديد منتشــر كنيم، اما توانســتيم فقط 4عنوان كتاب 
چــاپ كنيم و فراوان تجديــد چاپى پرفروش داريــم، اما نمى توانيم 
چــاپ كنيم، چون كاغذ نداريم. اين در حالى اســت كه «پى .دى. اف» 
كتاب هايمان در ســايت ها و يا به صــورت فيزيكى در كنار خيابان به 
فروش مى رود. خيلى از ناشــران و كتاب فروشــان ورشكست شده و 

نمى توانند كار كنند.
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■ حديث:
امام صادق (ع):

دانش  نمايد:  روزى  كسب  بتواند  آن  با  تا  باشد  برخوردار  ويژگى  سه  از  بايد  پيشه ورى  هر 
آن كار را به كمال بداند؛ در آن پيشه امانتدارى پيش گيرد؛ و به زيردستانش محبت ورزد.  
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مريم مقدم  »
 با شيوع بيمارى كرونا و كاهش سفرهاى هوايى 
و لغــو بســيارى از تورهاى گردشــگرى، صنعت 
گردشــگرى  اســتان و دفاتر خدمات مسافرتى كه 
اجراكننده تورهاى گردشگرى بودند، متحمل ضرر 

و زيان زيادى در كشور شدند.
كاهش محســوس ســفر تورهاى گردشــگرى و 
گردشــگران خارجى و داخلى بــه همدان به علت 
شيوع بيمارى كرونا در جهان، سفر گردشگر داخلى 
و خارجــى را نه تنها به همدان، بلكه به ايران تقريبًا 
در سال هاى جارى به صفر رساند و عمًال با لغو تمام 
تورهاى گردشگرى به همدان و يا به مقاصد ديگر، 
درآمد 5هزار دفاتر خدمات مسافرتى در كشور و 60 

آژانس گردشگرى استان  به صفر رسيد.
آمارها نشان مى دهد كه پيش از شيوع كرونا بيش از 
1/5ميليون نفر در صنعت گردشگرى ايران فعاليت 
داشــتند كه متأســفانه عده زيادى از اين شــاغلين 
هم اكنون به خاطر شيوع كرونا كار خود را از دست 
داده اند و بخش زيادى از دفاتر خدمات مسافرتى كه 

وظيفه مهمى در اين زمينه داشتند، تعطيل شده اند.
 ضرر 14هزار ميليارد تومانى 

كارشناسان صنعت گردشــگرى برآورد كرده اند كه 
تا پايان ســال گذشته، ميزان خسارت وارده ناشى از 
كرونا به صنعت گردشگرى ايران بيش از 140هزار 

ميليارد ريال(14 هزار ميليارد تومان) بوده است.
در روزهــاى اخير با اوج گرفتن تزريق واكســن و 
آغاز توليد واكســن ويروس كرونا در چند كشــور 
جهان و تزريق اين واكســن به مــردم در برخى از 
كشــورها، برنامه ريزى براى توسعه و رونق مجدد 
صنعت گردشــگرى ايران در چند ماه آينده بســيار 

ضرورى است.
خبرها حاكى اســت كه با ريشــه كن شدن بيمارى 
كرونا در جهان صنعت گردشــگرى بار ديگر رونق 
خود را آغاز مى كند و با برنامه ريزى مناســب نبايد 
اجازه دهيم كه صنعت گردشــگرى ايران از ســاير 
كشورهاى جهان و منطقه در دوران پساكرونا عقب 
بماند. براساس گزارش سازمان جهانى گردشگرى 
در ســال2019 و پيش از شيوع بيمارى كرونا بيش 
از يك ميليارد و500 هزار نفر در جهان به كشورهاى 
مختلف ســفر كردند و با شيوع اين بيمارى صنعت 
گردشــگرى در سال2020 با بيش از 95درصد افت 

دچار ضرر و زيان زيادى شد.
 تعطيلى بيــش از 50درصد آژانس هاى 

مسافرتى 
با كاهش سفرهاى هوايى و لغو تورهاى گردشگرى 
داخلــى و خارجى معاون گردشــگرى همدان در 
گفت وگو با همدان پيام  گفت: درآمد دفاتر خدمات 
مسافرتى در سطح  استان  به حدود 10درصد پيش 

از شيوع بيمارى كرونا رسيده است.
على خاكسار افزود: پيش از آغاز شيوع اين بيمارى 
حدود 5هزار دفاتر خدمات مســافرتى در ســطح 
كشــور و 60آژانس مسافرتى در استان همدان فعال 
بودند، اما با انتشار ويروس بيمارى كرونا هم اكنون 
بيش از 50درصد آن تعطيل شده اند و  مابقى آن نيز 

با 10درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند.
وى گفت: شــيوع بيمارى كرونا و كاهش سفرهاى 
هوايى و اســتقبال نكردن از تورهاى گردشــگرى، 
لطمــات جبران ناپذيــرى را به درآمدهــاى دفاتر 

خدمات مسافرتى وارد كرده است.
خاكســار افزود: كاهش فعاليت هاى گردشگرى در 
حوزه حمل ونقل هوايى و زمينى موجب شده است 
كه در دفاترى كه 20نفر اشتغال به كار داشتند، تعداد 
نيروى انســانى خود را به يك نفر كاهش دهند و با 
5درصد نيروى انسانى به كار خود ادامه  دهند و در 
برخى از آژانس هايى كه بيش از اين آمار مشغول به 
كار بودنــد، تعداد نيروى انســانى خود را به حدود 

2نفر كاهش داده اند.
  معاون گردشگرى همدان گفت: با كاهش سفرهاى 
گردشــگرى به علت شــيوع بيمارى كرونا صنعت 
گردشگرى زيان سنگينى متحمل شد و آمارها نشان 
مى دهد هيچ صنعتى همانند صنعت گردشــگرى به 
علت انتشار اين بيمارى منحوس متضرر نشده است.

گفتنى اســت، در ســال هاى اخير شــيوع بيمارى 
منحــوس كرونا در ايران و جهــان تير خالصى بر 
پيكره نيمه جان صنعت گردشگرى ايران بود تا عمًال 
فعاليت دفاتر خدمات مسافرتى در استان تعطيل شد.

اگر بر اثر انتشــار ويروس كرونا 3صنعت در كشور 
بيشــترين ضرر را كردند، صنعت گردشــگرى در 
رديف نخســت آن بود و يكى از صنوفى كه در اين 
عرصه فعاليت آنها در بازار بسيار كاهش يافت دفاتر 

خدمات مسافرتى در سطح استان تهران بودند.
متأســفانه با گســترش بيمارى كرونا ساير فعاالن 
عرصه هاى اقتصادى كه زنجيروار به يكديگر متصل 
بودند، آســيب جدى ديدند به طورى كه تا به امروز 
گرفتارى فعاالن عرصه هاى اقتصادى از دســت اين 

ويروس تاكنون ادامه داشته است.
 صنعت گردشگرى 
محرك رشد اقتصادى 

يك كارشــناس اقتصادى معتقد اســت كه صنعت 
گردشگرى محرك مناسب براى رشد اقتصادى است 
و اين صنعت در رشــد تجارت بين المللى و جذب 
سرمايه هاى خارجى امروزه در بين كشورهاى جهان 

نقش مهمى ايفا مى كند.
حميد رنجبرى گفت: توســعه گردشگرى به بهبود 
زيرســاخت  هاى توسعه پايدار و افزايش درآمدهاى 
كشورهاى فقير و متوسط كمك زيادى مى كند و با 
ايجاد مشاغل زياد در رشد اقتصادى فراگير جوامع 

شهرى و روستايى بسيار تأثيرگذار است.
به گفته وى در حوزه صنعت گردشگرى، اين صنعت 
قابليــت درآمدزايى از طريق فنــاورى اطالعات را 
تقويت و در توسعه صنايع دستى كشورهاى مختلف 

جهان تاكنون بسيار مؤثر بوده است.
 آمارها نشان مى دهد كه فعاليت صنعت گردشگرى 
در ايران 90درصد كاهش پيدا كرده اســت در حالى 

كه آمارهاى جهانى در اين صنعت حاكى از كاهش 
60 تا 70درصدى فعاليت صنعت گردشــگرى در 

جهان است.
 سفر 20ميليون گردشگر خارجى 

در سال 1404 
براســاس چشم انداز ســال 1404 بايد ساالنه بيش 
از 20ميليون گردشــگر خارجى به ايران سفر كند و 
تحقق اين هدف نيازمند برنامه ريزى مناسب و تهيه 

امكانات و زيرساخت هاى موردنياز است.
    با وجود جاذبه هاى گردشــگرى متأسفانه سهمى 
كه كشور ايران در صنعت گردشگرى جهان دارد و 
درآمدى كه از اين صنعت نصيب  كشورمان مى شود 
بســيار كم و ناچيز اســت و بايد زمينه هاى افزايش 

ورود گردشگران خارجى به ايران مهيا شود.
اين درحالى است كه صنعت گردشگرى يك صنعت 
خدماتى درآمدزا محســوب مى شود و در مقايسه با 
ساير رشــته هاى صنعت و خدمات از ويژگى هاى 

ارزشمندى برخوردار است.
درآمدهاى ارزى كشــورها از صنعت گردشــگرى 
100درصد خالص اســت و هيچ كاال و يا خدماتى 
مانند اين صنعت درآمدزا نيست، زيرا درآمدهاى آن 
در تمام سطوح جامعه تقسيم مى شود و همه از اين 

درآمدها سهمى مى برند.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى به 
همراه ساير دستگاه هاى اجرايى و نهادها بايد تالش 
كند با برنامه ريزى مناســب براى دوران پساكرونا، 
صنعت گردشــگرى ايران همچنــان بتواند به روند 

توسعه، رشد و بالندگى خود ادامه دهد.

نيمى از آژانس هاى مسافرتى همدان 
تعطيل است

خانه صمدى مرمت مى شود
اداره كل  ميراث فرهنگــى  معــاون   
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 

استان همدان از مرمت خانه صمدى خبر داد.
سيده مريم مختارى موســوى، گفت: اين بناى 
تاريخى در شهر همدان و محدوده جوالن واقع 
شده و متعلق به دوره قاجاريه است كه در سوم 
دى ماه 1385 به شماره 16705در فهرست آثار 

ملى به ثبت رسيده است.
وى افزود: اين بنا از 2واحد مستقل با 2ورودى 
مجزا و يك حياط مشترك تشكيل شده و بنا در 

2طبقه ايجاد شده است.

مختارى موســوى بيــان كــرد: از شــاخصه هاى 
ــرا  ــى و درون گ ــر، آجــركارى، لمه كوب ــن اث اي
بــودن آن اســت و بــا توجــه بــه اينكــه 
تزئينــات ســقف در اثــر رطوبــت دچــار 
ــر  ــى ب ــورت اساس ــود، به ص ــده ب ــيب ش آس
ــى نصــب شــده و  ــق رطوبت روى ســقف عاي
ــش  ــارى بي ــه اعتب ــت كل مجموع ــراى مرم ب
از  هــزار و500ميليــون ريــال موردنيــاز اســت.
 وى گفت: مرمت اين بنا شامل اندود كاه   گل در 
نما، ساب زدن و بندكشى، لمه كوبى، رنگ آميزى 

در و پنجره هاى چوبى است.

دوره آموزش راهنمايان 
گردشگرى بازنگرى شد

 مديركل دفتــر مطالعات، آموزش و برنامه ريزى 
گردشگرى از بازنگرى دوره هاى آموزشى راهنمايان 

گردشگرى خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
زاهد شــفيعى گفت: در سال هاى گذشته فقط براى 
3گروه راهنمايان شــامل فرهنگى، طبيعت گردى و 
ژئوتوريســم، دوره آموزشى طراحى شده بود كه با 
توجــه به تغييرات و روندهاى جديد، دوره هاى ياد 

شده به بازنگرى نياز داشت.
وى  افزود: به منظور به روزرسانى دروس آموزشى و 
با بهره مندى از نظرات كارشناسى استادان مربوطه و 
مشاركت تشكل هاى حرفه اى مقرر شد اين دوره در 
2گروه راهنمايان فرهنگى و راهنمايان طبيعت گردى 

ساماندهى شود.
شــفيعى بيان كرد: براســاس بازنگرى هاى انجام  
آموزشــى  دوره  به 500ســاعت  نزديك  شــده 
ويــژه راهنمايان فرهنگى و حدود 600ســاعت 
آموزشــى ويژه راهنمايان طبيعت گردى طراحى 
شده و آماده ابالغ از سوى وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى و در نهايت اجرا از 
سوى مؤسسات آموزشى براى ارتقاى كيفيت در 

اين بخش است.
به گفته مديركل دفتر مطالعات، آموزش وبرنامه ريزى 
گردشگرى، براســاس تعاريف جديد كه منطبق با 
قانون مربوط به آموزش راهنمايان گردشگرى است.
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