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همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كندمنتشر مى كند

براى هفدهمين باربراى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى
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مشاور وزير راه وشهرسازى:

ايجاد تونل درگردنه 
اسدآباد شدنى نيست

روز
ت 

داش
با انتخاب مردم مقابله نشودياد

1- پيش بينى مى شــد كــه چالش وزير 
ارتباطات با موافقــان فيلترينگ به احضار و 
برخورد قضايى با وى منجر شــود اما تصور 
بر اين نبود كــه اين وزير جوان چنين براى 

پاسدارى از انتخاب مردم بخواهد...

2

تب نزاع در همدان باال گرفت

افزايش 33 درصدى نزاع 
و كاهش 24 درصدى قتل

كم و كاستى هاى 
شهر جـامع

■ صوفى: همدان بايد در 
همه حوزه ها حرفى براى 

گفتن داشته باشد نياز 110 ميلياردى براى ساخت
 استخر شنا و شيرجه استان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

با انتخاب مردم مقابله نشود
 1- پيش بينى مى شــد كه چالــش وزير ارتباطات بــا موافقان 
فيلترينگ به احضار و برخورد قضايى با وى منجر شــود اما تصور 
بر ايــن نبود كه اين وزير جوان چنين براى پاســدارى از انتخاب 
مردم بخواهد هزينه بدهد و ابايى از هزينه هاى بعدى هم نداشــته 

باشد.
آنچــه تا به اينجا اتفاق افتاده تالش آذرى جهرمى براى پاســدارى 
از انتخاب مردم و مقابله با فيلترينگ بى اثر و پرحاشــيه اســت كه 
به نوعــى اين دفاع از حقوق مردم كمتــر در گام اول انقالب اتفاق 
افتــاده و هر كجا از قهريه بيشــترى برخوردار بوده بدون توجه به 

حقوق مردم، ســليقه خود را به اسم قانون اعمال كرده است.
2- در ماه گذشــته بود كه يك كانال تلگرامــى نزديك به موافقان 
فيلترينگ كه فعاليت آنها در شــبكه هاى فيلترشده خود از طنزهاى 
ماجرا اســت، با انتشار خبرى مدعى شــده بود كه به بهانه انتشار 
اليو نوجوان 14 ساله، به زودى اليو اينستاگرام مسدود خواهد شد.

پس از آن هم در جريان گزارش عادل فردوســى پور از فينال جام 
باشــگاه هاى آسيا از طريق اليو اينســتاگرام، قابليت اليو در همراه 

اول و اينستاگرام مختل شده بود.
البته اين كانال مدعى شده بود كه وزارت ارتباطات به دليل تأثيرات 

اقتصادى با اين موضوع مخالفت كرده است. 
برخى هم اين فشــارها را به انتخابات 1400 ربط دادند و ارزيابى 
آنها ايــن بود كه در آســتانه انتخابات 1400 فشــارها براى فيلتر 

اينستاگرام تشديد شده است.
3- پس از گزارش عادل فردوســى پور از فينال باشــگاه هاى آسيا 
از اينستاگرام كنفدراسيون آســيا پيش بينى مى شد كه صداوسيما و 
انحصاردوســتان اجازه نخواهند داد تا اينســتاگرام به رقيبى براى 

تلويزيون تبديل شود.
در آن زمــان نيز وزير ارتباطات براى احتــرام به انتخاب مردم كه 
عالقه داشتند گزارش بازى را با صداى عادل فردوسى پور بشنوند، 
از مردم درخواست كرد در آن ساعت دانلود انجام ندهند تا مشكلى 

رخ ندهد، درخواســتى كه به نظر براى او گران تمام شده است.
4- اقتصاد اينســتاگرام و شــبكه هاى اجتماعى مورد اقبال ايرانيان 
مانند تلگرام و توئيتر فراتر از محاســبات سود براى يك وزارتخانه 

است و در جامعه بايد اين اثرات را رصد كرد.
ايجــاد شــغل ها و درآمدهاى جديــد از جمله اين اثرات اســت 
به طورى كــه در ايام كرونا بيشــتر ايرانيان كســب وكار خود را به 
اينســتاگرام منتقل كردند تا بتوانند در تعامل با طيف بيشــترى از 
جامعه محصــوالت خود را در محيطى امن به فروش رســانده و 

معيشت خود را تأمين كنند.
5- اينســتاگرام در فروش و مصرف كاالهاى دست دوم كه به عنوان 
جريان فرهنگى- اجتماعى در جهان رايج شــده است بسيار موفق 

عمل كرده است.
 در اينســتاگرام تقريبا هركاالى دســت دومى را مى توان پيدا كرد. 
#دســت_ دوم براى بيش از 118هزار پســت اينستاگرامى ساخته 
شده اســت. #دست_دوم_فروشى بيش از 15 هزار پست در اين 
شبكه اجتماعى دارد و #دست_دوم_در_حد_نو بيش از 24 هزار 

 و 500 پست. 
اين موضوع زمانى اهميت دارد كه بدانيم توقف صادرات بســيارى 
از اقالم مصرفى خانواده ها، به ويژه لوازم خانگى، باعث شده اســت 

تا بازار كاالهاى دست دوم در ايران رونق داشته باشد.
6- مدتى اســت كه تلگرام فيلتر شده و صادركننده حكم اين فيلتر 
هــم به دليل اثبات تخلف در پرونده اى اقتصادى در دســت قانون 

گرفتار آمده است.
امــا براســاس آمــار موجــود از ميــزان بازديــد محتواى وب ســايت ها 
ــار  ــكا (بســتر تحليــل رســانه و اخب و شــبكه هاى اجتماعــى در زل
ــراى مــردم، اصلى تريــن  ــه كمــك هــوش مصنوعــى)، تلگــرام ب ب
ــه اول  ــه در ده دقيق ــت؛ به طورى ك ــات اس ــت اطالع ــع درياف منب
انتشــار يــك خبــر در صــد كانــال برتــر خبــرى فارســى، به طــور 
ــمت  ــب از س ــد مطل ــزار بازدي ــش از 20 ه ــاهد بي ــط ش متوس

ــتيم. ــا هس ــن كانال ه ــان اي مخاطب
اين در شــرايطى اســت كه پــس از تلگرام، اينســتاگرام و توئيتر 
به عنوان شــبكه هاى اجتماعى بعدى مورد عالقــه مردم ايران قرار 
دارند كه اكنون تنها اينســتاگرام فيلتر نيست و معنى اين سخن اين 
اســت كه فيلتر اينستاگرام نيز تغييرى در استفاده مردم از آن ايجاد 

نخواهد كرد و تنها دسترسى را سخت تر مى كند.
7- آذرى جهرمى چه داوطلب انتخابات رياســت جمهورى 1400
باشــد چه نباشد و چه بتوان اين تحركات را انتخاباتى ارزيابى كرد 
و چه تحركاتى در راســتاى منافع انحصــارى، آنچه اكنون اهميت 
دارد نــوع رفتار آذرى جهرمى به عنــوان وزير ارتباطات در دفاع از 
انتخاب مردم اســت كه رفتارى جديد در احترام به حقوق مردم از 

سوى يك وزير جوان است.
اگر جمعى از مردم اينستاگرام را براى تماشاى يك گزارش مسابقه 
فوتبال بر تلويزيون ملى ترجيح مى دهند مشــكل از دسترســى به 
اينستاگرام نيست بلكه بايد بررســى شود چرا تلويزيون نمى تواند 

اين مخاطبان را جذب كند و انتخاب آنها باشد.
اگر جمعى كه به دليل انديشه انتقادى پذيرفته شده در درون نظام، به 
تلويزيون راه ندارند در اينســتاگرام به انتشار انديشه خود پرداخته 
و ورود ممنوع تلويزيون براى اين انديشــه را با اينســتاگرام بى اثر 
كرده اند، صدا و ســيما بايد در رفتار خود تجديدنظر كند و ملى تر 

بينديشد.
تاكنون ممنوعيت ماهواره، فيلتــر تلگرام و توئيتر و ممنوعيت هاى 
ديگــرى در ايران تجربه شــده اســت اما اگر صادق باشــيم بايد 
بپذيريم نه ممنوعيت ماهواره از ميزان اســتفاده كنندگان آن كاسته و 
نه فيلترينگ موفق بوده، بلكه با خود رانت هايى براى فروشــندگان 
وى. پى. ان و منتشــركنندگان فيلترشكن هاى تبليغاتى و ... نيز داشته 

است.

آزادى 186 زندانى جرايم غيرعمد در همدان
 مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان از آزادى 186 زندانى جرايم غيرعمد از ابتداى 

امسال تا پايان دى ماه در همدان خبر داد.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با فارس، با اشــاره به اقدامات ستاد ديه استان از ابتداى 
امســال اظهار كرد: در اين مدت 186 زندانى آزاده شده كه 175 نفر تا پايان آذرماه و 11 

نفر در دى ماه بوده است.
وى مبلغ بدهى اين مددجويان را 484 ميليارد و 272 ميليون و 77 هزار ريال دانســت و 
گفت: اين مبلغ تا آذرماه امسال 474 ميليارد و 369 ميليون و 77 هزار ريال بود و دى ماه 

نيز 9 ميليارد و 903 ميليون ريال شد.
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان با بيان اينكه تعداد پرونده هاى ديه در استان 5 مورد 
بود، افزود: از 139 پرونده مالى، 130 مورد تا پايان آذرماه و 9 مورد دى ماه شامل مى شد.
وى با اشــاره به 35 پرونده مهريه كه متعلق به تا پايان آذرماه اســت و موردى در دى ماه 

نبوده است، خاطرنشان كرد: 7 مورد پرونده نفقه داشتيم كه يكى متعلق به دى ماه است.
روحانى منش از آزادى 178 زندانى مرد و 8 زندانى زن خبر داد و با بيان اينكه 167 مرد 
تا پايان آذرماه و 11 مرد در دى ماه و 8 زن تا پايان آذرماه آزاد شــده اند از اخذ مبلغ 135 
ميليارد و 171 ميليون و 583 هزار ريال رضايت از شكات توسط ستاد ديه استان خبر داد.

وى بــا بيــان اينكه تا پايان آذرماه 132 ميليارد و 196 ميليــون و 83 هزار ريال و دى ماه 

2 ميليارد و 975 ميليون و 500 هزار ريال شــكات بخشيده اند، پرداختى صندوق تأمين 
خسارت هاى بدنى را 4 ميليارد و 795 ميليون و 560 هزار ريال عنوان كرد و افزود: اين 

مبلغ متعلق به تا آذرماه است و دى ماه وجود نداشت.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان با بيان اينكه 21 ميليارد و 777 ميليون و 900 هزار ريال 
مددجويان نقدينگى داشــتند، گفت: مبلغ اعسار به تقسيط 240 ميليارد و 502 ميليون و 

234 هزار ريال بود.
وى از 46 ميليارد و 759 ميليون و 800 هزار ريال كمك پرداختى براى پرونده هاى مالى 
و ديه خبر داد و افزود: 35 ميليارد و 265 ميليون ريال از بانك هاى ملت، ملى، تجارت و 

صادرات براى آزادى مددجويان وام دريافت شده است.

قانونى براى رايگان بودن خدمات بيمه اى 
وجود ندارد

حمايت از طرح هاى جايگزين 
كوره هاى آجرپزى 

 فرمانــدار همــدان از حمايت بــراى اجراى طرح هــاى توليدى 
زيرمجموعه بخش كشــاورزى در اراضى كوره هاى آجرپزى شــهر 

جورقان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى فرماندارى همــدان، محمدعلى محمدى 
در بازديد از چند طرح اقتصادى و توليدى در شــهر جورقان، گفت: 
ساخت واحدهاى توليدى در زمينه كشاورزى موجب تغيير وضعيت 
نابسامان اين منطقه، اشــتغالزايى، ايجاد ارزش افزوده و جلوگيرى از 

رشد قارچ گونه ساخت وسازهاى غيرمجاز در اين اراضى مى شود.
وى بر شتاب گرفتن طرح مجتمع چوب جورقان تأكيد كرد و افزود: 
مجرى طرح با همكارى شــهردارى و شوراى اسالمى شهر جورقان 
نسبت به اخذ پروانه هاى الزم در اسرع وقت اقدام و عمليات اجرايى 

اين مجتمع را آغاز كند.
فرماندار همدان از طرح پرورش ماهى و گلخانه نيز ديدن كرد و براى 
رفع مشــكل تأمين آب اين طرح دســتور پيگيرى داد تا سريعتر وارد 

مرحله اجرا شود. 
محمدى همچنين از طرح توســعه يك واحد گاودارى بازديد كرد و 
گفت: اين طرح بدون نياز به تسهيالت بانكى توان اجراى طرح توسعه 

دارد و موانع پيش روى آن بايد برداشته شود.

افزايش 91 درصدى فروشگاه هاى اينترنتى

 مديركل پست استان همدان از جابه جايى 180 هزار مرسوله پستى 
اينترنتــى در همدان خبر داد، به طورى كه فروشــگاه هاى اينترنتى 91

درصد رشد داشته است.
محمد اميدى در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: در پى شيوع ويروس 
كرونا و پويش «در خانه بمانيم» رويكرد و استقبال عموم مردم به خريد 
اينترنتى بيشــتر شده و اين امر موجب شده اين روزها در اداره پست 

همدان بسته هاى بيشتر از حد معمول داشته باشيم.
وى با بيان اينكه در 9 ماهه امســال مجموع مرسوالت وارده و صادره 
پست استان همدان بالغ بر 3 ميليون فقره بوده است، گفت: در اين ايام 
شاهد رشد 91 درصدى فروشگاه هاى اينترنتى بوديم به طورى كه از 42
فروشگاه اينترنتى طرف قرارداد با شركت ملى پست در استان همدان 

به 80 فروشگاه اينترنتى ارتقا يافته است.
مديركل پست استان همدان با اشاره به اينكه بيش از 180 هزار مرسوله 
خريد و فروش اينترنتى در استان داشتيم، افزود: اين ميزان مرسوله از 
رشــد 106 درصدى برخوردار بوده كه عموم اين مرســوالت شامل 

گياهان دارويى، البسه و قطعات الكترونيكى بوده است.
وى درباره تهيه اقالم و لوازم بهداشــتى براى كاركنان قســمت هاى 
مختلف يادآور شد: روزانه و به طور مرتب باجه ها، خودروهاى حمل 
مرسوالت پستى و تجزيه و مبادالت پست استان ضدعفونى مى شود.

اميدى افزود: تمام كارت ســوخت هاى ســال 98 و سال هاى گذشته 
يا توزيع شــده يا به دليل مراجعه نكردن گيرنده و درخواســت طرف 

قرارداد به شركت نفت عودت شده است.
وى يادآور شد: از سالجارى كمتر از 5 درصد كارت سوخت ها به عنوان 
معطله باقى مانده كه حدود 2 هزار و 800 فقره است، به طورى كه مردم 

يا تغيير مالك داشته اند يا آدرس ناقص بوده است. 

1- شــفافيت مالى، شــغل هاى جديد ايجاد كرده است. گويا بررسى 
حساب  بانكى افراد براى تعيين ميزان ماليات، شركت هاى مشاوره اى 
را در اين زمينه ايجاد كرده اســت. گفتنى است اين شركت ها با تبليغ 

حل مشكالت و چالش هاى مالياتى پيش رو فعال شده اند.
2-قاچاق دام هاى سرقتى دليل اصلى يافت نشدن سارقين دام ها عنوان 
شــده است. گويا با يافت نشدن دزدان، پرونده هاى سرقت دام ها پس 
از مدتى بســته مى شود. گفتنى اســت معموال قاچاق دام به عراق و 

كشورهاى حوزه خليج فارس انجام مى شود.
3- پرستاران قراردادى از افزايش حقوق دى ماه بهره مند نشده اند. گويا 
افزايش حقوق 50 درصدى دى فقط به پرستارانى كه استخدام رسمى 
هستند تعلق گرفته و 40 هزار پرستار قراردادى مشمول افزايش حقوق 
نشــده اند. گفتنى است كارانه پرستاران نسبت به سال 93 نيز افزايشى 

نداشته و تقريبا به يك پنجم كاهش يافته است.
4-كاهش قيمت دالر بر قيمت كاالهاى مصرفى مردم بى تأثير اســت. 
گويا اين درحالى است كه افزايش قيمت دالر با افزايش قيمت ديگر 
كاالها همراه اســت. گفتنى اســت كاهش قيمت دالر تنها با كاهش 

كاالهايى چون طال و خودرو همراه بوده است.
5- محسن رضايى ســتاد انتخاباتى تشكيل نداده است. گويا اميدوار 
رضايى انتصاب روح االمينى نماينده مجلس به عنوان مســئول ســتاد 
محســن رضايى را رد كرده است. گفتنى اســت نام محسن رضايى 
در انتخابات مطرح اســت و وى از داوطلبان بالقوه انتخابات رياست 

جمهورى ايران به شمار مى رود.

 در شرايط سخت اقتصادى امروز تأمين 
اجتماعى بار ديگر غوز باالى  غوز شــده و 
در مــواردى قرارداد هاى خــود را با مراكز 
درمانــى و داروخانه ها لغو كرده اســت كه 
ايــن اتفــاق موجب شــده تعرفه هــا آزاد 

شود. محاسبه 
اين ماجرا زمانى فشار 2 برابرى اقتصادى بر 
خانواد ه هاى تحت پوشــش بيمه وارد مى كند 
كه آنها پاســخى بــه اميد حمايت ســازمان 
بيمه گــر خــود دريافت نمى كننــد و مجبور 
هســتند هزينه داروهاى بيمارى هاى سخت، 
سرطانى و ناياب را از جيب شخصى و بدون 

تعرفه دولتى بيمه پرداخت كنند.
مطب پزشــكان از طرفى بســيارى از مراكز 
خدمــات ماننــد ســونوگرافى، راديولوژى، 
ارتوپدى و حتى خدمات آزمايشــگاهى خود 
را طــرف قرارداد با بيمه به ويــژه بيمه تأمين 
اجتماعــى نمى داننــد و هزينه هــا را به طور 
كامل از بيمار و بيمه شــونده دريافت مى كند 
و درنهايــت با دادن معرفى نامــه اى به بيمار 
او را بــه اميد دريافت مبلغــى از كل هزينه، 
روانــه اتاق هــاى مختلف تأميــن  اجتماعى 
وبيمه هاى تكميلــى مى كنــد كــه در بهترين 
حالت ممكن دســت كم يكى دو ماهى زمان بر 

خواهد بود.
اين درحالى اســت كه درصورتي كه بيمه شده 
اجباري به مراكــز درماني غير طرف قرارداد 
مراجعه كند، 90 درصد كل هزينه هاي درماني 
براســاس تعرفه هاي مصوب دولتي از سوي 
تأمين اجتماعى پرداخت خواهد شد اما گويا 
اين نوع پرداخت تعرفه براى بسيارى از مراكز 
درمانى مطلوب نيست زيرا چندان رغبتى به 
تقويت و بســتن قرارداد هاى بيمه اى با تأمين 

اجتماعى ندارند.
به عنوان مثال برخى خدمات راديولوژى از جمله 
سى.تى اسكن براى تشخيص ويروس كرونا با 
تعرفه دولتى 945 هزار و 434 ريال، ســى.تى 
اســكن براى ايمپلنت دندان 840 هزار و 584

ريال، سونوگرافى كامل شكم و لگن 586 هزار 
و 565 ريال است كه نمونه اى از صدها خدمات 
درمانى است كه بيشــترين تعداد مراجعات را 
دارند اما در بيشــتر مواقع بيمار با مشكل نبود 
قــرارداد با تأمين اجتماعى مواجه مى شــود و 

مجبور به پرداخت شخصى است.
در همين راســتا معاون راهبردى مدير درمان 
تأمين اجتماعى اســتان همدان در پاســخ به 
اين پرسش كه فرانشيز بيمه اى در بخش هاى 
مختلــف درمانى بــراى بيمه شــوندگان به 
چه صورت اســت؟ گفــت: در مجموع 90

درصد هزينه هاى بخش بسترى و 70 درصد 
هزينه هاى بخش سرپايى را در تأمين اجتماعى 
پوشش مى دهيم و بيماران بسترى شده هزينه 

اندك و ناچيزى مى پردازند.
اردالن رفيعــى افــزود: بيمه شــدگان اصلى 

شــاغل در كارگاه هاى مشــمول قانون تأمين 
اجتماعى، بيمه شدگان اختيارى و مشــــاغل 
آزاد، مســتمرى بگيران و مقررى بگيران بيمه 
بيكارى تحت پوشش تأمين اجتماعى، همسر 
بيمه شــده يا مســتمرى بگير تأمين اجتماعى، 
پدر و مادر تحت تكفل بيمه شــده، فرزندان 
پســر بيمه شــــدگان و مســتمرى بگيران تا 
22 ســــالگى يا تا پايــــان دوران تحصيل، 
فرزندان دختر بيمه شدگان و مستمرى بگيران 
درصورت نداشتن شــوهر، كارگران مشمول 

كارگران  اجبــارى  بيمــه 
(درصــورت  ســاختمانى 
بروز حوادث ناشى از كار) 
قانون  اين  مشمول  همگى 

مى شوند.
بيــان  بــا  همچنيــن  وى 
اينكــه در بخش بســترى 
داروهايى كــه مورد قبول 
وزارت بهداشــت است و 
شوراى  دبيرخانه  توســط 
عالــى بيمــه به مــا ابالغ 
آن  درصــد   95 مى شــود 
تأكيد  است،  پوشش  تحت 
كرد: هزينه تخت-روز هم 
موجود  استانداردهاى  طبق 

محاسبه و لحاظ مى شود.
وى با بيان اينكه فرانشــيز 

يا پرداختى از جيب بيمار در بخش بســترى 
ده درصد است، گفت: در بخش سرپايى نيز 
داروهــا را تا 70 درصد پوشــش مى دهيم و 

فرانشيز يا سهم بيمار 30 درصد است.
رفيعى در پاســخ به اينكه با توجه به شــيوع 
كرونــا آيا تأمين اجتماعــى در ارائه خدمات 
به بيماران كرونا مشــكل و چالشى داشته يا 
نه، اظهــار كرد: تا امروز در ارائه اين بســته 

خدمتى مورد تعهد ما مشــكلى وجود نداشته 
است اما يكى از مواردى كه ممكن بيماران را 
با ســختى مواجه كند اين است كه داروهاى 
كوويد-19 مانند اينترفرون و كلترا را براساس 
پوشــش  بســترى  بخش  در  دســتورالعمل 
مى دهيم، شــايد برخى تمايل داشــته باشند 
دارو را بگيرند و ســرپايى استفاده كنند، ولى 
وضعيت نظام ســالمت فعال طورى است كه 
اين داروها در بخش بسترى استفاده مى شود.

وى افــزود: اگر در بخش بســترى، دارو در 
بيمارســتان موجود نباشد، 
نســخه را به همــراه بيمار 
مى دهنــد كــه از بيــرون 
تهيه كنــد، در اين صورت 
در  دارو  اســت  ممكــن 
بازار به ســختى پيدا شود؛ 
البته اين موارد را پوشــش 

مى دهيم.
رفيعى با اشــاره به هزينه 
ســوى  از  پرداخت شــده 
بيمار، خاطرنشان كرد: اين 
قانونى  و  فرانشــيز  هزينه 
اســت بر همين اساس تا 
بيــش از 90 درصد هزينه 
نمى توانيم  قانــون  طبق  را 
پرداخــت كنيــم مگر در 
از  اســتثنا  مــوارد  برخى 
جمله مســتمرى بگيران تأميــن اجتماعى كه 
تا 5 درصد در برخــى موراد اضافه پرداخت 
مى كنيــم و همچنين در مــوارد فوتى و چند 
مورد اســتثناى ديگر كه اين موارد كم است 
گاهى بيش از 90 درصد پرداخت مى شود اما 
در مــوارد عام براى بســترى تا 90 درصد را 
تأميــن اجتماعى و ده درصــد ديگر را بيمار 
به عنــوان فرانشــيز كه قانون و حق اســت، 

پرداخت مى كند.
اجتماعى  درمان تأمين  معاون راهبردى مدير 
اســتان همدان درباره خدمات مراكز درمانى 
مانند بيمارســتان آتيه در همــدان كه تحت 
پوشــش كامل اين سازمان اســت نيز گفت: 
بيمارســتان ها و درمانگاه هايى كه جزو مراكز 
درمانى ملكى تأمين اجتماعى است به صورت 
رايگان به مردم خدمات مى دهند، به طورى كه 
حدود يك سوم از خدمات را تأمين اجتماعى 
از طريــق مراكز خودش به بيماران ارائه دهد 
و دوسوم خدمات را تأمين اجتماعى از طريق 
و  خيريه  بخش  دانشــگاهى،  بيمارستان هاى 

خصوصى خريد مى كند.
رفيعى همچنين با بيــان اينكه درحال حاضر 
قانونــى براى اينكه چون فــردى بيمه تأمين 
اجتماعى است، تمامى خدمات برايش رايگان 
باشــد وجود ندارد، تأكيد كــرد: پرداخت ده 
درصــدى فرانشــيز كه بايد از طــرف بيمار 
به عنوان فرانشيز پرداخت شود، مصوبه هيأت 
وزيران است و بيشتر از آن در دايره اختيارات 

تأمين اجتماعى نيست.
وى با بيان اينكه بايد تعادل را درنظر گرفت، 
افــزود: نبايد هزينه ها آنقدر گران باشــد كه 
پرداخت آن از عهده مردم خارج باشــد و نه 
رايگان باشــد كه موجب اتالف منابع شود، 
منابعى كه همان حق بيمه اى است كه از فرد 

گرفته مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر يكى از 
مشــكالت بزرگ صندوق هــاى بيمه درمان 
تأمين اجتماعى، بحران منابع و مصارف است 
چون مردم توانايى پرداخت سرانه را ندارند و 
سرانه وقتى خيلى پايين باشد و واقعى نباشد، 
هزينه هــاى درمان را جبــران نكرده و دچار 
عقب افتادن تعهدات شــده و سيســتم درمان 

آسيب مى بيند.

 ايجاد درآمد پايدار براى خانواده هاى تحت 
حمايت در دستور كار جديد كميته امداد استان 

همدان قرار گرفته است.
مديركل كميته امداد اســتان همدان، گفت: 7

ميليارد و 600 ميليــون تومان حق بيمه تأمين 
اجتماعى براى 2 هزار و 621 زن سرپرســت 
خانــواده و 2 هــزار و 79 نفــر از مجريــان 
طرح هاى اشــتغال و خودكفايــى در 9 ماهه 

امسال واريز شده است.
پيمان تركمانه در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: 
اين نهاد به طور ميانگين براى هر زن سرپرست 

خانــوار ماهانه 152 هزار تومــان و براى هر 
خانــوار مجرى طرح هاى اشــتغال 343 هزار 
تومان به عنوان حق بيمه در اين سال به حساب 

سازمان تأمين اجتماعى واريز كرده است.
وى، بهره گيــرى از راهكارهاى مختلف، براى 
ايجاد درآمد پايدار بــراى خانواده هاى تحت 
حمايت را از برنامه هاى اساســى كميته امداد 
برشــمرد و تأكيــد كرد: پرداخــت حق بيمه 
تأميــن اجتماعى، نه تنها موجــب ايجاد زمينه 
بهره منــدى خانواده هــاى تحــت حمايت از 
مزاياى بازنشستگى و دريافت مستمرى ماهيانه 

مادام العمر خواهد شد، بلكه موجب توانمندى 
خانواده ها و ســبب بهبود وضعيت معيشــتى 
نيازمندان و ايجاد ثبات در زندگى آنان خواهد 

شد.
وى با اشــاره بــه اينكه 28 هــزار و 843 زن 
سرپرست خانوار تحت حمايت، از مجموعه 
خدمــات حمايتى اين نهاد بهره مند هســتند، 
گفــت: تاكنون 745 نفــر از مددجويان تحت 
حمايت اين نهاد توانسته اند در سال هاى اخير 
به عنوان بازنشسته سازمان تأمين اجتماعى، از 
دريافت مستمرى ماهيانه برخوردار شده و از 

تحت حمايت كميته امداد خارج شوند.
مديركل كميته امداد اســتان همدان بيان كرد: 
زنان سرپرست خانوار در 55 سالگى با داشتن 
حداقل ده ســال ســابقه پرداخت حق بيمه، 
مشــمول دريافت مستمرى بازنشستگى تأمين 
اجتماعى خواهند شــد كه در اين راســتا اين 
نهاد زنان مددجوى سرپرســت خانوار باالى 
45 سال را تحت حمايت بيمه تأمين اجتماعى 
قرار مى دهد تا پس از ده سال بيمه پردازى، از 
مزاياى مســتمرى تأمين اجتماعى، از چرخه 

حمايت اين نهاد خارج شوند.

ايجاد درآمد پايدار براى خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد

پلمب 9 مركز 
درمانى در استان

 مديــر نظارت و اعتبار بخشــى 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان از انجام 292 بازرسى از 
مراكز درمانى استان همدان در يك ماه 
گذشته خبر داد كه به پلمب 9 كلينيك 

منجر شده است.
محمدرضا كريمــى در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 

پلمــب 9 مركز درمانــى و مطب در 
دى ماه گذشته، گفت: مدرك تقلبى در 
طب سنتى، تخلف در دندانپزشكى و 
رعايت نكردن شيوه نامه هاى بهداشتى 
از علل پلمب ايــن مراكز درمانى در 

استان بوده است.
وى در ادامــه يادآور شــد: گروهى 
4 نفره از بازرســان دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان هر ماه مراكز درمانى 

را بازرسى مى كنند.
 كريمى با بيان اينكه در ماه گذشــته 

17 مورد اخطاريه بــه مراكز درمانى 
داشــتند  بهداشــتى  تخلف هاى  كه 
ارســال شــد، تأكيــد كــرد: توجه 
نكردن بــه اخطارهــا و رفع نكردن 
مشكالت بهداشتى طرح شده در اين 
اخطاريه ها، به پلمــب مراكز درمانى 

متخلف منجر خواهد شد.
مدير نظارت و اعتبار بخشى معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشكى استان 
همدان گفــت: متخلفــان از 5 تا 7 
ميليون تومان جريمه نقدى مى شوند.

پرداخــت ده درصــدى 
فرانشيز كه بايد از طرف 
بيمار به عنوان فرانشــيز 
مصوبه  شــود،  پرداخت 
و  اســت  وزيران  هيأت 
بيشــتر از آن در دايــره 
اختيارات تأمين اجتماعى 

نيست
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كشف 39 دستگاه استخراج ارز ديجيتال
 در همدان و كبودراهنگ

 مأموران پليس امنيت اقتصادى اســتان بــا همكارى كاركنان اداره 
برق شهرســتان همدان در راســتاى اجراى طرح سراسرى مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز توانســتند در بازرسى از يكى از شهرك هاى صنعتى 
كه به صورت غيرقانونى درحال اســتفاده از 25 دستگاه استخراج ارز 

ديجيتال بودند را كشف كنند.
رئيس پليس امنيت اقتصادى استان همدان با اشاره به اينكه روز شنبه 
27 دى ماه 25 دســتگاه اســتخراج ارز ديجيتال قاچاق توسط پليس 
كشف و ضبط شــد، ادامه داد: ارزش اين 25 دســتگاه در مدل هاى 

مختلف برابر نظر كارشناسان 4 ميليارد ريال برآورد شده است.
مجتبى محمدى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به دستگيرى يك فرد در 
زمينه استخراج غيرمجاز ارز ديجيتال، خاطرنشان كرد: پرونده قضايى 

در اين راستا تشكيل شده و درحال رسيدگى است.
وى در ادامه با اشاره به كشف 14 دستگاه ديگر از يك واحد توليدى 
كه به صورت غيرقانونى درحال اســتخراج ارز ديجيتال بود، خبر داد 
و گفت: ارزش اين دســتگاه ها 2 ميليــارد و 400 ميليون ريال برآورد 
شده و در اين راستا يك متهم دستگير و به مرجع قضايى ارجاع داده 

شده است.
محمدى در پايان با اشاره به اينكه استفاده از دستگاه هاى استخراج ارز 
ديجيتال مستلزم دريافت مجوز از سازمان ها و نهادهاى مرتبط است، 
تصريــح كرد: افرادى كه مبادرت به خريد، فروش و نگهدارى از اين 
دستگاه ها مى كنند اقدامات قانونى را در راستاى اخذ مجوزهاى قانونى 

به عمل آورند.

كارخانه  فرآورى آهك در نهاوند
 ساخته مى شود

 سرمايه گذار بخش خصوصى براى ساخت كارخانه عظيم فرآورى 
آهك از معادن كربنات نهاوند، با ســرمايه گذارى 200 ميليارد تومانى 
اعالم آمادگى كرده كه پــس از انجام مطالعات اوليه و انجام كارهاى 

ادارى عمليات اجرايى و تجهيز كارگاه آغاز خواهد شد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى گفت: با توجه به 
ظرفيت هاى قابل توجه شهرســتان در بخش صنايع و معادن به تازگى 
بــا مديرعامل كارخانه فوالد مباركه و فعاالن معدنى بخش خصوصى 
درباره توسعه صنايع راهبردى در شهرستان، ديدار و گفت وگو كرديم.
عليرضا شــهبازى با بيان اينكه توســعه صنايع راهبردى در شهرستان 
رهاورد اين جلســات بود، تصريح كرد: در اين نشست درباره معادن 
دولوميت و كربنات كلســيم شهرستان و سرمايه گذارى شركت فوالد 
مباركــه در معادن دولوميت با توجه به نياز صنعت فوالد به اين كانى 

ارزشمند معدنى، بحث شد.
وى ادامه داد: همچنين با توجه به اهميت اســتراتژيك توليد شــمش 
منيزيوم در كشــور مقرر شد شركت فوالد مباركه براى سرمايه گذارى 
در اين زمينه پس از كارشناسى شرايط، با توجه به غناى باالى معادن 

شهرستان اقدام كند.
شــهبازى با اشــاره به پروژه ســد گرين، عنوان كرد: با پيگيرى هاى 
مســتمرى كه انجام داديم اعتبار ســد گرين نهاوند با امضاى مديران 

عامل بانك هاى كشاورزى، تجارت و صادرات تأمين شد.
وى گفــت: با امضاى تفاهم نامه  تأمين اعتبار ســد گرين نهاوند كه از 
محل تبصره 56 اســت، مشــكل اعتبار ريالى اين پروژه حل شــد و 
عمليات اجرايى به زودى آغاز مى شود و در مجموع 337 ميليارد تومان 

طبق اين تفاهم نامه به اين پروژه تخصيص خواهد يافت.
نماينده مردم نهاوند بيان كرد: بانك هاى كشاورزى، صادرات و تجارت 
با امضاى تفاهم نامه اى براى تأمين مالى پروژه ســد مخزنى گرين در 

شهرستان با عامليت بانك كشاورزى، همكارى خواهند كرد.
شهبازى تأكيد كرد: اين تفاهم نامه بين من به عنوان نماينده مردم نهاوند 
در مجلس شوراى اســالمى به امضاى روح ا... خدارحمى مديرعامل 
بانك كشــاورزى، حجت ا... صيدى مديرعامل بانك صادرات و رضا 

دولت آبادى مديرعامل بانك تجارت رسيده است.
وى بــا بيان اينكه اعتبار ايــن پروژه با عامليت بانك كشــاورزى و 
تضمين نامه ســازمان برنامه و بودجه كشور پرداخته خواهد شد، ابراز 
اميدوارى كرد كه با پيگيرى ســازمان آب، مجرى طرح و تخصيص 
منابع به زودى پروژه تكميل و مردم منطقه از مزاياى اين طرح بهره مند 

شوند.
شــهبازى تأمين آب شرب مورد نياز شهرســتان نهاوند و روستاهاى 
اطــراف، تأمين آب مــورد نياز صنعت منطقه، افزايــش توليد انرژى 
برق آبى نيروگاه گاماسياب و كنترل سيالب را از جمله مزاياى اجراى 

طرح تكميل سد مخزنى گرين عنوان كرد.

در ستاد مقابله با كروناى نهاوند عنوان شد
زنگ خطر براى موج چهارم

■ دورهمى و ساده انگارى ها موج سختى را پيش بينى مى كند
 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: چند روزى است 
كه سير ابتال به كرونا در شهرستان نهاوند به حالت صعودى بازگشته 
و به گفته برخى مسئوالن، اين شرايط نگرانى ها را نسبت به اينكه مبادا 
موج چهارم و شرايطى دشوارتر پيش رو باشد و دوباره سرعت شيوع و 
انتشار ويروس كرونا به روزهاى نخست بازگردد و كنترل آن سخت تر 

شود، تشديد كرده است.
گويا دورهمى و تجمع ها دوباره جان گرفته اســت و ســاده انگارى 
و بى توجهى ها بــه خطر ويروس كرونا و قدرت گرفتن آن، ســبب 
نگرانى ها از تقويت شرايط براى شيوع و انتشار كرونا در شرايطى كه 

به موج چهارم شباهت دارد، شده است.
فرماندار نهاوند در ستاد كروناى شهرستان گفت: آمارها روبه افزايش 

است، بايد مدل مقابله را تغيير و تقويت كرد.
بازارها و كسب وكار مردم را مى بينيم ناراحتيم و بايد دغدغه مقابله را 

تقويت كنيم كه نكند مديون و بدهكار مردم باشيم.
مــراد ناصرى با بيان اينكه بى خيالى و بى توجهى به شــرايط موجود، 
يك نوع خودزنى اســت، تصريح كرد: 11 ماه پيش كرونا وارد كشور 
و نگرانى ها آغاز شــد، تا امروز تمــام تالش مان را براى مقابله با اين 
ويروس داشــته ايم، اما اگر ساده انگارى كنيم و دنبال راهكارهاى تازه 

نباشيم موج چهارم و بلكه پنجم هم دامنگيرمان خواهد شد.
وى بــا تأكيد بر آمادگى تيــم بحران و تقويت اقدامــات، نظارت و 
بازرســى ها گفت: درصورت بازگشايى مدارس، تدابير الزم انديشيده 
شــده است، همچنين ميهمانســراهاى ادارات و هتل ها براى پذيرش 

بيماران پيش بينى شده است.
ناصرى گفت: طرح شهيد سليمانى اگر همين طور درست اجرا شود، 
نتايج بســيار خوبى در كنترل و مقابله با شيوع كرونا خواهد داشت. 
فرماندار نهاوند با تشــكر از دهياران و شوراهاى روستاها، گفت: در 
برخى روستاها دهياران آن طور كه انتظار مى رفت در آگاه سازى مردم 

موفق عمل نكردند.
ناصرى افزود: كاهش و رفع محدوديت ها به معناى عادى شــدن 
شــرايط نيســت و درصورت همراهى نكردن مردم و بى توجهى 
به شيوه نامه هاى بهداشــتى، وضعيت سختى در پيش رو خواهيم 

داشت.
وى همچنيــن دورهمى هاى فاميلى و خانوادگى و برگزارى مراســم 
جشن و عزا را اصلى ترين عامل ابتالى مردم به كرونا دانست و گفت: 
اعمال سختگيرانه محدوديت ها و اجراى قانون در برابر افراد متخلف 
بايد بيش از پيش مورد توجه متوليان امر و مديران شهرستان قرار گيرد.

 طرح شهيد سليمانى ادامه دارد
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند و دبير قرارگاه زيســتى اين شهرستان نيز 
گفت: 300 بســته معيشــتى بين مبتاليان در قرنطينه توسط نيروهاى 

بسيج و سپاه توزيع شده است.
على مختــارى با بيان اينكه مصوبات ســتاد كرونا با محوريت طرح 
شهيد حاج قاسم ســليمانى با جديت درحال انجام و پيگيرى است، 
تأكيد كرد: متأســفانه عادى انگارى بين مردم درحال گسترش است و 
اگر به همين منوال پيش برويم قطعا وارد شرايط بحرانى و موج چهارم 

خواهيم شد.
وى شــلوغى و ازدحام جمعيت در دفاتر پيشخوان و رعايت نكردن 
پروتكل هــاى بهداشــتى در نانوايى ها و قصابى هــا را عامل افزايش 
نگرانى ها براى بازگشــت شرايط سخت گذشته دانست و افزود: نياز 

است كه بازرسى و نظارت ها با جديت انجام شود.
مختارى ادامه داد: اصحاب رســانه همچنان خطر دورهمى ها، رعايت 
نكردن موارد بهداشــتى و عادى انگارى شــرايط كرونايى را به مردم 

گوشزد و اطالع رسانى كنند.
وى همچنين از واحد تاكســيرانى خواســت تا تذكرات جدى به 
رانندگان درباره جابه جايى تنها 3 مســافر و اســتفاده رانندگان و 
مســافران از ماسك را در دستور كار داشــته باشند و اينكه برخى 
راننده هــا نرخ هــاى كرايه را رعايــت نمى كنند و بيــش از تعرفه 

دريافت مى كنند.
 دفاتر پيشخوان مديريت نشود بحران زاست

رئيس مركز بهداشت نهاوند هم گفت: دفاتر پيشخوان نظارت و كنترل 
مى شــود و درصورت رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشــتى، پلمب 

خواهند شد.
به گفته خويشــوند، يك واحد دفتر پيشخوان به دليل رعايت نكردن 
فاصله ها پروتكل هاى بهداشتى تعطيل شد تا روش هاى ارائه خدمات 

را تغيير و تقويت كند.
 زنگ خطر تشديد  بحران كرونا

سيامك دانشور مدير شبكه بهداشت نهاوند هم زنگ خطر را به صدا 
درآورد و گفت: شــرايطى كه داريم مى بينيم و با آن درگير هســتيم 
از شــيوع موج چهارم و شايد موجى شــبيه ابتداى شيوع كرونا خبر 

مى دهد.

راه اندازى هيأت انديشه ورز بانوان اسدآبادى 
در حوزه دفاع مقدس

 هيأت انديشه ورز بانوان اسدآبادى به عنوان نخستين هيأت انديشه ورز بانوان استان در 
حوزه دفاع مقدس با هدف اشتغال، فعاليت هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، هنرى، رسانه 
و ... از تمامى اقشــار بانوان درحال عضوگيرى بوده و تا پايان ســال راه اندازى و فعاليت 

خود را آغاز خواهد كرد.
رئيس كميته تخصصى زنان و دفاع مقدس با اشــاره به شهيد محمدرسول رضايى شهيد 
13 ساله اسدآبادى به عنوان شهيد شاخص ملى سال 99 در قشر دانش آموزى، گفت: روز 
گذشته كتاب «محمدرســول آن مرد كوچك» با موضوع زندگينامه و مجموعه خاطرات 

شهيد «محمدرسول رضايى» به قلم «فاطمه بگ زاده» با حضور جمعى از مسئوالن، خانواده 
شهيد و نويسنده كتاب در مسجد جامع اسدآباد رونمايى شد.

ليال اميدى همچنين از تأليف كتاب «نبض الله ها» شامل خاطرات زنان شهرستان در حوزه 
دفاع مقدس به نويســندگى «فاطمه بگزاده» خبر داد و يادآور شد: اسدآباد در حوزه دفاع 
مقدس توسط نويسندگان فاخر اين ديار قرار به تأليف 5 كتاب داشت كه حمايت حوزه 
نشر استان و عالقه نويسندگان سبب شد 13 جلد كتاب درباره شهداى اسدآباد در دست 
تأليف باشــد كه تاكنون 8 مورد آن رونمايى شده و تأليف كتاب نبض الله ها نيز به پايان 
رسيده است. وى افزود: از كتاب هاى رونمايى و تأليف شده تاكنون تمامى كتب به غير از 

يك كتاب به نويسندگى بانوى اسدآبادى فاطمه بگ زاده، انجام گرفته است.
اميدى كتاب هاى «به يادت مى مانم، قصه هاى من و آقا بزرگ، به من بگو مادر، آن ســوى 

ديوار، عطر مريم، خواب هايى از بهشــت، محمدرسول آن مرد كوچك و نبض الله ها» را 
به نويسندگى فاطمه بگ زاده و كتاب «ميهمان اروند» به نويسندگى پروانه شفيعى نيا را از 
جمله كتبى به نويسندگى بانوان نويسنده حوزه دفاع مقدس شهرستان اسدآباد برشمرد كه 

امسال رونمايى و تأليف شده اند.
وى همچنين با بيان اينكه امســال 150 ميليون تومان اعتبار از محل اعتبارات شهرستانى 
در راســتاى تأليف كتب حوزه دفاع مقدس اختصاص داده شد، خاطر نشان كرد: امسال 
غرص 403 نهال به ياد 403 شهيد واالمقام اسدآباد در حوزه كميته تخصصى زنان و دفاع 
مقدس شهرستان در دست برنامه قرار دارد كه در ماه جارى غرص 200 اصله نهال توسط 
همسران و مادران شهداى شهرســتان در گردنه اسدآباد انجام شد و تا پايان سال غرص 

مابقى نهال نيز انجام مى گيرد.

  گردنه اســدآباد موقعيت خاصى دارد و با 
وجود اختالف ارتفاع و بافت زمين شناســى، 

ايجاد تونل در گردنه اسدآباد شدنى نيست.
مشاور وزير راه وشهرسازى در امور زير بنايى 
كشــور در ســفر نيم روزه خود به شهرستان 
اســدآباد و در جلســه بررســى مشــكالت 
پروژه هــاى حــوزه راهــدارى و حمل ونقل 
جــاده اى اين شهرســتان، اظهار كــرد: جاده 
اســدآباد به همدان جــاده اى اســت كه در 
اختيــار راهدارى و حمل ونقل جاده اى بوده و 
آئين نامه هايى براى ايمن سازى آن وجود دارد 
كه بايــد صد درصد ايــن آئين نامه ها رعايت 
شود. درحال حاضر چند قرارداد منعقد شده كه 

اين اقدامات را انجام دهند.
سيدحســين ميرشــفيع افزود: دربــاره اعتبار 
اين پروژه ها، نياز اســت كه وزارتخانه با هر 
تمهيدات الزم اعتبار اين طرح را تأمين كند و 
در اين راستا پيگيرى مسئوالن نيز نياز خواهد 
بود، ضمن اينكه بايد نيوجرسى الزم طرح را 
كه ظرفيت آن در استان همدان محدود است 
و پاســخگوى يك پروژه هم نمى تواند باشد، 

ارتقا دهيم.
وى با اشــاره به قراردادهاى منعقدشده درباره 
جداســازى الين رفــت و برگشــت گردنه 
شــامل نصب نيوجرسى، روشنايى و تعريض 
گردنه، تصريح كرد: براى تخصيص اعتبار اين 
پروژه ها بايد پيگيرى كرد تا روند بهره بردارى 
پروژه هرچه سريعتر عملى و با اجراى پروژه 
آمــار تصادفات رخ بــه رخ و انحراف به چپ 
در گردنه معروف اســدآباد كاهش يافته و اين 

معضل مرتفع شود.
ميرشــفيع درباره پروژه جداسازى الين رفت 
و برگشــت گردنه و نصب نيوجرســى اين 
محور، خاطرنشان كرد: براى توليد نيوجرسى 
طرح فوق بايد براى اخذ مجوز كارخانه توليد 
نيوجرسى در شهرستان يا استان همدان اقدام 
كنيم تا با اين راهكار نيوجرسى مورد نياز طرح 

گردنه در اسرع وقت تأمين و نصب شود.
وى بيان كــرد: پروژه تعريض و روشــنايى 
گردنه نيز داراى قرارداد جداگانه اى هستند كه 
با پيگيــرى تخصيص اعتبار قطعا روند افتتاح 

پروژه تسريع مى يابد.
ميرشفيع در ادامه با اشاره به راه هاى روستايى 
نيز گفــت: منابــع اعتبارات راه روســتايى 

در قانــون بودجه ملى حذف شــده و هيچ 
بودجــه اى وزارت راهدارى بــراى اين امر 
نــدارد و اعتبار در اختيار استان هاســت كه 
در همين رابطه هرچقدر كه از منابع اســتان 
براى پيشــرفت پروژه هاى راه روستايى و نيز 
پروژه آسفالت راه اسدآباد به سنقر و داشبالغ 
از اســتان بتوانيد تأمين اعتبــار كنيد معادل 
همان اعتبار از ســاير منابــع كمك خواهيم 
كرد تا كار انجام شــود و اين طرح ها تا سال 

1400پيشرفت كنند.
ميرشفيع همچنين درباره ايجاد راهدارى ثابت 
ديگرى در شهرستان اسدآباد، گفت: تخصيص 
راهدارى ثابت ديگر به شهرستان اسدآباد نياز 
نبوده و اســتاندارد الزم و قابليت اجرا را فعال 
ندارد و سياست گذارى سازمان راهدارى براى 

زمان برفگير، ايجاد راهدارى زمستانه است.
 كنار گذر اسدآباد در مراحل پايانى 

است
فرماندار اسدآباد نيز در اين جلسه گفت: اخذ 
مجوز برگزارى مناقصه جداسازى الين رفت 
و برگشــت گردنه اسدآباد با اعتبار 8 ميليارد 
و 300 ميليــون تومان به طول 15 كيلومتر و 
نيز ايجاد روشــنايى بر روى نيوجرسى ها با 
اعتبار 4 ميليــارد و 700 ميليون تومان انجام 
و پيمانكاران آنها مشخص شده كه هم اكنون 

عمليات اجرايى طرح آغاز شده است.

ســعيد كتابى با بيان اينكه افتتاح طرح فوق 
از نقش مؤثــرى در كاهش آمار تصادفات 
رخ بــه رخ و انحــراف به چــپ در گردنه 
معروف اســدآباد برخــوردار خواهد بود، 
افزود: درصــورت تخصيص صد درصدى 
اعتبار پروژه هاى فوق، ســال آينده شــاهد 

افتتاح طرح خواهيم بود.
بــه گــزارش روابــط عمومــى فرماندارى 
شهرســتان اســدآباد، وى همچنين با اشاره 
به نقش مؤثر افتتاح كنارگذر شهرســتان در 
كاهش بــار ترافيك كاهش تصادفات، گفت: 
درحال حاضر اين طرح 11 ساله با پيشرفت 
98 درصدى در مراحل پايانى خود قرار دارد 
و تنها اتصال ورودى شــهر بــه كمربندى، 
تابلوها، خط كشــى و ايمنى طرح باقى مانده 
كه هم اكنون توسط پيمانكار طرح در دست 

اجراست.
كتابى از افتتاح پروژه ملى كنارگذر اسدآباد 
در خردادمــاه 1400 خبــر داد و افــزود: 
ايــن طرح به عنــوان يكــى از بزرگ ترين 
پروژه هاى ملى اســدآباد در سال 89 آغاز 
شــد و تاكنون براى اين پروژه 23 ميليارد 
تومان هزينه شده و براى اتمام كامل طرح 
به اعتبارى افزون بر 30 ميليارد تومان نياز 

بود. خواهد 
مدير راهدارى و حمل ونقل جاده اى اسدآباد 

هــم از وجود 411 كيلومتر راه آســفالته در 
اين شهرستان خبر داد و يادآور شد: از 411

كيلومتر راه آســفالته شهرســتان 33 كيلومتر 
شــريانى و مابقى غيرشــريانى است كه در 
راســتاى نگهــدارى اين ميزان راه از ســال 
84 نگهدارى راه هاى شــريانى به ســازمان 
راهدارى و راه هاى غيرشــريانى به اســتان 

واگذار شد.
ساسان رســتمى با اشــاره به اينكه از 411
كيلومتر راه آسفالته ســطح شهرستان، بيش 
از 270 كيلومتر راه آســفالته روستايى است، 
ادامه داد: امســال 66 درصــد از طرح ابرار 
استان همدان به شهرستان اسدآباد اختصاص 
داشــت كه در راســتاى اجــراى اين طرح 
سراســرى اقدام براى راه هــاى اولويت دار 
روستايى داراى بيش از 70 درصد پيشرفت 
فيزيكى بوده و تا پايــان فصل كارى مابقى 

طرح نيز به پايان خواهد رسيد.
 در پايان اين جلســه مشاور و نماينده وزير 
راه وشهرســازى در امور زير بنايى كشور به 
اتفاق نماينده ســاخت و توسعه زيربناهاى 
حمل ونقل كشــور، فرماندار اســدآباد و نيز 
مديركل راه وشهرسازى و مديركل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان از پروژه گردنه 
اسدآباد، كنار گذر، محور اسدآباد به داشبالغ 

و كليايى بازديد ميدانى به عمل آوردند.

 گل تپه-خبرنگار همدان پيام: شورا تجلى 
مشــاركت مردم در بســتر آموزش وپرورش 
اســت و آموزش وپرورش گل تپه امسال در 

اين زمينه رتبه برتر را كسب كرده است.
مديركل آموزش وپرورش اســتان در همايش 
تجليل از شــوراى آموزش وپــرورش منطقه 
گل تپه، شــوراى آموزش وپرورش را مجمع 
همفكــرى در نهاد علمى دانســت و گفت: 
شــورا، كانون تجلى مشاركت مردم در بستر 

نظام آموزشى اســت و يكى از كاركردهاى 
مهم شــورا، هم افزايى برون نهادى و استفاده 
از خردجمعى براى پيشــبرد سياســت هاى 
آموزشــى و تربيتــى و حمايت از سيســتم 

به شمار مى رود.
محمد پــورداود آموزش را محــور تعالى و 
رشــد جامعه براى نيل به توســعه پايدار و 

همه جانبه دانست.
وى از اعضــاى شــوراى آموزش وپرورش 

در بخشــدارى گل تپه تجليل كــرد و افزود: 
توســعه  و  تحول  كانون  آموزش وپــرورش 
جامعه اســالمى اســت و مى طلبــد همه با 
نظرات و ايده هاى مناســب اجرايى به كمك 
اين نهــاد بشــتابند. وى خاطرنشــان كرد: 
در شــرايطى كه كرونا بخشــى از اقتصاد و 
فعاليت ها را در كشــور تحت تأثير قرار داده 
و به رغــم تنگناهاى مختلــف به وجود آمده، 
فراينــد و چرخه آموزش بــا همت و تالش 
معلمان و سختكوشى فرهنگيان بدون خأل و 
خلــل از طريق فضاى مجازى و اســتفاده از 
راهبرد هاى جديد آموزشــى در جامعه تداوم 

پيدا كرده است.
پــورداود افزود: در بازگشــايى مدارس تابع 
دستوالعمل هاى ســتاد مقابله با كرونا هستيم 
و با همراهى خانواده ها، آموزش اختيارى در 
مدارس با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 

و موازينى كه وضع شده، انجام خواهد شد.
وى آموزش حضورى در مدارس را با رعايت 
موارد بهداشــتى ضرورى دانســت و گفت: 
اين فرايند كمــك مى كند تا حجم بزرگى از 
مشكالت آموزشى مناطق كم برخوردار مرتفع 
شــود زيرا خدمات آموزشــى محدود براى 
مدارس زير 50 نفر روستايى و پايه هاى اول 

و دوم و دروس كارگاهــى، علمى-مهارتى 
هنرستانى، پيش بينى و ارائه مى شود.

مديــركل آموزش وپرورش اســتان در ادامه 
تأكيــد كرد: انتظار مــى رود همكاران محترم 
مديــر با اهتمــام معلمان ارجمنــد با اتخاذ 
نوبت بندى  طريــق  از  مناســب  تمهيــدات 
كالس ها و تقســيم بندى دانش آموزان نسبت 
به تحقق فعاليت هــاى آموزش حضورى در 

مدرسه، برابر برنامه درسى، اقدام كنند.
وى از حمايت هــاى ويژه اى از دانش آموزان 
مناطق محروم به ويژه بخش گل تپه خبر داد و 
اظهار كرد: حدود 8 هزار دستگاه تبلت توزيع 
خواهد شــد تا كمبود تجهيــزات موردنياز 
آموزش مجــازى دانش آموزان مناطق محروم 

مرتفع شود.
پورداود ادامه داد: مجموعه آموزش وپرورش 
استان و مناطق با تمام توان در راستاى تحقق 
عدالت آموزشــى، گام هاى عملى بيشــترى 
در جهت تجهيز، توســعه فضاهاى آموزشى 
و تأمين زيرســاخت هاى الزم در بخش هاى 

روستايى پاى كار هستند.
در پايــان مديركل آموزش وپرورش اســتان 
از همــه اعضاى شــوراى آموزش وپرورش 

قدردانى كرد.

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: در شهرســتان 
كبودراهنگ 18 كارگروه براى ســتاد دهه فجر امسال 

تشكيل شده است.
امام جمعه كبودراهنگ در نشســت دهه فجر گفت: 
به بركت خون پاك شــهيدان و بــا رهبرى حضرت 
امام خمينــى(ره) و مقام معظم رهبرى نظام و انقالب 
شكوهمند اسالمى با گذشت 42 سال در برابر توطئه 
و دسيسه هاى دشــمنان، همچنان ســرافراز و پايدار 
مانده است و هر روز تنومندتر مى شود.  حجت االسالم 

نقــى باقرى با بيــان اينكه انقالب اســالمى موجب 
عزتمندى ملت ايران شد، تأكيد كرد: اين حركت عظيم 
يك تحول بنيادين در دنيا بود كه امروز شــاهد عاجز 
شــدن نظام استكبار در برابر اين نهضت الهى هستيم. 
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ نيز از تشــكيل 18

كارگروه ستاد دهه فجر انقالب در اين شهرستان خبر 
داد و گفت: كارگروه هــا با اولويت بيان موفقيت هاى 
انقــالب و نظام و خدمات دولــت، توجه به محتواو 
الگوى ارزشمندى همچون شهيدحاج قاسم سليمانى 

فعاليت كنند. حجت ا... مهدوى افزود: از همه مسئوالن 
در اين شهرســتان بابت همه زحماتى كه كشــيده اند 
قدردانى مى كنم، اجر همه شــما با خداست و دعاى 
خير خانواده هاى معظم شهدا پشت سر همه ما خواهد 
بــود. وى افــزود: وجود امام جمعه بــراى همه ما با 
ارزش و مايه دلگرمى بوده و هســت و معتقد هستيم 
حضور روحانيون و نمايندگان حضرت آقا چراغ راه ما 
خدمتگزاران هستند و ما نيازمند راهنمايى و ارشادات 
آنها هســتيم.  مهدوى ادامه داد: انقالب اسالمى ما هم 

به واسطه رهبريت و روحانيت به ثمر نشست، آن هم با 
رهبريت حضرت امام خمينى(ره) و انقالب ماحصل 
آن اســتقالل و آزادى و جمهورى اسالمى بود و مقام 
معظم رهبرى در اين ســال ها كشــتى انقــالب را به 
سالمت به ساحل رسانده اند و امروز در منطقه و جهان 

داراى جايگاه وااليى هستيم.
فرماندار كبودراهنگ اظهــار كرد: دهه فجر انقالب با 
توجه آيات قران كريم ايام ا... است كه بنا به فرموده مقام 
معظم رهبرى كه در ايام ا... دست خدا را مى بينيم، شما 
9 دى را ببينيد پس از فتنه 88، تشييع اين عزيز بزرگوار 
شهيدقاسم سليمانى را ببينيد، انهدام پايگاه آمريكا در 
عراق را ببينيد؛ 12 بهمن، 22 بهمن، 17 شــهريور را 
ببينيد؛ 8 سال دفاع مقدس را ببينيد؛ در همه اين وقايع 

دست خدا را مى بينيد يعنى غلبه مظلوم بر ظالم.  مهدوى 
با اشاره به اينكه رئيس جمهور قمارباز آمريكا يك هفته 
گم وگور شده، گفت: مقام معظم رهبرى فرمودند افول 
آمريكا از اين بدتر؟ حاال بدخواهان نظام و اين انقالب 
اين واقعيت ها را ببينند و بدانند كه صاحب انقالب ما 

خداوند متعال و امام زمان(عج) است. 
وى افزود: همه ما موظفيم قدر حضرت امام خمينى(ره) 

و مقام معظم رهبرى و قدر مردم عزيزمان را بدانيم.
مهدوى در ادامه با اشــاره بــه تداخل ميالد حضرت 
زهرا(س) با ايام ا... دهه فجر، افزود: فضاسازى و تزئين 
فضا عمومى شهر بايد درخور شأن اين ايام  و ميدان ها 
و مراكز اصلى بايد نشــانگر اين جشن ملى و مذهبى 

باشند.

مشاور وزير راه وشهرسازى:

ايجاد تونل درگردنه اسدآباد شدنى نيست

اعضاى شوراى آموزش وپرورش گل تپه 
نمـونـه شدند

تشكيل 18 كارگروه براى برنامه هاى دهه فجر در كبودراهنگ

همدان پیام در کنار شامست!
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نگاه

اتفاقات  منتظر  بايد  حال 
فعلى  دولت  اقدامــات  و 
اياالت متحده در چند ماه 
آينده بود. فارغ از هرگونه 
نگاه سياسى بايد گفت كه 
برجام تاكنون هزينه هاى 
فراوانــى دربرداشــته و 
حاصلــى جــز افزايش 
قدرت ديپلماسى و خروج 
كشور از انزواى بين المللى 

نداشته است

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

يادداشت

آگهي فقدان سند
آقــاى صفــى الــه هاشــمى نيــا بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــي مصــدق 
ــه 21 بهــار مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت  ــه مهــر دفترخان ب
ــار  ــع در بخــش چه ــى واق ــى 472 فرعــى از 128 اصل ــالك ثبت ششــدانگ پ
ــزد  ــت دارد و ن ــابقه ثب ــت 31674 س ــه 269 ثب ــر199 صفح ــل دفت ــه ذي ك
كســي در بيــع شــرط هســت كــه در اثــر ســهل انــگارى مفقــود گرديــده لــذا 
بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت بدينوســيله 
آگهــي مي شــود تــا در صورتــى كــه كســى مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود 
ســند مالكيــت نــزد خــود ميباشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي مــدت 
10 روز پــس از انتشــار آگهــى بــه اداره ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود 
ــذا  را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد. ل
چنانچــه ظــرف مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند 
مالكيــت و يــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت ارائــه نگــردد،اداره ثبــت اســناد و 
امــالك ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــى فــوق 
تســليم خواهــد نمــود. ضمنــًا ملــك مذكــور برابــر اســناد رهنــى 103731 و 

103729 و 103727 مــورخ 1389/04/29 در رهــن بانــك ملــت اســت. 
(م الف 496)

هادي يونسي عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
بــه  شناســنامه 4040249879  شــماره  داراى  خلجــى  ســياوش  آقــاى 
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 626/99ش112ح از اي ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ش
شــادروان  كــه  داده  توضيــح  چنيــن  و  نمــوده  حصروراثــت  گواهــى 
يوســف خلجــى بــه شــماره شناســنامه  6897 در تاريــخ 99/10/17 در 
اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن 
ــماره  ــه ش ــد يوســف ب ــى فرزن ــياوش خلج ــر اســت به:1-س ــى منحص متوف
2-اميرحســين  متوفــى،  فرزنــد  شناســنامه4040249879متولد1374 
ــد1379  ــنامه4040381998 متول ــماره شناس ــه ش ــف ب ــد يوس ــى فرزن خلج
شــماره  بــه  يوســف  فرزنــد  خلجــى  3-حســين  متوفــى،  فرزنــد 
ــدرزاده  ــرى حي ــى، 4-كب ــد متوف ــد1389 فرزن شناســنامه4040582519 متول
فرزنــد حيــدر بــه شــماره شناســنامه4051064611 متولــد1324 مــادر متوفــى، 
5-شــهناز الهــى فرزنــد اســمعلى بــه شــماره شناســنامه8462 متولــد1352 
همســر متوفــى. اينــك با انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در 
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه 
ــاه  ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م از متوفــي ن

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه تقدي
(م الف 492)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 
9900786

ــدر: محمــد ابراهيــم،  ــام پ ــه 1-شــهناز نقــى زاده منوچهــرى، ن بدينوســيله ب
تاريــخ تولــد: 1333/11/21 ،شــماره ملــى: 3874352382 و بــه شــماره 
شناســنامه: 831 ، بــه نشــانى: همــدان، 30 متــرى عمــار، خ راســتى، ك گلســار 
2، راميــن تشــكرى. نــام پــدر: مهــدى، تاريــخ تولــد: 1380/09/03 ،شــماره ملى: 
ــه  ــود ك ــالغ مى ش ــنامه:  3861273391 اب ــماره شناس ــه ش 3861273391 ب
خانــم مهنــاز حســينى ســلطان پــور بــه اســتناد ســند ازدواج: 8073، تاريــخ 
ســند:  1386/01/17 دفترخانــه ازدواج شــماره 2 همــدان  جهــت وصــول تعــداد 
ــغ 64,080,000,000  ــه مبل ــده ب ــار آزادى تســعير ش ــام به ــدد ســكه تم 400 ع
عليــه شــما اجراييــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه كالســه 9900786 در 
ايــن اداره تشــكيل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1399/04/09 مأمــور، امــكان 
ابــالغ واقعــى بــه شــما فراهــم نگرديــده اســت. لــذا طبــق مــاده 18 آييــن نامه 
اجــرا مفــاد اجراييــه فقــط يــك مرتبــه در يكــى از روزنامه هــاى كثيراالنتشــار 
محلــى آگهــى مى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى 
كــه روز ابــالغ مى شــود، بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات 

اجرايــى جريــان خواهــد يافــت.
(م الف 1499)

تاريخ انتشار: 1399/11/04
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1357 مورخ 1399/10/21 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 اهللا رضا بابائى 
خاكريز فرزند عابدين به شماره شناســنامه 4044 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك باب ســاختمان به مساحت 10/58 مترمربع در قسمتى از پالك 11 فرعى از 1 از 
1831 اصلى جهت الحاق به پالك 12 فرعى از 1 از 1831 اصلى ملكى ديگر متقاضى 
واقع در اســدآباد، خيابان جانبازان،  خريداري از مالك رسمي آقاى عابدين بابائى 
خاكريز  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 435)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 
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رئيس جمهورى زن
 منع قانونى يا منع عرفى-فرهنگى 

 آيا مى شــود زن ها رئيس جمهور شوند؟ تا سال ها و با استناد به 
بندى از قانون اساسى كه ذيل شرايط الزم براى احراز پست رياست 
جمهورى آمده اســت و از رجل سياسى و مذهبى بودن براى احراز 
اين پســت نام مى برد. با ترجمه فارسى كلمه «رجل» به معناى «مرد» 
تصور مى شــد در ايران فقط مردها مى توانند رئيس جمهور شوند و 
زن ها هيچ حقى در اين زمينه ندارند؛ البته اين امر براى جامعه سنتى 
ايران كه در آن به طور طبيعى زن ها داراى محدوديت هاى بيشــترى 
نســبت به مردها بودند امرى پذيرفته شده بود و كسى هم اعتراضى 

بدان نداشت.
اما كم كم و پس از گذشــت سال ها جامعه ايران از شكل سنتى خود 
كــه در آن زن ها فقط نقش خانه دارى و همســرى را ايفا مى كردند، 
بيــرون آمدند و فرصت اين را پيدا كردند تا در شــغل ها و مناصب 
مختلف به ايفاى نقش بپردازند و ديگر در دهه هاى 80 و 90 شمسى 
كمتر شركت يا اداره خصوصى و دولتى را در ايران مى شد پيدا كرد 
كه در آن زن ها در كنار مردها مشــغول به كار نباشد؛ به عبارتى زن ها 
ديگر وارد جامعه شده بودند و اشتغال آنان حتى در پست هاى باالى 

مديريتى براى كسى تعجب آور نبود.
اما پست حساس رياســت جمهورى چطور؟ همان طور كه پيش تر 
اشــاره شــد اين امر كــه زنها نمى تواننــد رئيس جمهور شــوند، 
پذيرفته شــده بود تا اينكه درست4 سال پيش و در آستانه انتخابات 
رياســت جمهورى دوازدهم براى نخستين بار بحث ها بر سر اينكه 
زنان نيز مى توانند رئيس جمهورى شــوند بــاال گرفت، تاجايى كه 
ســرانجام پس از اظهارنظرهاى مختلف ســخنگوى شوراى نگهبان 
توضيح داد كلمه رجل كه در قانون اساسى آمده به معناى مرد نيست 
و زن ها نيز مى توانند كانديداى رياســت جمهورى شوند كه البته آن 
بحث ها خيلى زود و با رسيدن به دور نهايى انتخابات آن سال، عمًال 

فراموش شد.
اما باز هم انتخابات ديگرى در راه اســت و بار ديگر در كنار ســاير 
بحث ها، اينكه آيا زنان مى توانند رئيس جمهور شوند داغ شده است 
و حتى از بين سياســتمداران زن چهره هايى هرچند معدود به عنوان 
مصداق رئيس جمهور زن از ســوى عده اى اهل سياســت، به مردم 
معرفى مى شود كه البته اين بار نيز كدخدايى در نشست خود باز تأكيد 
كرد كه منعى براى كانديداتورى زنان نيست البته اگر هم بپذيرند كه 
هيچ منع قانونى براى رئيس جمهور شــدن زنان وجود ندارد اما به 
نظر مى رســد هنوز راه درازى وجــود دارد تا حداقل يك زن بتواند 
به مرحله نهايى انتخابات راه پيــدا كند و در واقع جزو كانديدهاى 
تأييدشده باشــد؛ چون قطعًا در سال هاى اخير شوراى نگهبان نشان 
داده فقط كســانى را واجد شرايط براى رياســت جمهورى مى بند 
كه ســابقه هاى نسبتًا طوالنى در پســت هاى اجرايى و سياسى مهم 
مانند معاون اول رئيس جمهور، وزارت در وزارتخانه هاى كليدى يا 
رده هاى باالى نيروهاى مداح يا رياست در مجلس و... داشته باشند. 
حال آنكه زنان نهايت پست شــان در دولت بــه معاونت هايى مانند 
رئيس سازمان محيط زيســت يا معاون رئيس جمهور در امور زنان 
خالصه شده است، البته در آغاز به كار دولت دهم سعى شد با معرفى 
3 وزير زن به مجلس، فصلى نو در راه سياســت ورزى زنان باز شود 
كه مجلس وقت از آن 3 زن فقط يك نفر مرضيه وحيددستجردى را 
رأى اعتمــاد داد كه آن وزير نيز در ميانه راه دولت با رئيس جمهور 
وقت به مشكل خورد و عمًال پرونده وزير زن همان موقع بسته شد 
و به رغم گمانه زنى هاى بســيار حسن روحانى چه در دولت يازدهم 
و چــه در دولت دوازدهم، ترجيح داد از وزير زن اســتفاده نكند تا 
حضــور زنان در هيأت دولت در حد همان معاونت هايى كه پيش تر 

ذكر شد، باقى بماند.
پس با اين حســاب به نظر مى رسد هنوز سپردن پست هاى باالى 
سياســى به زنان در بين بسيارى از سياسيون پذيرفته نيست؛ البته 
شــايد براى مردم هم هنــوز جا نيفتاده كه يــك زن مى تواند به 
مناسب كليدى كشور دست يابد چون ركورد حضور زنانى كه به 
مجلس راه يافته اند 17 نفر مجلس دهم است. اين يعنى در بهترين 
حالــت زن هــا مى توانند چيزى در حــدود 5 درصد صندلى هاى 
پارلمان را به خود اختصــاص دهند، پس با اين اوصاف مى توان 
گفت هنوز حضور زنان در عالم سياســت همچون ساير مشاغل 

است. نيفتاده  جا  مناسب 
ايــن يعنى جدا از بحث قانونى، رياســت جمهــورى يك زن منع 
فرهنگى و عرفى دارد. پس با توجه به نكاتى كه گفته شد بعيد است 
كه يك زن فعًال بتواند به مرحله تأييد صالحيت برســد كه حتى اگر 
هــم بتواند از آن مرحله عبور كند تازه آغاز ماجراســت، چون بعيد 

است بتواند رأى مردم را جلب كند.
* حميد حسنى مهررنجبر 

كليپ هاى تخريبى به نفع كدام جناح 
در انتخابات 1400 است

مهدى ناصرنژاد»
 درحالى كه زمان زيادى تا انتخابات ســيزدهمين دوره رياست 
جمهورى در ايران باقى نمانده است، به نظر مى آيد قشرهاى عادى 
مردم كشورمان چنان غرق مشكالت به وجود آمده از چالش بيمارى 
خسته كننده كرونا و از سويى تأمين معيشت زندگى خود هستند كه 
فراموش كرده اند بايد تا حدود 4 ماه ديگر در يك همگرايى بزرگ 
و مهم سياسى و حضور در صحنه انتخابات رياست جمهورى براى 

سرنوشت 4 سال آينده خود و كشور تصميم بگيرند!
همين مشكالت كه دامنه آن ســاير حوزه هاى اجتماعى و سياسى 
جامعه را به خود درگير و مشــغول ســاخته است، در اين برهه از 
تاريخ انقالب آنچنان حســاس و طاقت فرسا است كه انرژى قواى 
سه گانه و تصميم ساز كشورمان را به شدت به خود معطوف ساخته 
و شايد به همين دليل باشــد كه هنوز فضاسازى ها براى انتخابات 
مهــم چندماه آينده آن چنان كه در تمام انتخابات گذشــته جلوه گر 
مى شــد، حس و حال نگرفته است، زيرا اگر بحران كرونا همچنان 
ماندگار باشــد، به طور قطــع فضاى انتخاباتــى را تحت تأثير قرار 
خواهد داد و چاره انديشــى براى طراحى شيوه هاى جديد و امن از 
آسيب كرونا در برگزارى انتخابات هزينه هاى به مراتب سنگين ترى 

را به دولت تحميل خواهد ساخت.
امــا اين تمام گمانه زنى ها و واقعيت هــاى پيدا و نهان در ارتباط با 
انتخابات سال 1400 نيســت و همان قدر كه فعال مردم هيچ گونه 
تب و تاب زودرســى براى اين خيزش سياسى ندارند و دولت هم 
به ظاهر با موتور خاموش حركت مى كند، وليكن آن طيف گروه ها 
و جناح هاى دخيل در جريان ســازى هاى سياســى بيكار نيستند و 
خواب هاى خوشــى براى خود در فضاى انتخابــات آتى تدارك 

مى بينند. 
نكته مهم و شــايد يك توفيــق ايده آل براى فعــاالن عرصه هاى 
انتخاباتى دســت كم در 1/5 دهه اخير ظهور و ورود فضاى مجازى 
و شبكه هاى اجتماعى به عرصه هاى اطالع رسانى و تبليغات دلخواه 
و تحت اختيار اســت و به ظاهر كه در چنين فضايى مى شــود هر 
ســرنايى را هم از ســر و هم از ته آن نواخت و استفاده برد. يكى 
از بزرگ تريــن فرصت ها و آفت هاى فضاى مجازى و شــبكه هاى 
اجتماعى در رويكردهاى تبليغاتى اين اســت كه جاى بسيارى از 
استناد سازى هاى صادقانه و حرفه اى در رسانه هاى رسمى  از انواع 

نوشتارى و شنيدارى و ديدارى آن را مى گيرد. 
رســانه هاى خبرى هر چه باشــد و با هر رويكرد سياسى، حداقل 
حريــم حجب و حيا و بســيارى هنجارهاى اخالقــى را رعايت 
مى كنند، درحالى كه در شــبكه هاى اجتماعى، حريم ها دســتخوش 

بسيارى بيهوده گويى ها و بدنمايى ها است.
ايــن روز هــا ويدئوكليپ هــاى جورواجــورى در شــبكه هاى 
آفــت  بهانــه  بــه  بيشــتر  كــه  مى شــود  منتشــر  اجتماعــى 
گرانى هــاى پرســش  برانگيز در بخش هــاى اقتصــادى ســرهم 

مى تــازد.  دولتمــردان  بــه  و  مى شــود 
يكــى از نكات قابل تأمل در اين گونه ســوژه هاى ســخيف كه از 
نظر هيچ بيننده و خواننده آگاه به شــاكله سياســى جامعه ما پنهان 
نمى ماند، اين است كه اغلب ســيبل دولت كنونى و نوعًا عملكرد 
8 ســاله وى آماج تيرهاى زهرآگين هجمه قرار دارد و اين اهتمال 
به وجود مى آيد كه يك گروه برنامه ســاز پنهان كار با قبول سفارش 
از طيفى خاص از منتقدان دولت كنونى چنين فضاسازى مسمومى 

 را به عهده مى گيرد!
البتــه انتقاد و اظهارنظرهاى مخالف به انحاى متخلف هميشــه در 
جامعه و در دوره هر دولتى وجود دارد و چه بهتر كه چنين باشــد، 
اما با توجه به نزديك بودن موعد انتخابات جديد رياست جمهورى 
و تالش جناح هاى سياسى براى جلب نظر مردم براى موفقيت در 
اين انتخابات و افزايش اقبال كانديداهاى موردنظر و حمايت، قطعا 
ســود چنين تبليغات مسموم و تخريب دولت از جناح مخالف، به 

جيب رقباى اصلى مى رود.

ظريف فردا در باكو درباره قره باغ رايزنى مى كند
 وزير خارجه جمهورى اســالمى ايران فردا 5 بهمــن در باكو با مقام هاى 
اين كشور درباره قره باغ كوهســتانى و ديگر موضوعات مورد عالقه 2 كشور 

رايزنى مى كند.
بــه گزارش فارس، برخــى منابع ديپلماتيك در مصاحبه بــا خبرگزارى ترند 
جمهورى آذربايجان، محمدجواد ظريف در اين سفر با جيحون بايراموف وزير 
خارجه و شاهين مصطفى اُف قائم مقام نخست وزير جمهورى آذربايجان ديدار 
خواهد كرد. طبق گزارش منتشرشــده از اين خبرگزارى جمهورى  آذربايجان، 
موضوع اصلى اين سفر موضوع قره باغ خواهد بود و مقام هاى 2 كشور درباره 

همكارى جديد در منطقه پس از آزادسازى قره باغ تبادل نظر خواهند كرد.
به روايت اين رسانه، ظريف در سفر به باكو درباره مشاركت شركت هاى ايرانى 

در فرايند بازسازى منطقه قره باغ كوهستانى هم رايزنى مى كند.

ايران از لحاظ منابع گاز در جهان اول است 
 شــما امروز را نبينيد كه چند ســال ما را در فشــار و تحريم گذاشــتند، 
باالخــره جهان و منطقه به نفت و گاز ايران آن هم با جايگاهى كه ايران دارد 

نيازمند است.
به گزارش مهر، رئيس جمهور در مراسمى با بيان اينكه ظرف 2 سال آينده همه 
مشــعل هايى كه گازهاى كشور در آن سوزانده مى شد، به طور كامل جمع آورى 
مى شود، تأكيد كرد: اين مشعل ها عالوه بر آنكه خطرات زيست محيطى داشت 

سرمايه ملى را از بين مى برد.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه با بيان اينكه دنيا نيازمند به 
نفت و گاز ايران اســت، افزود: بيش از 31 هزار ميليارد متر مكعب كشــور ما 
گاز در اختيار دارد كه البته به دست آوردن و فرآورى آن مشكالت بسيار دارد 

اما انجام مى گيرد.

افزايش 25 درصدى حقوق كاركنان دولت 
در سال آينده

 نمايندگان ميزان افزايــش حقوق ها را از 21 برابر به 15 برابر حداقل حقوق 
كاهش دادند، البته كارانه پزشــكان مشمول اين بند نيســت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1400 در نشست 
خبرى گفت: كميسيون تلفيق پيشنهاد دولت براى افزايش 25 درصدى حقوق و 
مزاياى كاركنان دولت را براى سال آينده تصويب كرد، اما سقف پرداخت حقوق 
را 15 برابر حداقل حقوق يعنى 33 ميليون تومان تعيين كرد.رحيم زارع ادامه داد: 
از حقــوق بين 4 تا 8 ميليون تومان ده درصد، حقوق بين 8 تا 12 ميليون تومان 
15 درصد، حقوق 12 تــا 18 ميليون تومان 20 درصد، حقوق 18 تا 24 ميليون 
تومــان 25 درصد، حقوق 24 تا 32 ميليون تومان 30 درصد ماليات اخذ خواهد 

شد و مازاد بر 32 ميليون تومان حقوق هم بايد 35 درصد ماليات پرداخت كند.

محمد ترابى»
 پاييز ســال 1395 بود كه دونالد ترامپ 
در  گرفته  صــورت  پيش بينى هاى  برخالف 
انتخابات رياســت جمهورى اياالت متحده 
آمريكا پيروز شــد؛ او در تبليغات انتخاباتى 
عليه برجام موضع گيرى كرده بود اما در يك 
سال نخست پايبندى ايران به توافق هسته اى 

را تأييد كرد. 
با اين حال روز 18 ارديبهشــت ماه 1397 از 
برجام خارج شــد و تحريم هاى هسته اى را 
حسن  والمسلمين  حجت االسالم  بازگرداند. 
در  كشــورمان  جمهورى  رئيــس  روحانى 
واكنــش به اين اقدام ترامــپ اعالم كرد كه 
اين رئيس جمهور جمهورى خواه آمريكا به 
هيچ يك از توافقات بين المللى پايبند نبوده 

و نخواهد بود.
19 فروردين مــاه 1398 دولــت ترامپ در 
اقدامى بى ســابقه، ســپاه پاســداران را در 
فهرســت گروه هاى تروريستى قرار داد. در 
18 ارديبهشــت ماه همان سال و در سالگرد 
خروج اياالت متحده از برجام، ايران اجراى 
تعهدات هســته اى خود را در 5 گام كاهش 

داد. 
در 22 ارديبهشت ماه ســال گذشته مقامات 
دولــت ترامپ ادعــا كردند كه ايــران در 
عمليات خرابكارانه در 2 نفتكش عربســتان 
نقش داشــته است. در اين فضاى تنش آلود، 
نخســت وزير ژاپن براى ميانجيگرى ميان 
تهران و واشــنگتن به ايران ســفر كرد كه 

درنهايت نتيجه اى دربرنداشت. 
ــاد  ــك پهپ ــران ي ــرداد 1398 اي روز 30 خ
ــى  ــم هواي ــض حري ــل نق ــكا را به دلي آمري
ــراز خليــج فــارس ســرنگون  ــر ف كشــور ب
ــدام  ــن اق ــه اي ــرد. ترامــپ در واكنــش ب ك
ــال  ــل احتم ــه به دلي ــد ك ــى ش ــران مدع اي
حملــه  از  ايرانــى   150 باختــن  جــان 

انتقام جويانــه منصــرف شــده اســت.
با اين حــال در روز 13 دى ماه 1398 دولت 
وقت اياالت متحده به دستور مستقيم رئيس 
جمهور اين كشــور، حاج قاســم سليمانى 
فرمانــده نيروى قدس ســپاه پاســداران و 
همراهان ايشان را در عملياتى ناجوانمردانه 

در بغداد به شهادت رساندند. 
در واكنــش به اين اقدام خصمانه ايران روز 
18 دى مــاه و چند روز پس از به شــهادت 
رسيدن قاســم ســليمانى، پايگاه آمريكايى 
عين االسد در عراق را هدف حمله موشكى 

قرار داد. 
تنش ها همواره ميان تهران و واشنگتن ادامه 
يافت، تا اينكه روز 13 آبان ماه 1399 رئيس 
جمهــور وقت اياالت متحــده در انتخابات 
رياســت جمهورى از رقيب دموكرات خود 

جو بايدن شكست خورد.
وى در روزهــاى پايانــى كار خود در كاخ 
ســفيد تالش براى تنش زايى بــا ايران در 
منطقه را داشــت كه البتــه در اين مورد نيز 

كارى از پيش نبرد.

 پايان اقدامات ترامپ
بايدن كــه به عنوان چهل وششــمين رئيس 
جمهورى اياالت متحده پايان هفته گذشــته 
در مراســم تحليف به كاخ سفيد وارد شد، 
از همــان ابتــداى كارزار رقابتى خود براى 
انتخابــات بــر كنترل بحران ها و حواشــى 
ايجادشده داخلى و بين المللى توسط ترامپ 

تأكيد كرده است. 
اين رئيس جمهور دموكرات اياالت متحده 
در همان نخســتين روز كارى خود به عنوان 
رئيس جمهور آمريكا، 17 دســتور اجرايى با 
هدف باطل كردن اقدامات ترامپ امضا كرد.

از جملــه مهم ترين اين دســتورات اجرايى 
ممنوعيت  لغو  به  مى توان 
مســافرتى و مهاجرتى از 
اكثريت  داراى  كشورهاى 
به  بازگشــت  مســلمان، 
توافق آب وهوايى پاريس، 
اســتفاده  شــدن  اجبارى 
مكان هاى  در  ماســك  از 
عمومــى و پايان وضعيت 
اضطرارى در مرز آمريكا-

مكزيك، اشاره كرد.
 خشــم اسرائيل از 

مواضع بايدن 
در برابر برجام

مواضع  از  ديگــر  يكــى 
ترامــپ كه بايــدن آن را 
خروج  دانســته،  بى اعتبار 
اياالت متحــده از معاهده 

برجام اســت. رئيس جمهــور فعلى اياالت 
متحــده و اعضاى كابينــه فعلى وى، دولت 
ترامپ را بر ســر اين مســأله محكوم كرده 
و بازگشــت به برجام را مورد اشــاره قرار 

داده اند. 
اين مســأله همواره بــا واكنش هاى منفى از 
ســوى رژيم صهيونيستى روبه رو بوده، زيرا 
يكى از داليل اصلى خروج ترامپ از برجام 
به دليل جلــب رضايت دولت اســرائيل و 

متحدانش در منطقه بود. 
يكى از رســانه هاى اسرائيلى پس از مراسم 
تحليف بايدن به دولت وى هشــدار داد كه 
اگر به برجام بازگردد، ممكن اســت روابط 

دوجانبه به تيرگى بگرايد. 
اين درحالى اســت كه در 4 ســال گذشته 
تالش هــاى دولت ترامــپ و متحدانش در 
منطقه بــراى نابودى برجام بى نتيجه مانده و 
موجب انزواى ايــاالت متحده در جوامع و 

سازمان هاى بين المللى نيز شد. 
 بازگشت به برجام 

سخت يا آسان؟
بــا اين حال برخى از كارشناســان و فعاالن 
سياسى داخل و خارج از 
اياالت متحــده كار بايدن 
را براى بازگشت به برجام 

سخت مى دانند. 
كارشناســان  اين  بيشــتر 
براى  بايدن  كــه  معتقدند 
و  برجام  بــه  بازگشــت 
ادامــه مذاكــرات ميــان 
تهــران و واشــنگتن تــا 
رياست  انتخابات  از  پيش 
جمهورى در ايران و روى 
بعدى  دولت  آمــدن  كار 

فرصت خواهد داشت.
اســت  درحالــى  ايــن 
و  حــوادث  به دليل  كــه 
2 اين  ميــان  تنش هــاى 
گذشته،  سال  در 4  دولت 
كار را براى بايدن ســخت كرده است. البته 
مقامات ايرانى مطرح كرده اند كه بازگشــت 
اياالت متحده به برجــام و رفع تحريم هاى 
يكجانبه اين كشور عليه ايران، در كوتاه ترين 
زمان ممكن قابل اجرا بوده و كشورمان پس 
از اين اقدام آمريكا به تعهدات برجامى خود 

باز خواهند گشت. 
در اين ميان برخى از تحليلگران كشــورمان 
اعتقاد دارند كه به دليل فشارهاى بين المللى 

بر دولت وقت اياالت متحده براى بازگشت 
به برجام، دولت بايدن را مجبور به بازگشت 
به برجــام خواهد كرد، البتــه درصورتى كه 
مقامات كشــورمان با اتخاذ مواضع صحيح 
بهانه حقوقى به دست دولت بايدن ندهند. 

اين مسأله از اين رو مطرح مى شود كه نسبت 
به دهه هــاى گذشــته، دموكرات ها همواره 
از ابزار ديپلماســى و حقوقى براى فشــار 
بر كشــورهاى غيرمتحــد و رقيب از جمله 

كشورمان، استفاده كرده اند.
 روزهاى حساس پيش رو 

براى ديپلماسى كشور
از ايــن رو مى توان گفت كه ماه هاى پيش رو 
براى كشــورمان همچون زمان عقد برجام 
حســاس خواهد بود؛ زيــرا اكنون توپ در 
زمين اياالت متحده اســت و كشــورمان از 
لحاظ ديپلماســى در موضع برتر قرار دارد 
و حفظ اين موضع در برابر سياســتمدارى 

همچون بايدن كار دشوارى خواهد بود. 
حال بايد منتظر اتفاقــات و اقدامات دولت 
فعلى اياالت متحــده در چند ماه آينده بود. 
فارغ از هرگونه نگاه سياســى بايد گفت كه 
برجام تاكنون هزينه هاى فراوانى دربرداشته 
و حاصلى جز افزايش قدرت ديپلماســى و 
خروج كشــور از انزواى بين المللى نداشته 

است. 
در شــرايط پيش آمــده براى كشــور كه به 
وضعيت نامساعد اقتصادى و معيشتى منجر 
شده، بيش از هر زمانى نياز است كه مقامات 
كشــور فارغ از هرگونه مناقشــات حزبى، 
از فرصــت پيش آمده براى رفع مشــكالت 

اقتصادى مردم استفاده كنند.
مقامات كشــور از هر 2 جنــاح نيز به اين 
اذعان رســيده اند كه تحريم هــاى يكجانبه 
و بى رحمانه عليه كشــورمان بر معيشت و 
اقتصاد كشور تأثيرگذار بوده است. از اين رو 
رفع موانع تجارت براى كشــور را مى توان 
يكى از اولويت هاى پيش روى كشور قلمداد 

كرد. 

رفع موانع تجارى در اولويت بايدن

اميدواريم 
با دولت جديد آمريكا 

اختالفات با ايران حل شود
 يــك مقام ارشــد كره جنوبى گفت كه ســئول 
اميدوار اســت با آغاز بــه كار دولت جديد آمريكا، 
موضوعات مورد اختالف ميــان ايران و كره حل و 

فصل شود. به گزارش ايسنا، يك مقام ارشد وزارت 
امورخارجه كره جنوبــى در مصاحبه با خبرگزارى 
يونهاپ، گفت: ســئول انتظار دارد كــه آغاز به كار 
دولت جديد آمريكا به رياســت جو بايدن به حل و 
فصل اختالفات با سئول بر سر نفتكش توقيف شده 
كره اى و همچنين دارايى هاى بلوكه شده ايران در كره 

به دليل تحريم هاى آمريكا كمك كند.
اين مقام كره اى كه خواســت نامش فاش نشــود، 

تصريــح كرد: ما بر اين باوريم كه موقعيتى به وجود 
خواهــد آمد كه مى توانيم يــك راه  حل فورى براى 
كشتى توقيف شده پيدا كنيم. وى ادامه داد: دولت به 
رايزنى هاى خود با طرف ايرانى ادامه خواهد داد و با 
آغاز به كار دولت جديد در آمريكا انتظاراتى داريم.

اين مقام كره اى همچنين اظهارات مقامات ايران مبنى 
بر اين را رد كرد كه حل نشــده باقى ماندن موضوع 
پول بلوكه شــده ايران به دليل نبود اراده سياسى كره 

است، نه تحريم هاى آمريكا.
وى همچنيــن اظهار كرد: اگرچه اين صحت دارد 
كه رسيدگى به مسأله دارايى هاى بلوكه شده ايران 
ممكن است زمان بر باشد اما اراده سياسى و تمايل 
ما براى گفت وگو با دولت آمريكا بيش از هر زمان 
ديگرى اســت. اين ديپلمات كره اى مدعى شد كه 
مســأله دارايى هاى بلوكه شــده به دليل نبود اراده 
به دليل تحريم هاى آمريكاست.سياسى ما نيســت بلكه ناشى از عوامل ساختارى 
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نيش و نوش

آغاز اجراى طرح افزايش مشاركت اجتماعى 
دختران دانش آموز

 مشــاور وزير آموزش و پرورش در امور بانوان و خانواده از افزايش ميزان مشاركت و 
فعاليت هاى اجتماعى جامعه با آموزش دانش آموزان صورت مى گيرد، خبر داد. به گزارش 
ايسنا، فرحناز مينايى پور عنوان كرد: با اجراى اين طرح در مدارس كشور ضمن شناسايى 
اســتعدادها، شاهد رشــد و پرورش دانش آموزان دختر توانمند و عالقه مند در اين حوزه 
خواهيــم بود و اين دانش آموزان از اكنون با موضوع مشــاركت اجتماعى در فعاليت هاى 
مختلف جامعه آشــنا شــده و به تمرين مى پردازند. وى تأكيد كرد: ميزان مشــاركت و 
فعاليت هــاى اجتماعى در جامعه با آموزش دانش آمــوزان قطعا افزايش قابل توجهى پيدا 
خواهد كرد و ما بايد از اكنون دانش آموزان را براى فعاليت هاى اجتماعى آينده آماده سازيم.

نام هاى پرطرفدار سال 99 اعالم شد
 ســخنگوى سازمان ثبت احوال كشور نام هاى پرطرفدار نوزادان دختر و پسر در 4 
ماه نخســت امسال را معرفى كرد. سيف ا... ابوترابى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره پرطرفدارترين اسامى 4 ماه نخست سال 99، اظهار كرد: به ترتيب فاطمه با 
فراوانى 6 هزار و 385 مورد، زهرا با 3 هزار و 989 مورد، حلما با 2 هزار و 987 مورد، 
اميرعلى با 5 هزار و 217مورد و محمد با فراوانى 4 هزار و 843 مورد اسامى پرطرفدار 
نوزادان دختر و پســر را در اين مدت تشــكيل مى دهند. وى در ادامه بيان كرد: در اين 
مدت 15 هزار و 37 تغيير در پايگاه اطالعات جمعيت به دليل جايگزينى اسم يا اصالح 
نام انجام شده است، همچنين در 4 ماه امسال 35 هزار و 60 مورد تغيير نام خانوادگى 

در پايگاه اطالعات سازمان ثبت احوال صورت گرفته است.

تسهيل در پرداخت وام مددجويان كميته امداد
 مديــر عامل صندوق قرض الحســنه امــداد واليت، به تســهيل در پرداخت وام 
مددجويان تحت پوشش اشاره كرد و گفت: ضمانت وام پرداختى به مددجويان، كارت 

مستمرى آنها است.
على عاشــورى در گفت وگو با مهر، با اشاره به برنامه ريزى كميته امداد براى حمايت 
از مددجويان تحت پوشــش اين نهاد، افزود: يكى از برنامه هاى كميته امداد پرداخت 

تسهيالت به مددجويان است.
وى تصريح كرد: در 9 ماه امسال بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان وام پرداخت شده است.
عاشورى ادامه داد: در سالجارى سقف وام پرداختى به مددجويان تحت پوشش كميته 

امداد براساس مصوبه بانك مركزى به 30 ميليون تومان افزايش يافته است.

آرمان ملى: ايران در آستانه واكسيناسيون عمومى 
 يعنى از امتحان سربلند بيرون اومد!!
ابرار اقتصادى: دالر دوباره خيز برداشت

 يه ذره كه تحويلش مى گيرن جوگير مى شه!!
ابتكار: اقتصاد و جامعه، گروگان دعواهاى سياسى

 ديوارى كوتاه تر از اينا پيدا نكردن!!
تجارت: الزامات اقتصادى در پساترامپ

 با خط قرمز يا بدون خط قرمز!!
جهان صنعت: شرط در برابر شرط

 موشك جواب موشك!!
خراسان: معلمان حاضر دانش آموزان غايب

 كار از محكم كارى عيب نمى كنه!!
آفتاب: قيمت مواد غذايى در بازار چه زمانى كاهش مى يابد؟

 خدا داند!!
قدس: آشتى فرهنگ و اقتصاد در سال كرونايى

 پس آنقدر هم كه فكر مى كرديم تفرقه انداز نيست!!
كسب وكار: سردرگمى خريداران طال

 چشمشون ترسيده از باال و پايين شدن نرخ طال!!
همدان پيام: بى اقبالى كالس هاى حضورى

 پشتشون باد خورده ديگه غريبه شدن با نيمكت ها!!
هفت صبح: چاله اينستاگرام، چاه فيلترينگ

 خواجه در بند نقش ايوان است!!
جام جم: يك هيچ به نفع دهه هشتادى ها

  اين همه آپشــن در اختيار شــون ميذارن كه فردا يه چيزى از 
آب دربيان!!

دنياى اقتصاد: صدرنشينى بورس در ليگ بازارها
  بعد طال همه چشم اميدشون به بورس بوده!!

همشهرى: 18+8 تصوير از سياست بايدن
  اومده كه كن فيكون كنه!!
مهدتمدن: حمله تازه به برجام

  آدم هاى جديد، حمله هاى جديد، روحيه هاى قديم!!

شــركت بيمــه دانــا در نظــر دارد ملــك مــازاد بــر نيــاز خــود را از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش برســاند. 
ــا شــماره هــاى  33963020-021 داخلــى  متقاضيــان محتــرم مــى تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر ب

4317 و يــا شــماره 09188171287 و 09122254643 تمــاس حاصــل فرماينــد.

بيمــه دانـــا
آگهى مزايده عمومى(نوبت دوم)

براى نيم درصد جمعيت جهان
واكسن كرونا توليد شده است

 معاون كل وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه 
تاكنون در جهان 43 ميليون دوز واكسن كرونا توليد شده است، گفت: 
با توجه به جمعيت بيش از 7 ميليارد نفرى در جهان اين واكسن ها نيم 

درصد جمعيت جهان را شامل مى شود.
به گزارش ايرنا، ايرج حريرچى افزود: اين درحالى اســت كه بسيارى 
كارشناسان ســازمان بهداشت جهانى معتقدند كه با تزريق واكسن به 
85 درصد جمعيت هر كشــورى مى توانيم نســبت به ويروس كرونا 

احساس ايمنى بكنيم.
وى افزود: واكســن كرونا پس از تزريق نخســتين دوز ايمنى ندارد، 
بلكه در تزريق دوز دوم اســت كه به تدريج واكسن كرونا ايمنى خود 

را نشان مى دهد.
حريرچى به اهميت كاهش ســفرهاى بين استانى اشاره كرد و گفت: 
تقاضاى ما از مردم اســت كه از سفرها به ويژه در ايام عيد خوددارى 
كنند زيرا با افزايش سفر به خصوص در ايام عيد، خطر بيشترى متوجه 

كشور خواهد بود.
معاون كل وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى يادآور شد: ما 
از تمام مجريان درخواســت داريم به منظــور كاهش تلفات كرونا در 
كشور مقررات سختگيرانه ترى را به اجرا بگذارند تا هر عروسى در هر 

منطقه اى به يك فاجعه تبديل نشود.
وى با بيان اينكه مردم از خريدهاى حضورى در معابر خوددارى كنند، 
افزود: در اين شرايط مردم هرگونه خريد خود را به صورت مجازى و 
اينترنتى انجام دهند و خريد هاى حضورى خود را به حداقل برسانند.

حريرچى تأكيد كرد: در يك سال گذشته به دليل شيوع ويروس كرونا 
مردم جهان فقير شده اند و فاصله طبقاتى نيز در بين مردم بيشتر شده، 
بنابراين ضرورى اســت كه مردم به صحنه بيايند و به يكديگر كمك 

كنند.
وى توضيــح داد كه براى كاهش فوتى ها ما به دنبال كاهش ســفر و 
رفت وآمد مردم در كشور هستيم اما با اعمال محدوديت ها رفتن مردم 

به ارتفاعات تهران نسبت به گذشته 3/5 برابر شده است.
معاون كل وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه در 
سال 97 و 98 رشــد اقتصادى كشور منفى 4/9 و 5/6 بود، افزود: در 
سالجارى رشد اقتصادى به 2 يا 3 دهم درصد مثبت رسيده و اين نشان 

مى دهد كه در اقتصاد و بهداشت مديريت خوبى داشته ايم.
حريرچى نســبت به آغاز موج چهارم كرونا در استان ها هشدار داد و 
گفت: اگر محدوديت ها توســط مجريان سختگيرانه تر اعمال نشوند، 

شاهد افرايش فوتى هاى كرونايى در موج چهارم خواهيم بود.

 اجرا و بررسى طرح جامع شهر 
همدان در چه مرحله اى اســت، آيا 
اين مهــم در اولويت برنامه هايتان 
هســت؟ و آيا طرح جامع براساس 

پيوست فرهنگى است؟
بــه نتيجه رســيدن اجراى طــرح جامع 
شهرى همدان در ماه هاى اخير به صورت 
جدى شتاب گرفته است و فرهاد فرزانه 
معاون عمرانى استاندار همدان با تشكيل 
جلسات متعدد روزانه و هفتگى به صورت 
جدى پيگير نتايج بررسى مشكالت طرح 
جامع شــهرى همدان است و اين بيانگر 

تصميمات مطلوبى است.
روند مطالعات طرح جامع شهرى همدان 
اهميت چشــمگيرى دارد، درحال حاضر 
مشاور طرح جامع درحال ارائه پيشنهاداتى 
اســت كه اين موارد پس از ارائه، بررسى  

خواهد شد.
به عنوان مثال در بررسى هاى اخير افزايش 
سرانه فضاى سبز شهر همدان، برگزارى 
جلسات كارشناســى، بررسى ضوابط و 
مقررات پيشنهادى ســاختمانى از جمله 
موارد مــورد بازنگرى اســت كه طرح 
جامع به عنوان مهم ترين توســعه ســند 
شهرى محســوب مى شود و قطع به يقين 
پيوست هاى فرهنگى جزو الينفك طرح 
جامعه شهرى همدان است. الزامى كه از 
سمت شوراى اسالمى شهر همدان هست 
اجراى طرح جامع براســاس پيوســت 

فرهنگى است.
همــواره بر تدوين پيوســت اجتماعى و 
فرهنگى براى همــه پروژه هاى عمرانى، 
برنامه ريزى اجرايــى كردن مصوبات در 

شهر همدان مورد تأكيد بوده است.
 براى استان چشم انداز 5 ساله 
توسعه  افق  اســت،  شده  تعريف 
همدان تــا ســال 1400 از نگاه 

شهردارى در چه سطحى است؟
برنامه ريزى هــاى شــهرى در همــدان 
براســاس تدوين و اهداف ســند توسعه 
چشم انداز 5 ساله و افق 1400 در همدان 

بوده است.
در زمان مديريت شــهرى من يك برنامه 
5 ســاله تدوين كرده ام كه امسال بودجه 
را براساس افق اين برنامه 5 ساله تدوين 
كرده ايم تا براى دســتيابى به اهداف راه 
هموار و مشكالت پيگيرى ها حل و فصل 

شود.
 محور توســعه شهرى همدان 
از نگاه شــما كدام است؛ فرهنگى، 

اقتصادى يا گردشگرى؟
در يــك كالم بگويم هــر 3 محور بايد 
همــگام باهم ديده شــود تا به بســط و 
توسعه شهرى منتج شــود، شهر همدان 
داراى توانمندى هــاى متعددى در هر 3
حوزه اقتصادى يا گردشگرى و فرهنگى 
است كه مى تواند شــهر را متحول كند. 
اما در گذشــته در حق همدان جفا شده 
است. روزى كه صنعت حرف نخست را 
مى زد همدان از اين حوزه بى بهره ماند و 

فرهنگى  محور  شدند  برآن  تصميم گيران 
و گردشــگرى را اولويت شــهر و استان 
همدان قرار دهند، نه اينكه اين موارد كم 
و كاســتى داشته باشد يا نتواند همدان را 
توانمند كند اما اين باور تأثيرگذار اســت 
كه شــهرهايى موفق هســتند كه در همه 

حوزه ها حرفى براى گفتن داشته باشند.
فرهنگ پايــه برنامه هاى توســعه اى در 
هر شــهر اســت و در همدان هم همين 
مقوله مورد توجه بوده و هســت اما بايد 
به موازات آن محورهاى ديگر هم بســط 
و توســعه پيدا كند، اكنون شهر همدان با 
داشتن مســيرهاى پياده راه الگوى شهرى 
براى جذب گردشگر در شهرهاى ديگر 
شده اســت و چرايى اين پرسش همان 
است  مدون  برنامه ريزى هاى  و  مطالعات 
كه اجرا را به سمت وسوى موفقيت سوق 
داد. پس ترديدى نيســت كه تأكيد كنيم 
توسعه محور هاى مختلف از گردشگرى 
تا اقتصاد و فرهنگ بايد همزمان و همگام 
با هم پيش برود.كســب ارزش افزوده كه 
به دليل طرح هاى صنعتى در برخى شهرها 
حايــز اهميــت و تأثيرگــذار در اقتصاد 
آنهاســت اين روزها توانســته شهرهاى 
اســتان هاى همســايه را ذى نفع كند اما 
در همــدان اين ارزش افــزوده از صنايع 
محدود است زيرا محور توسعه همدان با 
سمت وسوى صنعت اصًال تعريف نشده 

است.
و  حمل ونقل  شبكه  طراحى هاى   
مديريت ترافيك شهرى در همدان 

به چه ترتيب پيش مى رود؟
به عنوان مثال در اين 
مســير براى ساخت 
همــدان  ترامــواى 

دســت  در  را  مدونى  برنامه ريزى هــاى 
داريم. ســاخت تراموا براى همدان امرى 
ضرورى است. طراحى شبكه حمل ونقل 
و نحوه ساماندهى آن از مهم ترين مباحث 
مديريت شــهرى در شــهردارى همدان 

است.
جابه جايى و دسترسى آسان شهروندان به 
نقاط مختلف شهرى و كاهش بار ترافيكى 
مى تواند ترافيك روان و شهر آرام را رقم 
زند. اين مهم از منظر ترافيكى، اقتصادى و 

زيست محيطى مورد بررسى قرار گرفت.
ايجاد قطار شهرى و تراموا پس از نظرات 
كارشناســان در شــهر همدان كه گاهى 
به دليل ترددها با گره هاى ترافيك شهرى 
شهروندان را با معضل روبه رو مى كرد از 

آغاز دهه 90 ضرورت خود را پيدا كرد.
در هرحال راه اندازى تراموا براى همدان 
سطح تردد شــهرى و سطح كالنى شهر 
همدان را در مقايســه شهرهاى ديگر باال 

خواهد برد.
يكى از وجوه بارز توســعه شــهرى در 
شهرســازى نوين با توصيف شهرنشينى 
پيشرفته وجود سيستم حمل ونقل شهرى 
پيشــرفته اســت و ايده راه اندازى قطار 
شــهرى تراموا در همدان نيــز از همين 

موضوع نشأت گرفت.
 در بين شهرهاى ديگر كشور چه 
ويژگى همدان حايز اهميت است كه 
مى تواند به عنوان برند شهرى براى 

همدان نقش بازى كند؟ 
ايجاد دبيرخانه كشــورى شــهر تاب آور 
در همدان و كسب اين امتياز، ميزبانى از 
گذشته  سال هاى  بين المللى  اجالس هاى 
در حوزه گردشگرى، كسب عنوان شهر 
دوستدار كودك براى همدان يكى پس از 
ديگرى امتيازاتى اســت كه مى تواند برند 

شهرى براى همدان در آينده باشد.
وقتى امتياز ايجاد دبيرخانه كشورى شهر 
تاب آور بين شهرهاى رقيب نصيب همدان 

اين  مى دانستيم  و  آينده اى شد  مهم 
درخشان را براى شهر 

ترسيم خواهد كرد.
اين تصميم و اعطاى مسئوليت به همدان 
قطع به يقين برگرفته از عملكرد مطلوب 
شــهرى در همدان بوده اســت دليل اين 
عضويت هــم جذب كمك هــاى مالى 
و همفكــرى و مشــاركت هاى ملــى و 
بين المللى در زمــان وقوع بحران جذب 
ســرمايه گذارى بيشتر در شهر به اشتراك 
گذاشــتن ابزارهــا، طرح هــاى ابتكارى 
محلى، مقررات و روش هاى شــهرها و 
كشورهاى مختلف در كشور و جهان به 
اشتراك گذاشــتن دسترسى به اطالعات 
آن هم مطابق با اســتانداردها و شيوه هاى 

بين المللــى 
خواهد بود.

افزايش  براى  تجربيات  گذاشتن  اشتراك 
تاب آور شــهرها منطبق با استانداردهاى 
بين المللى توانسته است برخى مشكالت 
محلى در شهر همدان را به راحتى حل و 

فصل كند.
افزايش تاب آورى شــهرى، پيشگيرى از 
مخاطرات و مقابله بــا حوادث احتمالى 
از اهداف دبيرخانه كشــورى شــهرهاى 
تاب آور اســت و بايد به بهترين شــكل 
ممكن همدان در اين زمينه نقش ايفا كند.
 مى گوييد همدان شهر دوستدار 
كودك است، براى كسب اين امتياز 
شهر،  سيماى  در  تغييرات  اعمال  و 
جامعه محلى چقدر ذى نفع شــده 
و آيا مردم مى دانند همدان شــهر 

دوستدار كودك است؟ 
همدان بين 12 شهر به عنوان شهر منتخب 
دوســتدار كودك در ايران انتخاب شده 
اســت. اين عنوان يك برند براى شــهر 
همدان محســوب مى شــود كه درحال 
ساخته و پرداخته شدن موضوع و اجراى 
آن هســتيم. از ايــن فرصــت بايد براى 

برندسازى فرهنگى استفاده كنيم.
اتاق  تجهيز  و  طراحــى  درحال حاضــر 
مادر و كودك در مســاحت 70 مترمربع 

در پارك هاى اميركبير، نرگس و شكريه، 
طراحى پارك دوســتدار كودك در كوى 
اميركبير به وسعت 8 هزار و 700 مترمربع 
و طراحــى و تجهيز خانه بــازى مادر و 
كــودك در محدوده كوى شــهيد مدنى 
و ترمينال اتوبوس هــا از جمله اقدامات 
صورت گرفته در راستاى تحقق اهداف 

شهر دوستدار كودك در همدان است.
مســابقات شــهرى كه من دوست دارم 
با هدف مشــاركت كــودكان در حوزه 
مديريت شــهرى در رده ســنى مختلف 
در كــودى شــهيد مــدرس، جــوالن، 
فرهنگسراى شــهيد مدنى و كوى خضر 
برپايى نمايشــگاه تخصصــى كودك و 
راه اندازى غرفه شــهر دوستدار كودك با 

هدف معرفــى طرح و تبيين 
اهداف مورد نظر به خانواده ها و كودكان 
از ديگر اقدامات انجام شده پيش از شيوع 
كرونا و قدم هاى ابتدايى اجراى اين طرح 

در همدان بوده است.
پارك خالقيت حاصل شــهر دوســتدار 
كودك است زمين آن درنظر گرفته شد و 
پارك حالقيت سال اينده كلنگ مى خورد. 
يكــى از باغ هــاى شــهردارى را درنظر 
گرفته ايم براى كــودكان نيازهاى خاص 
اين باغ در بهترين نقطه شهر درنظر گرفته 

شده است.

ابالغ كرديم به تمام مناطق اتاق هاى مادر 
كودك ايجاد كنند در تمام پارك هاى شهر 
و 8 نقطه ايجاد شده است. شهر دوستدار 
كــودك حاال رســانه ها، كارشناســان و 
پژوهشــگران را پاى كار آورده است تا 

همدان در اين زمينه موفق شود.
در ايــن زمينه البتــه اتفاقات ديگرى 
هــم در همدان رخ داده اســت و آن 
هــم انتخابات همدان به عنوان شــهر 
فعال در توســعه ورزش شــهروندى 
(محلــه اى) اســت كه در اين راســتا 
محالت  در  ورزشــى  زمين   21 ايجاد 
همــدان انجــام و در 3 محلــه ايجاد 

شد. محقق  بسكتبال  زمين 
ايجاد اين تعــداد زمين ورزشــى براى 
كمتر  مناطــق  جمعيــت  برخــوردارى 
توسعه يافته از امكانات ورزشى و امكان 
حضــور آحاد مردم به ويــژه نوجوانان و 

جوانان در برنامه ريزى ورزشى است.
هم اكنون بيش از 4 هزار ورزشــكار در 
قالب ورزش شــهروندى شــهر همدان 
فعاليت دارنــد. همدان در زمان مديريت 
ما داراى 2 پارك فرامنطقه اى شــد؛ يك 
پارك كوهســتانى فخرآباد و يك پارك 

جنگلى اكباتان.

كم و كاستى هاى شهر جامع
■ صوفى: همدان بايد در همه حوزه ها حرفى براى گفتن داشته باشد

مريم مقدم »
 روند تغييرات شــهرى همدان روى خط ممتد پيش مى رفت كه 25 آبان ماه 1396 تغيير شهردار در دستور كار شوراى 
پنجم قرار گرفت و قرعه مديريت شهرى همدان به نام عباس صوفى كه پيش از اين معاون حمل و نقل ترافيك شهردارى 

بود، افتاد.
حاال از آن روز بيشتر از 3 سال مى گذرد و صوفى به عنوان شهردار، سكان مديريت شهرى همدان را در دست دارد. 

در سال هاى اخير حضور وى در جايگاه شهردار براى همدان كه سابقه مدنيت، فرهنگ و شهرنشينى در آن ريشه در تاريخ 
چند هزار ساله دارد، اتفاقات متمايزى رخ داد.

ورود جدى و مصمم صوفى به حل معضالت ترافيكى، تعريض خيابان هاى سعيديه باال و پايين، گشايش بسيارى از معابر 
كه سال ها الينحل مانده بود، ترميم معابر در بسيارى از محالت پايين شهر، رسيدگى به كاربرى هاى معوق مانده در ساليان 
گذشــته از جمله در خيابان ذوالفقار، ايجاد پارك ها و اصالح بسيارى ديگر از پروژه ها، آن هم مقارن با ركود اقتصادى و 

 كمبود اعتبارات ملى، حاكى از انتخاب درست و شايسته شورا بود.
از همان ماه هاى نخســت آغاز به كار وى رويدادهاى بين المللى به همدان روى خوش نشان داد به همين بهانه رفت وآمد 

چهره هاى شاخص ملى و بين المللى به همدان جريان پيدا كرد و بانى اختصاص القاب شايسته براى همدان شد.
از يكسو شهردارى همدان به عضويت سازمان جهان گردشگرى درآمد و از سوى ديگر ميزبان اجالس جهانى راه ابريشم 

شد كه اينها يكى پس از ديگرى كارنامه كارى او را وزين تر كرد. 
در عرصه شهرى و ارتباط با مردم محلى نيز صوفى موفق وارد شد. تغيير در آسفالت هاى پرتردد و خيابان هاى شهر همدان، 
سر و سامان گرفتن فضاهاى سبز و اجراى پروژه هاى پياده راه سازى در همدان بيانگر آن بود كه وى قدرت ريسك پذيرى 
باالترى نســبت به شــهرداران پيش از خود دارد.البته او چندبارى از سوى شوراى پنجم به دليل برخى تصميماتش مورد 
پرسش قرار گرفت و حتى زمزمه هاى استيضاح شهردار هم در مورد او شنيده شد اما هيچكدام به نتيجه نرسيد و او بدون 
توجه به حواشــى در مســير اجراى تصميمات خود دست به تغيير و تحول ساختار شهرى زد تا بتواند ردپايى ماندنى از 

خود به جاى گذارد.
صوفى از آن دســت شهردارانى بود كه اجراى طرح جامع برايش يكى از اولويت ها و سوق دادن همدان در مسير توسعه 

جدى ترين بحث بود. همواره تعريف برند شهرى براى همدان از دغدغه هاى اصلى او بود.
اين ايده ها او را به سمت وســويى برد تا با كسب عناوينى همچون شهر دوستدار كودك، پايلوت شهر تاب آور و شهرى 
براى ورزش محالت براى همدان يكى پس از ديگرى هر روز اين شهر درآميخته با تاريخ و فرهنگ را سرتيتر اخبار خوب 
رســانه اى قرار دهد.  البته نقدهاى كارشناســانه اى هم در حوزه نحوه عملكرد وى در زمينه تصميماتى كه پيرامون بافت 
تاريخى و خانه هاى قديمى اتخاذ كرد، وارد شــد كه صوفى در اين زمينه هم بيش از آنكه مغاير با قانون سخنى بگويد، 

تالش كرد در راستاى حفظ منافع شهرى و نزديك با سياست هاى ميراث فرهنگى رفتار كند.
اتفاقات متعدد در حوزه شــهرى و عملكرد متمايز او نسبت به شهرداران دوره هاى گذشته شهر همدان موجب شد تا يك 

گفت وگوى اختصاصى با عباس صوفى انجام دهيم كه مختصرى از آن را در ذيل مى خوانيد.

همدان با اقتصاد و گردشگرى و فرهنگ در مسير توسعه 

پيوست هاى فرهنگى جزو الينفك طرح جامعه شهرى همدان است

طرح اقدام ملى كه هدف آن تأمين مسكن براى جامعه شهرى

اسكاى مال كامالً قانونى اجرا مى شود

يام
ن پ
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بررسى طرح جامع شتاب گرفته است 

همدان با اقتصاد و گردشگرى و فرهنگ در مسير توسعه 

افزايش تاب آورى 
شهرى، پيشگيرى از 

مخاطرات و مقابله با حوادث 

احتمالى از اهداف دبيرخانه كشورى 

شهرهاى تاب آور است و بايد به 

بهترين شكل ممكن همدان در 
اين زمينه نقش ايفا كند.

 براى طرح جامع شهرى گفته ايد 
500 هكتار زمين اختصاصى مى دهيم 
و راه وشهرسازى هم مى گويد 680
هكتار اختصاص خواهــد داد اما به 
نقل از معــاون عمرانى اســتاندار 
گويا شــوراى شهر ادعا كرده است 
اين 500 هكتــار معارض دارد و ما 
كنيم  تملك  را  زمين  اين  نمى توانيم 
و بايد از برنامه حذف شود، موضوع 

چيست؟
يك طرح از دولت آمد به اسم طرح اقدام 
ملى كه هدف آن تأمين مسكن براى جامعه 
شهرى از زمين هاى دولتى بود كه قرار بر 
الحاق آنها به شــهر بود. ايــن زمين ها از 
لحاظ قيمتى ارزان و امكان خريد آن براى 
مردم فراهم بود، از اين رو وزارت مسكن 

عنوان كرد كه ما در همــدان 500 هكتار 
زمين ارزان قيمت داريم كه آن را به شــهر 
الحاق مى كنيم كه اين مســاحت ربطى به 

ما ندارد.
از سوى ديگر يكى از اقداماتى كه من در 
زمان مديريت شــهرى به آن اقدام كردم 
تثبيــت زمين هاى ملكى شــهردارى بود 
كه شــايد بالغ بر چند صد ميليارد تومان 
در نقاط مختلف شــهر ما اين زمين ها را 
شناسايى و كارشناسى كرديم تا زمين ها را 

به شهردارى برگردانيم.
شــهردارى همــدان در زمان شــهرداران 
پيشــين زمينى تملك كرده بود كه اگرچه 
ســند رسمى آن به نام شــهردارى بود اما 
اختالفاتى در اختصــاص آن اتفاق افتاده 

بود.
اين زمين 2 قسمت است كه يك قسمت 
خارج از معارض اســت و يك قســمت 

داراى معارض است.
آن قسمت خارج از معارض درحال حاضر 
توسط يك گروه كارشناس درحال تعيين 
تكليف و مشــاركت در ســرمايه گذارى 
است. اما قســمت داراى معارض درحال 

رفــع مشــكالت و اختالفات اســت 
اگرچه از نظــر قانونى آن زمين متعلق 
به شهردارى اســت اين زمين ثروت 

شهردارى است.
 اين روزها پروژه اسكاى مال 

رسانه اى  بررسى هاى  تيررأس  در 
اســت و برخــى مدعى هســتند 
اجراى پروژه قانونى نيســت از نظر 
چگونه  را  اجرا  شــرايط  شهردارى 

تشريح مى كنيد؟
پروژه اســكاى مال داراى مجوز رســمى 
كميســيون ماده 5 اســت و اين كميسيون 
براى پروژه مجوز رســمى صــادر كرده 
اســت. نماينده مالك (شركت مخابرات) 
و نماينده سرمايه گذار درحال حاضر دنبال 
به دليل  هستند.  ساخت  پروانه هاى  گرفتن 
آنكه در كميســيون ماده 5 مراحل قانونى 
اين پروژه انجام شده است بنابراين با اخذ 
مجوز قانونى اين پروژه كامًال قانونى اجرا 
مى شود. متوليان پروژه همه پروانه ها را بايد 
اخذ كنند كه اكنون درحال انجام هســتند. 
اين پروژه محرك توســعه و اشــتغالزايى 
اســت و زيرنظر ســازمان نظام مهندسى 
مجوزهايش را اخذ كرده اســت كه بتواند 

براى انجام آزمايشاتى خاكبردارى كند.
بنابراين موضوع به شــوراى شهر ارجاع 
شده و شوراى شــهر هم مجوز را صادر 
كرده است تا اين پروژه تا حجم 30 هزار 
مترمربع خاكبردارى براى انجام بحث هاى 
آزمايشــگاه انجــام دهــد تــا بتواند اين 
نمونه هاى خاكبردارى را به ســازمان نظام 
مهندسى ارائه دهد، براى دريافت و تأييد 
نقشه هاى الزم سازه به هر ترتيب كميسيون 
ماده 5 شوراى فنى شــهردارى و شوراى 
شهر و نظام مهندسى موافقت هاى اوليه و 
مجوزات را براى آغاز فعاليت پروژه صادر 
كرده اند و روند اجرايى پروژه اكنون كامًال 

قانونى است.
گفت وگو با شــهردار همــدان درحالى به 
پايان رســيد كه وى دربــاره تصميمات 
مديريت شــهرى در زمينه بافت تاريخى، 
توسعه گردشگرى، اجراى برخى پروژه ها 
و تصميمات شــهرى مــوارد ديگرى را 
مطرح كرد كه مشروح آنها در گزارش هاى 
آتى از ســوى رسانه همدان پيام به تفصيل 

منتشر خواهد شد. 
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 درحالى كــه پيش از ايــن آخرين مهلت 
پرداخــت آورده اوليــه بــراى متقاضيان و 
كارگران ثبت نام كرده در ســامانه جامع اقدام 
ملى مسكن 30 دى ماه اعالم شده بود، معاون 
وزير كار از تمديــد مهلت واريز آورده اوليه 
و تكميل موجودى كارگران و زنان سرپرست 

خانوار شاغل كارگر تا 7 بهمن ماه خبر داد.
 مطابق اعــالم معاونت فرهنگــى اجتماعى 
اجتماعــى،  رفــاه  و  كار  تعــاون،  وزارت 
مهلــت واريــز آورده اوليه بــراى متقاضيان 
بازنشستگان،  كارگران،  ويژه  شــرايط  داراى 
مســتمرى بگيران و زنان سرپرســت خانوار 
شــاغل كارگر كه پيــش از اين در ســامانه 
جامع اقدام ملى مســكن ثبت نام كرده اند تا 7

بهمن ماه تمديد شده است.
وزارت  حمايتــى  اقدامــات  و  تســهيالت 
كارگــران،  ملــى،  مســكن  طــرح  در  كار 
بازنشســتگان و ســاير گروه هــاى هــدف 
ــام شــده در ايــن طــرح  واجــد شــرايط ثبت ن
را دربرمى گيــرد و پيش بينــى مى شــود بــا 
اختصــاص كمك هــاى دولــت و حمايــت 
مالــى وزارت كار، قيمــت تمــام شــده مســكن 
ــد. ــا 2 درصــد كاهــش ياب ــران ت ــراى كارگ ب

دى ماه سال گذشــته تفاهم نامه مشترك ميان 
به منظــور  شهرســازى  و  راه  و  كار  وزارت 
تأمين مســكن كارگران و بازنشستگان تأمين 
اجتماعى در قالب ســاخت 200 هزار واحد 

مسكونى به امضا رسيد.
در ايــن راســتا تفاهم نامه 3 جانبــه اى ميان 
وزارت كار، شــركت عمران شهرهاى جديد 
و اتحاديه اســكان منعقد شد كه براساس آن، 
اتحاديه تعاونى هاى مسكن كارگران (اسكان) 
مديريت ســاخت 30 هزار واحد مسكونى را 

برعهده گرفت و مقرر شــد ده هزار واحد آن 
حداكثر ظرف 3 ســال در ده شهر جديد در 
اســتان هاى آذربايجان شرقى، البرز، اصفهان، 
رضوى،  خراســان  سمنان،  تهران،  بوشــهر، 
فــارس، مركزى و سيســتان و بلوچســتان 
ساخته و كارگران از مزاياى اجراى تفاهم نامه 

بهره مند شوند.
امضــاى ايــن تفاهم نامه 3 جانبــه در واقع 
نخســتين قرارداد اجراى طرح اقدام مسكن 
ملى ويژه مشــموالن تحت پوشش قانون كار 
و ســازمان تأمين اجتماعى بــود كه با هدف 
ساخت ده هزار واحد مسكونى در شهرهاى 

جديد آغاز شد.
بــه گفتــه شــريعتمدارى، وزيــر تعــاون، كار 
ــهرك هاى  ــت ش ــى از ظرفي ــاه اجتماع و رف

ــد  ــتفاده خواه ــروژه اس ــن پ ــى در اي صنعت
ــاده 142 ــتناد م ــه اس ــان ب ــا كارفرماي شــد ت

ــاركت داده  ــرح مش ــن ط ــون كار در اي قان
ــز  ــرى ني ــه كارگ ــت  جامع ــوند و ظرفي ش
به منظــور تأميــن زميــن و مســكن كارگــران 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس م
براســاس آخريــن آمارهــا از مجموع 850

هــزار نفــر از كارگــران و بازنشســتگان و 
ثبت نام كننده  شــرايط  واجد  مستمرى بگيران 
در طرح اقدام ملى مسكن، 175 هزار نفر در 
فرايند ثبت نام، پرداخت آورده اوليه و تكميل 
موجــودى قرار گرفته و بيــش از 62 هزار و 
580 نفــر از ثبت نام كنندگان طرح اقدام ملى 
مســكن را زنان سرپرســت خانوار تشكيل 

داده اند.

ــدام  ــه در طــرح اق آن دســته از مشــموالن ك
ــد و  ــس از تأيي ــام و  پ ــكن ثبت ن ــى مس مل
احــراز شــرايط، آورده اوليــه خــود را واريــز 
كــرده باشــند در اولويــت واگــذارى هســتند 
مســكن  تعاونى هــاى  بعــد،  فــاز  در  و 
ــى در اولويــت  ــدى و صنعت واحدهــاى تولي

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
بــه گزارش ايســنا، با توجه بــه آنكه مهلت 
تكميــل موجــودى يك هفته ديگــر تمديد 
شده، كارگران و كليه مشموالنى كه در فرايند 
ثبت نام طرح اقدام ملى مسكن واجد شرايط 
شــناخته شــده اند تا هفتم بهمن ماه فرصت 
مراجعه و  tem.mrud.ir دارند به ســامانه
نسبت به واريز 40 ميليون تومان آورده اوليه 

خود اقدام كنند.

اقتصـاداقتصـاد

نگاه

 eghtesad@hamedanpayam.com

طال و دالر

خبـر

نفت

پيش بينى نايب رئيس اتحاديه طال از ادامه روند 
نوسان قيمت ها

تحوالت آمريكا طال را گران كرد
 همزمان با برگزارى مراســم تحليف رياست جمهورى در آمريكا 
قيمــت طال در بازارهاى جهانى با افزايش روبه رو شــد كه اين اتفاق 

قيمت ها در بازار ايران را نيز باال برد.
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر درباره افزايش دوباره نرخ ســكه و 
طال در بازار به خبرآنالين گفت: پيش بينى اينكه در اين مقطع شــاهد 
چنين نوســانى باشيم، دور از ذهن نبود زيرا پيش بينى مى شد كه روز 
20 ژانويه با توجه به تحوالتى كه در كاخ ســفيد صورت مى گيرد و 
انتقال قدرت از ترامپ به بايدن، نوســان قيمت جهانى اتفاق خواهد 
افتاد كه همان شب در بازارهاى بين المللى قيمت انس جهانى افزايش 

16 دالرى داشته است.
محمد كشــتى آراى افزود: همين تحوالت سبب شد تا قيمت ارز در 
بــازار آزاد افزايش يابد و درحالى كــه دالر در كانال 21 هزار تومان 
بود، بار ديگر وارد كانال 22 هزار تومان شد و قيمت دالر از 21 هزار 
و 200 تومان به 22 هزار و 800 تومان رســيد كه حدود هزار و 600

تومان نرخ هر دالر افزايش يافته است.
وى تصريح كــرد: افزايش هزار و 600 تومانى نرخ دالر و 16 دالرى 
هر انس طالى جهانى سبب شــد در بازار داخلى قيمت سكه و طال 

دوباره به شدت صعودى شود.
 افزايش ميل به خريد سكه و طال در بازار

وى گفت: درحال  كه در روزهاى گذشــته با كاهش قيمت، خريد و 
فروش ها و داد و ســتدها كاهش يافته بود، روز پنجشنبه و تحت تأثير 
اتفاقات ســازمان بورس و همچنين افزايش نرخ جهانى طال موجب 
ايجــاد انگيزه براى خريد طال شــده و به همين دليل قيمت ها ســير 

صعودى يافته است.
 افزايش 200 تا 800 هزار تومانى قيمت سكه

ايــن فعال بازار طال و جواهر گفت: درحالى كه در روزهاى گذشــته 
قيمت سكه به كانال 9 ميليون تومان كاهش يافته بود، دوباره با افزايش 
همراه شده اســت، به طورى كه در معامالت صبح پنجشنبه قيمت هر 
سكه طرح قديم با حدود 800 هزار تومان افزايش به ده ميليون تومان 
رســيد و قيمت ســكه طرح جديد به ده و 600 هزار تومان افزايش 
يافت، نيم سكه به 5 ميليون و 600 هزار تومان، ربع سكه به 3 ميليون 
و 600 هزار تومان و ســكه هاى گرمى نيز بــه 2 ميليون و 200 هزار 

تومان افزايش يافت.
 صعود 100هزار تومانى نرخ طالى 18 عيار

كشــتى آراى بيان كرد: قيمت طال نيز تحت تأثيــر باالرفتن نرخ انس 
جهانــى و نرخ ارز، افزايش يافــت به طورى كه هر مثقال طال كه به 3
ميليون و 950 هزار تومان كاهش يافته بود روز پنجشنبه تا 4 ميليون و 

440 هزار تومان افزايش يافت.
وى ادامه داد: اين درحالى اســت كه نرخ هر گرم طالى 18 عيار كه 
روز چهارشنبه تا 920 هزار تومان كاهش يافته بود در جريان معامالت 
پنجشــنبه به يك ميليون و 25 هزار تومان افزايش يافت كه نسبت به 

روز چهارشنبه صد هزار تومان بر قيمت هر گرم طال افزوده شد.
وى خاطرنشان كرد: علت اصلى اين اتفاقات افزايش انس و باال رفتن 

نرخ ارز است. 
 ادامه نوسان بازار سكه و سكه تا امروز

وى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شرايط فعلى بازار، خريداران 
نســبت به خريد ســكه و طال اقدام كنند يا خير، توضيــح داد: بنده 
نمى توانم هيچ توصيه اى داشته باشم و وضعيت بازار مشخص نيست 

و نمى دانم چه اتفاقى خواهد افتاد. 

چگونه رشد اقتصادى در سال 99 
مثبت مى شود؟

 رشد اقتصادى ايران در شرايطى به سمت مثبت شدن حركت كرده 
كه وضعيت معيشتى مردم شرايط چندان مساعدى را تجربه نمى كند. 
با اين حال بهبود نيافتن وضعيت معيشــتى به معناى مثبت نشدن رشد 

اقتصادى نيست.
با اعــالم ارقام پيش بينى شــده از رشــد اقتصادى از ســوى مركز 
پژوهش هاى مجلس بحث هايى حول صحت و سقم اين ارقام مطرح 
شــده است. ابتدا بايد پذيرفت پيش بينى اگرچه يك روند علمى دارد 
اما نهايتا پيش بينى است و مادامى كه محقق نشود نمى توان ارزيابى هاى 

صورت گرفته حول آن را به محك داورى گذاشت.
با اين حال براى رســيدن به جواب اين پرسش از اينجا بايد آغاز كرد 
كه ارزيابى هاى مراكزى چون بانك جهانى و صندوق بين المللى پول 
بر چه مبنايى صورت مى گيرد؟ طبيعى است اين مؤسسات به  رغم تيم 
و كادر علمــى باكيفيتى كه دارند بــراى ارزيابى هاى خود بيش از هر 
چيز به ارقامى نياز دارند كه بايد از اقتصاد ايران اخذ كنند و درواقع از 

طريق مراكز موجود داخل كشور مى توانند به اين داده ها دست يابند.
از ســوى ديگر هر پيش بينى نيازمند پيش فرض گرفتن يكســرى از 
پارامترهاست كه تغيير اين پارامترها مى تواند نتايج يك پيش بينى را به 
كلى تغيير دهد. درباره پيش بينى از اقتصاد ايران هم تا پيش از شــيوع 
كرونا ارقام بانك جهانى و صندوق بين المللى پول از رشــد اقتصادى 

كشور مثبت بود اما با شيوع كرونا اين ارزيابى ها تغيير كردند.
با اين حال اقتصاد ايران به ســمت مثبت شــدن رشد اقتصادى كشور 
حركت مى كند زيرا فشــار اصلى بر دوش اقتصاد كشــور ناشــى از 
كاهش چشمگير فروش نفت بود. اين فشارها پس از 2 سال مداومت 
به تدريج اثر خود را از دســت دادند؛ به زبان ساده تر تحريم ها فروش 
نفت ايران در نيمه دوم سال 97 نسبت به سال 96 و در تمام سال 98

نسبت به سال 97 را كاهش چشــمگيرى داده بود. اين فشارها نهايتا 
براى ســالجارى به گونه اى است كه نمى تواند فروش نفت را به كمتر 
از ارقام پارسال برساند. حتى تغيير دولت در آمريكا چشم انداز فروش 

نفت را به سمت مثبت تر شدن هم برده است.
از ســوى ديگر فشــار تحريم ها در بخش صنعت نيز به تدريج بى اثر 
شــدند. در 2 سال گذشته بسيارى از بنگاه ها مجبور به تعطيلى شدند. 
حال توليد در ايران دوباره به ثبات خود رسيده و از كاهش چشمگير 

توليد صنعتى هم در كشور كاسته مى شود.
با اين حال اگر بخواهيم از سفره مردم شاخص ها را ارزيابى كنيم طبيعى 
است كه بهبود چشمگيرى ديده نمى شود ولى بايد توجه داشت براى 
اقتصادى با ابعاد ايران بهبود وضعيت معيشتى مردم نيازمند رشدى كم 

نوسان و براى چند سال پى درپى است.
 * محمدتقى فياضى- كارشناس اقتصادى

خوش بينى اوپك به بهبود بازار نفت 
در سال 2021

 دبيركل اوپك اعالم كرد كه به طور محتاطانه اى به بهبود بازار نفت 
در سال 2021 خوش بين است.

محمد سانوســى باركيندو گفت: با احتيــاط خوش بينم كه بازار نفت 
امســال از ركود تقاضاى ناشــى از همه گيرى ويــروس كرونا بهبود 

مى يابد.
وى افزود: نشست هاى ســازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) 
و متحدانش به رهبرى روسيه (ائتالف اوپك پالس) به صورت ماهانه 
برگزار مى شــود تا از بروز دوباره نوسان در بازار جلوگيرى كند. همه 
ما موافقيم كه بهبود بازار شكننده است و همچنان ترديدهاى بسيارى 
وجود دارد، اما با احتياط خوش بين هســتيم كه امســال بهبود محقق 

خواهد شد.
قيمت نفت در ماه جارى ميالدى به باالترين سطح در 11 ماه گذشته 
رســيد، اين مسأله به تصميم بيشتر اعضاى اوپك در پنجم ژانويه (16
دى ماه) براى ثابت نگه داشــتن توليد در مــاه فوريه و مارس و تعهد 

عربستان براى كاهش داوطلبانه توليد كمك كرد.
دارمندرا پرادهان وزير نفت و گاز هند، در اين رويداد اعالم كرد: اقدام 
غيرمنتظره عربستان براى كاهش توليد نفت سبب افزايش مداوم قيمت 
و سردرگمى كشورهاى مصرف كننده شده است. اين نوع سناريو ما را 

به سوى روش هاى جايگزين تأمين انرژى سوق مى دهد.
باركيندو در پاسخ گفت: ائتالف اوپك پالس بايد انعطاف پذير باشد و 

ثبات بازارها را هدف قرار دهد.
سهيل المزروعى، وزير انرژى امارات متحده عربى نيز در اين رويداد 

اعالم كرد كه شاهد بهبود بازار در سالجارى ميالدى است.
وى گفت: امسال سال بهبود اســت، به هر حال پايان امسال يا اوايل 

سال 2022 شاهد توازن بازار خواهيم بود.
وزير انرژى امارات متحده عربى همچنين اظهار كرد كه هم زمان با آغاز 
واكسيناسيون ويروس كرونا در كشورهاى بيشترى شاهد رشد تقاضاى 

نفت در چين و هند هستيم.

32 محصول جديد به جمع كاالهاى استاندارد 
استان اضافه شد

 مديــركل اســتاندارد اســتان همــدان از صــدور پروانــه نشــان 
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــد در اس ــول جدي ــراى 32 محص ــتاندارد ب اس
ــا موازيــن اســتاندارد ســنجش  تمــام فراينــد توليــد ايــن محصــوالت ب

و ارزيابــى مى شــود.
محمد مددى اظهار كرد: اين محصوالت جزو اقالم مشــمول اســتاندارد 
اجبارى در تمام بخش هاى صنايع غذايى، كشاورزى، ساختمانى، معدنى، 

خودرو، نيرو محركه، بسته بندى و سلولزى هستند.
وى گفت: اين محصوالت از ابتداى سالجارى در واحدهاى صنعتى استان 
توليد شدند و براى ورود به بازار مصرف داخلى و خارجى نيازمند دريافت 

نشان استاندارد بودند.
ــا و  ــد كااله ــرد: تولي ــان ك ــدان خاطرنش ــتاندارد هم ــركل اس مدي
ــدون  ــارى، ب ــتاندارد اجب ــررات اس ــمول مق ــات مش ــه خدم ارائ
ــا تأييديــه  ــران و ي ــرد عالمــت اســتاندارد اي ــه كارب دريافــت پروان
ــون مجــازات  ــق قان ــان طب ــود و مرتكب آن، جــرم محســوب مى ش

مى شــوند. 

مددى با تأكيد بر اينكه رعايت استاندارد پيش نياز جهش توليد است، گفت: 
توليد باكيفيت اصل مهمى در توســعه بازار محصوالت به شمار مى آيد و 
مديران كنترل كيفيت به نمايندگى از اســتاندارد بر فرايند توليد براســاس 

موازين تعريف شده نظارت مى كنند.
وى از شــركت صنايع غذايى سحر به عنوان يكى از صنايع تحت پوشش 
استاندارد اجبارى ياد كرد و افزود: اين واحد تاكنون براى 75 محصول خود 
پروانه نشــان استاندارد دريافت كرده و بســيارى از توليدات آن صادراتى 

است.
610 محصول در استان همدان داراى پروانه نشان استاندارد هستند.

مهلت واريز آورده مسكن ملى يك هفته تمديد شد

كارگران 
ناتوان در تأمين وديعه 40 ميليونى

 مديركل بنياد مســكن اســتان همدان از 
ســاخت 120 واحد مســكن ملى در استان 
خبرداد و گفت: هزار واحد مســكن در قالب 
طرح اقدام ملى مسكن توسط بنياد مسكن در 

استان همدان ساخته خواهد شد.
حســن ظفرى در حاشــيه بازديــد از پروژه 
مسكن ملى شهرك بهشــتى همدان در جمع 
خبرنگاران، اظهاركــرد: پروژه هاى اقدام ملى 
مســكن در اســتان همدان از پيشرفت بسيار 
خوبــى برخوردار اســت كه بخــش عمده 
ســفت كارى به پايان رســيده و اميدواريم با 
همين آهنگ بتوانيم كار را تا پايان نازك كارى 

برسانيم.
به گزارش ايسنا، وى با بيان اينكه در مجموع 
200 واحد مسكونى در شهرك بهشتى درحال 
ســاخت اســت، تصريح كرد: يك مجموعه 
80 واحدى در قالب مســكن حمايتى و يك 
مجموعه 120 واحدى مسكن ملى توسط بنياد 

مسكن درحال ساخت است.
وى افــزود: درحال حاضــر براســاس آورده 
متقاضيان و ثبت نام هاى اوليه، برنامه ريزى اوليه 
هزار واحد مســكونى انجام شده و تخصيص 
پروژه صورت گرفته است، اميدواريم با مساعد 
شدن شرايط آب و هوايى بتوانيم اين پروژه ها 

را در استان عملياتى كنيم.
ظفرى با اشاره به اينكه يك تفاوت عمده بين 
مســكن ملى و مســكن مهر وجود دارد، بيان 
كرد: تفاوت اصلى و اساســى مســكن ملى با 

مسكن مهر در اين است كه در طرح اقدام ملى 
مسكن، نقاطى انتخاب شده كه زيرساخت هاى 
اصلى و اساسى وجود دارد، به طورى كه مسكن 

ملى بخش كوچكى از يك محله است.
مديركل بنياد مسكن استان همدان با بيان اينكه 
يكى ديگر از تفاوت هاى مسكن مهر با مسكن 
ملى در اين است كه پروژه هاى مسكن ملى به 
قيمت تمام شده واگذار مى شود، ادامه داد: تمام 
خدمات در پروژه هاى مسكن ملى وجود دارد 
و اين گونه نيست كه ابتدا مسكن ساخته شود 

سپس به فكر زيرساخت ها باشيم.
وى با اشــاره به اينكه پروژه هــاى اقدام ملى 
مسكن تا ســال 1400 به پايان خواهد رسيد، 
اظهاركــرد: پروژه هاى حمايتــى در 2 قالب 
مسكن محرومين كه مبتنى بر كمك هاى دولت 
تعريف مى شــود و پروژه هاى حمايتى كه از 
منابع حساب 100 حضرت امام(ره) در اختيار 
متقاضيان قــرار مى گيرد كه توانســته موازنه 

قيمت مسكن را متعادل كند.
ظفرى خاطرنشــان كرد: بــه ازاى هر واحد 
مسكن محرومين تسهيالت 30 ميليون تومانى 
و به ازاى هر واحد مسكن حمايتى 15 ميليون 
از حساب 100 حضرت امام پرداخت خواهد 

شد.
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان با اشاره 
به ثبت نام مرحله چهارم مســكن ملى، يادآور 
شد: براى ثبت نام هاى مرحله چهارم بايد تأمين 
زمين صورت بگيرد كه شــهرهايى داريم كه 

اقبال عمومى باال بوده و بايد زمين تأمين شود.
وى درباره تأمين زمين در شــهرهايى كه اقبال 
عمومى براى مســكن ملى باال بوده اســت، 
تصريح كرد: به نظر بنده مشكلى در تأمين زمين 
دراستان همدان نداشته باشيم. شايد در يك يا 
2 شهر ممكن اســت تأمين زمين به دليل نبود 

زمين دولتى با سختى بيشترى انجام گيرد.
ظفرى خاطرنشان كرد: از امروز پايش مدارك 
و تشــكيل پرونده متقاضيــان مرحله چهارم 
مسكن ملى آغاز خواهد شــد و اميدواريم با 
تشكيل پرونده متقاضيان، بحث افتتاح حساب 
و واريزى ها را داشــته باشيم كه به دنبال تأمين 

زمين باشيم.
 تأمين زمين بــراى 67 هزار واحد 

مسكن ملى
معاون مســكن شــهرى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى هم در اين بازديد با بيان اينكه سهميه 
بنياد مسكن در ساخت مسكن ملى 138 هزار 
واحد است، گفت: تاكنون 67 هزار قطعه زمين 
براى 67 هزار واحد مسكونى در كشور تأمين 

شده است.
جواد حق شــناس اظهار كرد: از متقاضيانى كه 
تاكنون موفق به واريز آورده 40 ميليونى خود 
كردند توانستيم 37 هزار واحد را برنامه ريزى 

كنيم.
وى تصريح كرد: از 37 هزار واحد مســكونى 
برنامه ريزى شــده، 11 هزار واحد سهميه بنياد 
مســكن اســت كه تاكنون 6 هزار واحد آغاز 

شده و 5 هزار و 700 واحد درحال آماده سازى 
بستر زمين اســت. اين مقام مسئول ادامه داد: 
ده هزار واحد مربوط به گروه ساخت هستند 
كه زمين ها قرعه كشــى و تحويل داده شده و 

درحال دريافت نقشه و پروانه هستند.
حق شــناس با بيان اينكه تعدادى از واحدهاى 
اقدام ملى مربوط به انبوه ســازان است، يادآور 
شــد: درحال شناسايى انبوه ســازان هستيم و 
اميدواريم با ثبت نام هايى كه دوباره انجام شده 
و در نقاطى كه متقاضيان فرصت تكميل آورده 
خود را دارند به 67 هزار نفرى كه قرار اســت 

برنامه ريزى شود برسيم.
معاون بنياد مســكن كشور با اشــاره به اينكه 
آمادگى داريم در شــهرهاى زير صد هزار نفر 
از افرادى كه مالك هســتند و تمايل دارند در 
قالب اين طرح واحد مســكونى بســازند در 
طرح اقدام ملى مسكن اســتفاده شود، تأكيد 
كــرد: طرح جديدى به تازگى اعالم شــده كه 
تسهيالت بانكى در اختيار مالكان قرار بگيرد تا 
براى انجام مأموريت اقدام ملى مسكن از اين 

ظرفيت استفاده شود.
مديركل مسكن و شهرسازى استان همدان نيز 
در ادامه اين بازديد از تعيين تكليف مســاكن 
مهر همدان تا پايان امسال خبرداد و گفت: 63 
واحد 3 جانبه مســكن مهر در استان همدان 
باقيمانــده كه بيــش از 50 درصد پيشــرفت 
فيزيكــى دارند و تا چنــد روز ديگر به پايان 

مى رسد.

مديركل بنياد مسكن استان:

پيشرفت قابل توجه پروژه هاى مسكن ملى در همدان
واگذارى عرضه تخم مرغ بسته بندى

 به انجمن توليدكنندگان
 براساس تصميمات ســتاد تنظيم بازار، عرضه تخم مرغ بسته بندى 
با نظارت ســازمان حمايت توســط انجمن توليدكننــدگان تخم مرغ 

شناسنامه دار انجام مى شود.
بنابراين براى بسته بندى تخم مرغ شناسنامه دار داراى زنجيره سرد (مراكز 
عرضه) انجمن ذى ربط با هماهنگى سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان با لحاظ قيمت متعارف سطح بازار و اعمال هزينه هاى 

بسته بندى، نسبت به عرضه تخم مرغ اقدام مى كند.
ســتاد تنظيم بازار به تازگى براى ســومين بار در ســالجارى قيمت 
تخم مرغ را افزايش داد و بر اين اساس نرخ مصوب هر كيلو تخم مرغ 
در مغازه هــا براى مصرف كننده 16 هــزار و 900 تومان و قيمت هر 
شــانه تخم مرغ (بدون بســته بندى هاى مختلف) هم 32 هزار تومان 

تعيين شده است. 
اما در هفته هاى اخير قيمت هر شــانه تخم مرغ در خرده فروشى هاى 
ســطح شهر تهران به 50 هزار تومان هم رسيده است. معاون نظارت 
و بازرســى اداره كل صمت اســتان تهران علت آن را كمبود عرضه 
عنوان كرده، اما به تازگى مديرعامل ايــن اتحاديه مركزى مرغداران 
ميهن از قاچاق تخم مرغ ايران به كشــورهاى افغانستان و عراق خبر 
داده و گفته كه جو روانى ايجادشــده ناشى از قاچاق، بازار تخم مرغ 

را در داخل كشور بهم ريخته است.
همچنين ستاد تنظيم بازار مقرر كرد كه شركت مادرتخصصى بازرگانى 
دولتى ايران نســبت به تكميل ذخاير راهبردى شــكر اقدام كند. اين 
تصميم در راستاى ضرورت تأمين شكر مورد نياز كشور براى تأمين 3

ماهه نخست سال 1400 اتخاذ شده است. بانك مركزى نيز موظف شد 
تا از بروز وقفه در تأمين ارز شكر جلوگيرى و نسبت به تأمين بهنگام 

ارز موردنياز شكر اقدام كند.

هزينه خانوارها 
چقدر رشد كرده است؟

 خانوارهاى ايرانى در ماه گذشته بيش از 
46 درصد نســبت به پارسال افزايش هزينه 

داشتند.
گزارشــى كــه به تازگى مركز آمــار درباره 
وضعيت تــورم در دى ماه منتشــر كرد، از 

افزايش قيمت ها حكايت داشت.
به گزارش ايســنا، اين درحالى اســت كه 
نرخ تورم نقطه به نقطه كه نشــان دهنده تغيير 
شــاخص نسبت به ماه مشــابه سال گذشته 

اســت با افزايش 1/4 درصدى نســبت به 
آذرماه مواجه شده و به 46/2 درصد رسيده 
اســت. بر اين اساس هزينه خانوارها به طور 
ميانگين براى خريد كاال و خدمات تا 46/2

درصد نسبت به دى ماه سال گذشته افزايش 
دارد.

 هيچ كااليى نسبت به پارسال
 ارزان نشد

در بيــن كاالهــا و خدمات مورد اســتفاده 
مردم هزينه خريد خوراكى ها و آشاميدنى ها 
به طــور ميانگين 60 درصد رشــد دارد اين 
درحالى اســت كــه در بين آنهــا باالترين 

افزايش قيمت بــا 90 درصد به روغن ها و 
چربى ها و پس از آن با 73/4 درصد به گروه 

شير، پنير و تخم مرغ اختصاص دارد.
در ســاير كاال ها و خدمات، گروه مبلمان و 
لوازم خانگى با 64/1 و همچنين حمل ونقل 
با 62/5 درصد افزايش بيشــترى نسبت به 

سايرين در مقايسه با پارسال دارد.
بررسى شاخص تورم نشان مى دهد كه هيچ 
يك از كاالها و خدمات در مقايسه با دى ماه 
سال گذشته با كاهش قيمت مواجه نشده اند. 
اما تــورم ماهانه كه بيانگر تغيير شــاخص 
نســبت به ماه گذشــته كاهش داشته و 1/8

درصد گزارش شده است.
در دى ماه گروه گوشــت قرمز و ســفيد و 
همچنين گوشت ماكيان به ترتيب 6/9 و 8/5

درصد كاهش قيمت داشت.
 از سويى گروه ســبزيجات نيز 9 درصد و 
آب و برق و ســوخت تا 2/6 درصد ارزان 

شده است.
در مورد تورم ساالنه نيز نرخ تورم به 32/2

درصد در دى ماه رسيده كه نسبت به آذرماه 
1/7 درصــد افزايــش دارد در بيــن كاال و 
خدمات باالترين تورم ساالنه به حمل ونقل 

با 65/4 درصد اختصاص دارد.
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يوونتوس فاتح سوپرجام ايتاليا شد
 يوونتوس با شكست ناپولى قهرمان سوپرجام ايتاليا لقب گرفت.

سوپرجام ايتاليا بين 2 تيم يوونتوس و ناپولى برگزار شد و بانوى پير 
با 2 گل پيروز شــد. گل نخست بازى را كريستيانو رونالدو در دقيقه 
64 به ثمر رســاند. ستاره پرتغالى با باز كردن دروازه ناپولى از ركورد 
جوزف بيكان عبور كرد و بهترين گلزن تاريخ فوتبال شد. در لحظات 
پايانى آلورا موراتا گل دوم تيمش را به ثمر رســاند تا قهرمانى بانوى 
پير قطعى شود. يوونتوس با هدايت آندره آ پيرلو نخستين جام خود در 

اين فصل را باالى سر برد.

پيروزى دشوار بايرن در بوندسليگا
 تيم فوتبال بايرن مونيخ به ســختى توانســت 3 امتياز بازى برابر 

آگزبورگ را به دست آورد.
بايرن مونيخ چهارشــنبه شــب در هفته هفدهم بوندسليگا به مصاف 

آگزبورگ رفت و يك بر صفر ميزبانش را شكست داد. 
باواريايى هــا در دقيقــه 13 صاحب يــك پنالتى شــدند و روبرت 
لواندوفســكى آن را به گل تبديل كرد، در ادامه توپى از خط دروازه ها 
عبور نكرد و 3 امتياز بازى به بايرن رسيد. تيم هانسى فليك با 39 امتياز 
صدرنشين است. در ديگر بازى مهم اليپزيگ برابر يونيون برلين قرار 
گرفت و با يك گل ميهمانش را شكست داد تا با 35 امتياز به جايگاه 

دوم جدول صعود كند. 

شفر سرمربى الخور قطر مى شود
 يك رسانه قطرى خبر داد سرمربى آلمانى سابق استقالل به دوحه 

مى رود تا هدايت تيم الخور را برعهده بگيرد.
به گزارش نشريه «اســتاد الدوحه» از منابع آگاه خود خبر داد وينفرد 
شفر سرمربى پيشين استقالل به دوحه مى آيد تا هدايت تيم بحران زده 
الخور را برعهده بگيرد.الخور در بازى خود مقابل السد با نتيجه سنگين 

7 بر صفر شكست خورد و اكنون با ده امتياز در رده 11 قرار دارد.

رونالدو بهترين گلزن تاريخ فوتبال شد
 مهاجم يوونتوس با گلزنى برابر ناپولى توانست از ركورد «جوزف 

بيكان» عبور كند و بهترين گلزن تاريخ فوتبال شود.
به گزارش ايسنا، كريســتيانو رونالدو يك ركورد تاريخى به نام خود 
ثبت كرد. مهاجم يوونتوس در سوپرجام ايتاليا دروازه ناپولى را باز كرد 
تا بهترين گلزن تاريخ فوتبال شــود. ستاره پرتغالى توانست از ركورد 

759 گل جوزف بيكان عبور كند و به اين افتخار دست يابد. 
او هفته گذشــته با گلزنى مقابل ساســولو تعداد گل هايش را به عدد 
759 رساند و ده روز بعد ركورد مهاجم بازنشسته اتريشى را شكست. 
رونالدو در 496 بازى 760 گل به ثمر رســاند اما بيكان پس از انجام 

هزار و 37 بازى 759 بار گلزنى كرده بود.

گلزنى هافبك ايرانى در انگليس
 ســامان قدوس توانســت برنتفورد را در ليگ دســته يك فوتبال 
انگليس به پيروزى برساند.در ادامه ديدارهاى ليگ دسته يك انگليس 
چند ديدار برگزار شد كه در يكى از بازى ها برنتفورد كه سامان قدوس 
هافبك ايرانى را در اختيار دارد توانســت بــا يك گل لوتون تاون را 
شكســت دهد. سامان قدوس با ضربه ســر، تنها گل بازى را به ثمر 
رساند. برنتفورد فصل گذشته نيز در آستانه صعود به ليگ برتر انگليس 

بود كه در پلى آف به فوالم باخت و از صعود بازماند.

حذف عجيب رئال مادريد از كوپا دل رى
 تيم فوتبال رئال مادريد از حريِف ده نفره خود شكســت خورد و 
از كوپا دل رى حذف شــد. در دور سوم كوپا دل رى شاگردان زيدان 
به مصاف آلكويانو رفت و 2 بر يك مغلوب شد تا حذف زودهنگامى 

از اين رقابت ها داشته باشد. 
سفيدپوشان كه نخستين بازى شان را در كوپا انجام مى دادند در غياب 
برخى از بازيكنان اصلى خود توانستند در لحظات پايانى نيمه نخست 
به گل دست يابند. اما در دقيقه 80 گل مساوى را دريافت كرد و بازى 
در وقت هاى اضافه دنبال شد.  درحالى كه رئال مادريد به دنبال گل دوم 
بود ميزبان در يك حمله گل دوم را به ثمر رساند. اين شكست باعث 

وداع زودهنگام كهكشانى ها از كوپا دل رى شد.

پيشنهادى براى تغيير قانون وقت اضافه 
 خيلى ها معتقدند پنالتى زدن بيــش از اينكه ربطى به قدرت تيم ها 
داشته باشــد به شانس بســتگى دارد. براى كمتر شــدن اين شانس، 
پيشــنهادى مطرح شــده كه وقت اضافه در فوتبال را نيز هيجانى تر از 

گذشته خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، «گل زنگ» ايده پرداز طرح هــاى نوآورانه در فوتبال 
كه پيش از اين نيز پيشــنهادى درباره برگزارى تورنمنت فينال ها، توپ 
هوشمند و 2 ساله شــدن رقابت هاى جام جهانى ارائه كرده، پيشنهادى 

درباره وقت اضافه در رقابت هاى فوتبال ارائه كرده است.
اين طرح پيشنهاد جديدى درباره مسابقات فوتبالى كه مساوى شده و به 

وقت اضافه كشيده مى شود، را مطرح مى كند.
در متن طرح پيشــنهادى آمده است: «يك تيم فوتبال 90 روز تا 90 ماه 
زحمت مى كشــد و تالش مى كند، اما با زدن يك پنالتى در عرض چند 
ثانيه همه چيز تمام مى شود كه اين منصفانه نيست. با اين شيوه و قانون 
جديد هم جذابيت و شيرينى پنالتى ها را در فوتبال حفظ مى كنيم و هم 
عدالت و منصفانه بودن برد و پيروزى را برقرار مى سازيم به اين ترتيب 
همه چيز در چند ثانيه تمام نمى شــود و تيم بازنده پنالتى ها 30 دقيقه 
فرصت دارد درصورت توانايى و لياقت جبران امتياز كند و يا بالعكس 
تيم برنــده پنالتى ها 30 دقيقه فرصت دارد كــه گل بزند و با قاطعيت 

بيشترى پيروزى خود را مستحكم تر كند.
مطابق با اين روش و قانون 2 تيم پيش از اينكه وقت اضافه را آغاز كنند، 

اول پنالتى ها را مى زنند!
اگر تيم برنده پنالتى را تيم (A) فرض مى كنيم و تيم بازنده پنالتى ها را 
تيم (B). در اين روش با آغاز نيمه نخســت وقت اضافه اين مزيت به 
تيم (A) داده مى شود تا توپ را در اختيار داشته باشد و بازى را آنها از 

نيمه زمين آغازكنند.
■ حال 3 فرضيه وجود دارد كه به شرح ذيل است:

1- اگر تا پايان 30 دقيقه وقت اضافه هيچ گلى رد و بدل نشود و يا هر 
2 تيم به طور مســاوى گل بزنند، تيم (A) برنده خواهد بود زيرا برنده 

پنالتى ها بوده است.
2- در حالت دوم وقتى است كه در 30 دقيقه وقت اضافه تيم (A) گل 
بزند و با اختالف حداقل يك گل برترى خود را حفظ كند كه در نهايت 

نيز برنده بازى خواهد بود.
3- در حالت سوم تنها اگر تيم (B) يعنى بازنده پنالتى ها تنها با حداقل 
اختالف يك گل بتواند در 30 دقيقه وقت اضافه تيم (A) را شكســت 
دهد و برترى خود را در جريان بازى به اثبات برســاند مى تواند برنده 

بازى باشد و مزيت برد پنالتى درنظر گرفته نمى شود.
واقعيت اين اســت كه همان گونه كه خيلى ها معتقدند ضربات پنالتى 
شانسى و 50-50 است، با زدن پنالتى ها يك شوك مثبت به جريان بازى 

وارد مى شود و هيجان و سرعت بازى را مضاعف مى كند.
در ضمن چند دقيقه اى كه صرف زدن پنالتى مى شــود فرصت بســيار 
خوبى براى 2 تيم اســت تا نفسى تازه كنند و با روحيه و تمركز بهترى 

به ادامه بازى بپردازند».

تعويق دوباره المپيك امكان پذير نيست
 يك عضو ارشد كميته بين المللى المپيك گفت كه تعويق دوباره بازى هاى 
المپيك امكان پذير نيست و بهتر است اين رويداد بدون تماشاگر برگزار شود.

به گزارش ايسنا، ديك پوند عضو ارشد كميته بين المللى المپيك اظهار كرد: 
المپيك مى تواند بدون حضور تماشاگران برگزار شود. پرسش اين است كه 
بايد تماشــاگران حضور داشته باشند كه اگر باشند، خوب است؟ به نظر من 

حضور تماشاگران خوب است اما ضرورى نيست.
وى ادامه داد: درحال حاضر 7-6 گزينه براى حضور تماشــگران در المپيك 

مطرح است كه يكى از آنها اين است كه فقط مردم ژاپن حضور داشته باشند. 
هر تصميمى براى حضور تماشگران گرفته شود، ريسك است. بنابراين بهتر 

است بازى ها برگزار شود حتى اگر تماشاگرى نداشته باشد.
پونــد درباره برگزارى قطعــى بازى ها گفت: فكر مى كنــم IOC و كميته 
برگزارى بازى ها متعهد به برگزارى المپيك هستند مگر اين كه دولت ژاپن، 
IOC و ســازمان بهداشــت جهانى به اين جمع بندى برسند كه برگزارى 
المپيك كار بسيار خطرناكى اســت. درحال حاضر نيز تمام برنامه ها درحال 

انجام است.
وى در مورد امكان تعويق  دوباره بازى ها تصريح كرد: امكان پذير نيســت و 

بازى هاى المپيك يا در سال 2021 برگزار مى شود يا ديگر برگزار نخواهد شد.
اين عضو ارشــد كميته بين المللى المپيك با اشاره به برگزارى مراسم حمل 
مشــعل المپيك نيز گفت: حمل مشــعل المپيك قرار اســت 25 مارس از 
فوكوشــيما آغاز شود و در صورت لزوم اين مراسم خيلى كوتاه برگزار و يا 
لغو مى شود. البته با ايجاد فاصله اجتماعى اميدوارم مراسم حمل مشعل انجام 

شود چون موجب ايجاد هيجان در آستانه المپيك خواهد شد.
پوند در مورد اينكه 80 درصد مردم ژاپن در يك نظرســنجى خواستار لغو 
المپيك شده اند، تأكيد كرد: اگر مقامات ژاپنى كامل توضيح دهند در مواجهه 

با شرايط اضطرارى چه برنامه اى دارند مردم آرام تر مى شوند. 

سليمان رحيمى »
 براى ســاخت استخر شنا، 
شيرجه و واترپلو استان به 110 

ميليارد تومان اعتبار نياز است.
جوانــان  و  ورزش  مديــركل 
استان در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام با اعالم اين مطلب، 
گفت: به دنبــال جانمايى زمين 
براى ســاخت اســتخر شــنا، 
شيرجه و واترپلو استان هستيم 
كه بــراى ســاخت آن به 110 

ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.
حميد ســيفى با اشاره به ديدار 
هفته گذشته با مسعود سلطانى فر 
وزيــر ورزش و جوانان، گفت: 
به همراه نماينده مردم اسدآباد در 

مجلس و رئيــس اداره ورزش و جوانان اين 
شهرستان هفته گذشته با وزير ورزش مالقات 
كرديم كه دستاوردهاى خوبى به همراه داشت.

وى افــزود: در اين ديدار يــك ميليارد تومان 
اعتبار براى پروژه هاى ملى اســدآباد دريافت 
كرديم و براى ترميم زمين چمن اين شهرستان 

نيز 750 ميليون تومان اعتبار گرفتيم.
سيفى ادامه داد: قرار شد در آينده اى نزديك تيم 
نظارتى وزارتخانه به استان بيايد و اعتبار پروژه 

ملى استان را برآورد كند.
وى درباره پيست دو صحرانوردى گفت: ايجاد 
اين پيســت درحال پيشــرفت است و هيأت 
دووميدانى استان شبانه روز در تالش است تا 

اين پروژه را به پايان برساند.
مديركل ورزش و جوانــان هيأت دووميدانى 
را از هيأت هاى فعال اســتان برشمرد و گفت: 
اين هيأت، هيأت پركارى اســت و حرف هاى 

زيادى براى گفتن دارد.
وى در پاســخ به پرســش ما مبنى بر ايجاد 8 
زمين فوتبــال چمن در اســتان، گفت: ايجاد 
اين 8 زمين از پروژه هاى ملى اســت و تأمين 
اعتبار آن زمان مى برد و نياز به مشاركت بخش 
خصوصى و شــهردارى ها دارد تا زمين براى 
اين پروژه اختصاص داده شود و ما نيز با تأمين 

اعتبار نسبت به ساخت آن اقدام نماييم.
ســيفى ادامه داد: تهيه زمين بــراى اداره كل 

سخت است و به غير از پول زمين 20 ميليارد 
اعتبار الزم دارد كه در اولويت ما نيست.

وى با اشــاره به ســاخت زميــن تمرينى در 
مجموعــه حاجى بابايــى گفــت: متأســفانه 
زمين هاى فوتبال ما به دليل استفاده زياد كيفيت 
خود را از دست داده اند و داشتن زمين تمرين 
در كنار ورزشــگاه ها الزم اســت كه در صدد 
هستيم در كنار مجموعه ورزش حاجى بابايى 
كه يك مجموعه بين المللى اســت و مى تواند 
پايگاه اردوهاى ملى باشد، يك زمين تمرينى 
مناســب ايجاد كنيم تا به زمين اصلى آسيب 
زيادى نرسد زيرا مردم شهر مريانج حق دارند 

كه از اماكن ورزشى خود استفاده كنند.

سيفى به تعامل با آموزش و پرورش 
اشــاره كرد و گفت: استان از نظر 
احساس  كمبودى  زيرســاخت ها 
نمى كنــد بلكه بايد دســتگاه هاى 
مختلف با هم تفاهم داشته باشند و 
از اماكن ورزشى استفاده بهينه شود.

وى ادامه داد: در اين راستا به دنبال 
تعامل و تفاهم با آموزش و پرورش 
هســتيم تا از ظرفيت هاى موجود 

استفاده شود.
مديركل ورزش و جوانان استان به 
ايجاد ساختار در تيم پاس پرداخت 
و گفت: با كارشناســان در تالش 
هستيم تا ســاختارى جديد براى 
باشگاه پاس تعريف شود و اين تيم 

از سردرگمى خارج شود.
وى گفت: در زمان انتقال پاس اقداماتى انجام 
شده اما ناقص است و بايد روند ساختارسازى 
باشــگاه را سرعت ببخشيم و با تشكيل هيأت 
مديره و جذب منابع مالى دغدغه اين تيم را از 
مســائل مالى برطرف كنيم. سيفى در پايان به 
پيروزى پاس اشاره كرد و گفت: پاس جايگاه 
بااليى در ورزش كشــور دارد و كسب نتايج 

ضعيف زيبنده نام اين باشگاه نيست.
وى با تبريك پيــروزى پاس افزود: پاس بايد 
در همه بازى ها اين چنين قدرتمند ظاهر شود 
زيرا جايــگاه اين تيم ليگ 2 نيســت و بايد 
تالش شــود كه به ســطوح باالى ليگ كشور 

صعود كند.

نياز 110 ميلياردى 
براى ساخت استخر شنا و شيرجه استان

 شهرســتان هاى اســتان همــدان معــادن 
اســتعدادهاى ناب ورزش هســتند و با كمى 
توجــه و حمايت از اين اســتعدادها مى توان 
قهرمانان بى شــمارى را پرورش و به ورزش 

كشور معرفى كرد.
مديركل ورزش و جوانان استان در نشست با 
رؤســاى هيأت هاى ورزشى شهرستان بهار با 
اشاره به پيشينه بسيار باالى شهرستان بهار در 
ورزش استان، گفت: بهار قهرمانان و پهلوانان 
ارزنده اى در ورزش كشــور داشــته است و 
عليرضا چاووشى يكى از بهترين كشتى گيران 
كشــور بود كه اگر از او بيشتر حمايت مى شد 
مى توانســت عناوين بى شــمارى در ورزش 
كسب كند. حميد ســيفى افزود: شهرستان ها 
معــدن اســتعدادهاى ناب ورزش هســتند و 
با كمى توجــه و حمايت از اين اســتعدادها 
مى توان قهرمانان بى شــمارى پرورش داد و به 

ورزش كشور معرفى كرد.
وى با اشــاره بــه مشــكالت و كمبودها در 
ورزش گفت: وظيفه اصلى رؤساى هيأت هاى 
ورزشــى برنامه ريزى است و ما از اين پس از 
هيأت هايى حمايــت خواهيم كرد كه صاحب 

ايده و برنامه باشند.
سيفى ادامه داد: رؤســاى هيأت هاى ورزشى 
بايــد بازاريابى ورزشــى را بلد باشــند و از 
ظرفيت خيرين و سرمايه گذاران در اين راستا 
اســتفاده كنند. متأســفانه هيأت هاى ما متكى 
به دولــت و اداره ورزش و جوانان هســتند، 
درصورتى كه براســاس قانون بايــد به عنوان 
يك تشــكل غيردولتى فعاليت كنند و به دنبال 

درآمدزايى باشند.
وى با اشــاره به اينكه بايد نگرش ها تغيير كند 
تا موفقيت صورت گيرد، افزود: هيأت ها بايد 
ارتباطات خود را قوى كنند و نبايد تنها به دنبال 
قهرمان پرورى باشــند و بايد در كنار پرورش 
قهرمانان، ورزش همگانى را نيز تقويت كنند.

در اين نشســت جمعى از رؤساى هيأت هاى 
ورزشى به بيان مشــكالت و معضالت خود 
همچون نبود خوابگاه مناســب، فرســودگى 
بيشتر ســالن هاى ورزشى، مشكالت گرمايش 
و ســرمايش اماكــن، نبود رختكن مناســب 
در ورزشــگاه ها، ع تزريق نشــدن بودجه به 
هيأت ها و حمايت نكردن هيأت هاى استان از 

شهرستان ها پرداختند.

3 ايرانى نامزد بهترين لژيونر هفته آسيا شدند
 طارمى، بيرانوند و عابدزاده نامزد بهترين لژيونر هفته آسيا شدند.

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در يك نظرسنجى به معرفى نامزدهاى بهترين لژيونرهاى هفته 
گذشته قاره كهن پرداخت. در اين ليست نامزدها مهدى طارمى مهاجم پورتو، عليرضا بيرانوند 

دروازه بان آنتورپ و امير عابدزاده دروازه بان ماريتيمو پرتغال حضور داشتند.

دومين كلين شيت بيرانوند در ليگ بلژيك
 آنتورپ توانست با حضور عليرضا بيرانوند سركل بروژ را از پيش روى بردارد. در ادامه ديدارهاى 
ليگ بلژيك تيم فوتبال آنتورپ بلژيك كه عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران را در اختيار 
دارد به ديدار سركل بروژ رفت و با يك گل به برترى رسيد. عليرضا بيرانوند براى دومين هفته پياپى 
توانست كلين شيت كند و دروازه خودش را بسته نگه دارد و عملكرد خوبى نيز از خود بروز دهد.

استان همدان 
معدن استعدادهاى ناب ورزشى است

آگهى مزايـده فروش زمين (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى اللجين

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف
265,170,000176/7830,000,000 رياليك قطعه زمين در جاده طاهرلو1
475,000,00020047,500,000 ريالدو قطعه زمين در راه قديم دستجرد2

شهردارى اللجين به استناد ماده 131 آيين نامه مالى شهردارى ها و محوز 
شماره 2016-2015/م/ش شوراى شهر اللجين درنظر دارد نسبت به فروش 
سه قطعه از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه 
به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش واريزى سپرده به حساب 
سيباى شماره 0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا 
سه شنبه مورخ 99/11/07 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.

شرايط: 
قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.

شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
به  گردد  حادث  مزايده  اثر  در  كه  و...  كارشناسى  آگهى،  هزينه هاى  كليه 

عهده برنده مزايده خواهد بود.

مقرر  مهلت  از  پس  يا  مخدوش  مشروط،  سپرده،  فاقد  كه  پيشنهاداتى  به 
واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى 
شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك موردنظر به صورت نقد به حساب 
شهردارى مراجعه، در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به 

نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
سپرده نفرات اول تا سوم درصورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد 
شد. پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه در مورخه 99/11/08 بازگشايى و 

قرائت خواهد شد.
حاصل  تماس  شماره 4522061-2(0813)  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

نمائيد.

(م الف484)

نوبت اول: 99/10/25 
 نوبت دوم: 99/11/04

آگهـى مزايـده 

اداره روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 

مساحت آدرسشهررديف
عرصه

مساحت اعيان 
(مترمربع)

نوع ملك 
(مترمربع)

نحوه انتقال توضيحاتكاربرى
سند

شرايط 
پرداخت

قيت پايه (ريال)

اللجين 1
همدان

ساختمان 
ادارى ميدان 

شهدا، 
حدفاصل 
خيابان 

مهديه و 
سعدى

ملك داراى ادارىساختمان900179
ساختمان 
خدماتى بر 
اساس طرح 

تفصيلى 
شهردارى

فاقد سند و 
قولنامه اى 
به صورت 
وكالتى 

به فروش 
مى  رسد

10032/000/000/000٪ نقد

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد براساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى يك فقره از امالك و مستغالت مازاد خود را به شرح 
ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد بدون دريافت كارمزد در معرض فروش قرار دهد. لذا متقاضيان خريد مى توانند براى بازديد از امالك موردنظر 
و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از تاريخ 99/11/04 لغايت 99/11/14 همه روزه به غير از روزهاى تعطيل در 
ساعات ادارى 8 صبح الى 14 با اداره پشتيبانى اين نهاد و تماس با شماره تلفن 31449332-081 و تلفن همراه 09188082400 نسبت به بازديد از امالك مورد 

نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:

1- متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك موردنظر خود را طى چك بانكى رمزدار در وجه كميته امداد امام 
خمينى(ره) استان همدان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند.

3- متقاضيان مى بايست رسيد سپرده مأخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را در داخل 
تمامى اسناد مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده) را دريافت نموده و پس از مهر و امضاء و درج نام 

و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود.
3- فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4- پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق 
سايت www.emdadimam.ir قابل رؤيت و دريافت است، الزامى مى باشد.

5- متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6- حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.

7- مذكورا توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در مزايده 
از ملك مورد نظر حتماً بازديد به عمل آورند.

8- دريافت اقساط طى چك هاى جديد صادره طرح صياد از سوى بانك ها (به جز صندوق قرض الحسنه) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به 
حساب هاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.

9- درصورت برنده نشدن در مزايده، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به وى 
عودت داده خواهد شد.

10- ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 بوده و جلسه بازگشايى پاكت ها در روز چهارشنبه مورخه 
1399/11/15 رأس ساعت 10 صبح در محل اداره پشتيبانى ساختمان ادارى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس بلوار فلسطين، جنب باغ ايرانيان، 
روبه روى برق ناحيه 2 برگزار مى گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول شود، ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
يادآورى: ملك قولنامه اى و با وضع موجود به صورت قولنامه اى به فروش مى رسد و كاربرى كليه امالك براساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده و بازديد از 

كليه امالك الزاميست.

فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 
(مزايده شماره سه امداد استان همدان)- (نوبت اول) 

(م الف 1498)
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فرهنگ

مهلت ارسال آثار به جشنواره هنرهاى 
تجسمى نماز در همدان تمديد شد

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان از تمديد مهلت 
ارسال آثار به دبيرخانه اين رويداد خبر داد و گفت: تا پنجم بهمن پذيراى 

بهترين آثار هنرمندان هستيم.
احمدرضا احسانى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با هدف ايجاد زمينه 
مناســب براى رقابتى ســازنده و به كارگيرى ابزارهاى هنرى در ارائه و 
توليد موضوعات دينى و نگاهــى هنرمندانه به تجلى جايگاه عبادت با 
موضوع نماز، اين دوره از جشــنواره هنرهاى تجسمى استان را برگزار 

مى كنيم.
وى با بيان اينكه جشــنواره امسال در 2 بخش تجسمى و خوشنويسى 
برگزار مى شود، گفت: پيش از اين فراخوان جشنواره در بخش تجسمى 
با موضوع نقاشــى، تصويرسازى، پوســتر و در بخش خوشنويسى با 

موضوع نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث منتشر شده است.
احسانى با تأكيد بر اينكه گروه سنى شركت كنندگان شامل هنرمندان زير 
45 سال است، خاطرنشان كرد: هر هنرمند مى تواند حداكثر در 2 بخش 

مشخص شده جشنواره شركت كنند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان افزود: براساس فراخوان 
30 دى ماه آخرين مهلت ارســال آثار به دبيرخانه جشنواره بود و ارسال 
آثار در رشته هاى تجسمى به درخواست انجمن هنرهاى تجسمى استان 
به منظور تكميل و نهايى كردن آثار تا پنجم بهمن ماه تمديد شــد و آئين 

اختتاميه اين رويداد هم 12 بهمن ماه برگزار مى شود.
جشنواره امسال به ميزبانى شهرستان نهاوند برگزار مى شود و عالقه مندان 
براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى به نشــانى www.hamedan.farhang.gov.ir و يا 
 @hamedan.farhang صفحه اينستاگرام اين اداره كل به نشانى

مراجعه كنند.

يك كارگردان: 
تئاتر دفاع مقدس مظلوم واقع شده است

 كارگردان تئاتر و داور جشنواره منطقه اى تئاتر «سنگر» در همدان با 
بيان اينكه تئاتر دفاع مقدس مظلوم واقع شده است، تأكيد كرد: اين بخش 

از تئاتر نيازمند حمايت جدى است.
ســيدمحمدجواد كبودراهنگــى در جمع خبرنگاران بيــان كرد: تنها با 
برگزارى چنين جشنواره هايى به موضوع دفاع مقدس پرداخته مى شود، 

درحالى كه نياز به حمايت دارد.
وى اضافه كرد: هنرمندان فعال در عرصه تئاتر دفاع مقدس انســان هاى 
ازخودگذشته اى هستند زيرا اين آثار تماشاگر عام نداشته و سرگرم كننده 

نيست.
اين كارگردان تئاتر با بيان اينكه تئاتر حدود يكسال به دليل شيوع كرونا 
تعطيل شده اســت، اظهار كرد: پس از گذشت اين زمان جشنواره تئاتر 
به صورت مجازى برگزار شد، درحالى كه ويژگى اصلى تئاتر زنده بودن 

آن است.
كبودراهنگى خاطرنشــان كرد: فيلمبردارى از تئاتر و به نمايش گذاشتن 
آن در فضاى مجازى و شــركت در جشنواره مجازى را نمى توان تئاتر 

اطالق كرد.
وى ادامه داد: با وجود اين جشــنواره مجازى تئاتر سنگر را به فال نيك 
گرفته و غنيمت مى شــماريم زيرا موجب شــد گروه هاى تئاتر تمرينى 

داشته باشند.
داور جشنواره منطقه اى تئاتر «سنگر» گفت: اين جشنواره با موضوع دفاع 
مقدس، شهداى حرم و شهداى مدافع سالمت، مختص نيروهاى مسلح 
برگزار شــد بنابراين همه هنرمندان امكان ارسال اثر براى اين جشنواره 

را نداشتند.
كبودراهنگــى اضافه كرد: نمى توان از گروه هاى تئاتر نيروهاى مســلح 
انتظارى داشــت زيرا اصل كار ايــن افراد تئاتر نيســت، با وجود اين 
به سادگى، صداقت و خلوص تئاتر را اجرا، ضبط و به دبيرخانه جشنواره 

ارسال كردند.
وى گفت: فيلم هاى ارســالى بازبينى، آثار با يكديگر مقايسه و يك كار 
صحنه اى و يك كار خيابانى انتخاب شــد كه فردا در آئين اختتاميه اين 
جشــنواره آثار منتتخب معرفى، برگزيدگان تجليل و به جشــنواره ملى 

معرفى مى شوند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
ز آه و ناله ى خود در فغانم دال از دست تنهايى بجانم  
شبان تار از درد جدايى                                                       كند فرياد مغز استخوانم
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

زمانى كه اشتها دارى ، غذا بخور و هنوز كه اشتها دارى ، دست از خوردن بكش .  
 طّب النبّي : ص 2

فناوري

استحكام محصوالت با فناورى نانو 
افزايش يافت

 يك شــركت دانش بنيان با توليد و بومى سازى يك ماده نانويى، 
توانســت قيمت اين محصول را در كشور به شكل قابل مالحظه اى 
كاهش دهد. مديرعامل اين شركت دانش بنيان با بيان اينكه، محصول 
اين شركت نانو ماده گرافن است، افزود: اين محصول در رديف مواد 
آلى معدنى قرار مى گيرد. حسين امانى ادامه داد: در گذشته، اين ماده 
با قيمت هاى بسيار باال توليد مى شد اما در اين شركت موفق شديم آن 

را به روش بسيار ارزان قيمتى توليد و روانه بازار كنيم.
مديرعامل اين شــركت دانش بنيان تصريح كرد: نانو ماده گرافن در 
صنايــع مختلفى از جمله پليمر، رنگ و رزيــن، كامپوزيت و ديگر 

صنايع و توليدات كاربرد دارد.

كشف قديمى ترين و دورترين اختروش جهان
 گروهى از محققان موفق شدند دورترين و قديمى ترين اختروش 
(كوازار) جهان را در فاصله 13/03 ميليارد سال نورى از زمين كشف 
كنند. به گزارش ايرنا، تقريباً هر كهكشان ميزبان يك سياه چاله بزرگ 
و عظيم در مركز خود اســت كه اندازه آن ميليون ها تا ميلياردها برابر 
خورشــيد است. درحالى كه هنوز مســائل زيادى براى يادگيرى در 
مورد اين اجرام وجود دارد، اما بسيارى از محققان معتقدند كه وجود 

آنها براى شكل گيرى و ساختار كهكشان ها بسيار مهم است.
محققان همچنين متوجه شدند كه سياه چاله موجود در اين اختروش 
با وجود اينكه از نخستين سياه چاله هايى است كه شكل گرفته است، 
اما وزنى بيش از 1/6 ميليارد برابر خورشــيد را دارد و از بزرگ  ترين 

سياه چاله  هاى كشف شده است. 

مولكول DNA به جنگ سلول هاى سرطانى 
خون مى رود

 محققــان با دســتكارى يك مولكول DNA براى نخســتين بار 
موفق به نابودى ســلول هاى بنيادى تومورهاى ســرطانى در خون 
افراد شــده اند. به گزارش مهر، آزمايش اين مولكول DNA بر روى 
موش نتايج اميدواركننده اى به همراه آورده و از بازگشــت سرطان و 
شكل گيرى دوباره تومورهاى سرطانى در بدن اين حيوان جلوگيرى 
كرده است. درمان اين سرطان كار دشوارى است و علت اين مسأله 
تكثير سلول هاى بنيادى آن است كه موجب ايجاد سلول هاى سرطانى 

جديدى پس از تخريب سلول هاى سرطانى قديمى مى شود.
در بررسى جديد محققان دانشگاه كاليفرنيا يك مولكول DNA توليد 

كردند كه مى تواند به ژن IRF۴ حمله كرده و آن را از كار بيندازد.

هوش مصنوعى حيات وحش 
در معرض انقراض را كشف مى كند

 محققان يك الگوريتم هوش مصنوعى ابداع كرده اند كه با بررسى 
عكس هاى ماهواره اى امكان شناســايى مــوارد در معرض انقراض 

حيات وحش را ممكن مى كند.
به گزارش مهر، با اســتفاده از اين الگوريتم همچنين مى توان ســير 
حركت و جابه جايى حيوانات مختلف را نيز با استفاده از عكس هاى 

ماهواره اى بررسى و پيش بينى كرد.
پيش از اين بررســى و پيگيرى مســير حركــت حيوانات از طريق 
عكس هاى ماهواره اى تنها درصورت نشانه گذارى آنها ممكن بود؛ اما 
اين فناورى هوش مصنوعى نياز به نشانه گذارى حيوانات براى كنترل 
مسير حركت حيوانات در طبيعت را براى نخستين بار از بين مى برد.

شيوع كرونا موجب افزايش 
تقلب دانشجويان شد

 رئيس دانشــگاه تهران با تأكيد بر اينكــه ويروس كرونا موجب 
افزايش تقلب در بين دانشجويان شد، گفت: پاندمى كرونا موجب شد 
كه تقاضا براى رشــته هاى علوم پايه و پزشكى افزايش يافته و تقاضا 
در برخى رشــته ها كاهش پيدا كند. بنابراين امتحانات پايان ترم نبايد 

مالك گزينش دانشجويان مى شد.
به گزارش ايســنا، محمود نيلى احمدآبادى در نخستين كنگره ملى 
دانشــگاه و كوويد-19 گفت: تا پيش از كرونا ارتباطات بين المللى 
دانشــگاه ها روند بهترى داشــت و ارتباطات فيزيكى مفيدى برقرار 
مى كرديم اما ويروس كرونا مانع اين امر شــد و تمامى آموزش ها و 

ارتباطات را به صورت مجازى برقرار كرد.

گزارش 

www.edch.irwww.edch.ir www.edch.ir

        
  

              
            

            

زهرا زنگنه »
 اين روزهــا اخبار زيــادى از قتل و نزاع 
اجتماعــى در اســتان همدان ديده و شــنيده 
مى شــود، از قتل هــاى خانوادگــى گرفته تا 
دوســتانه و دعواهايــى كه مى توانــد با يك 
گفت وگوى ساده پايان يابد اما معموال با دعوا 

و درگيرى به پايان مى رسد.
كرونا و آســيب هاى اقتصادى و روانى ناشى 
از آن موجــب كاهش آســتانه تحمل افراد در 
مواجهه با كوچك ترين بدرفتارى هاى اجتماعى 
و افزايش مجادله، مشــاجره، درگيرى و گاهى 
نزاع هاى خونين در درون و بيرون از خانواده ها 

شده است.
چندماه پيــش در همدان عموى خشــمگين 
به دليل اختالف بر سر زمين، با استفاده از سالح 
جنگى، زن، دختر و پســر برادر خود را هدف 

گلوله قرار داد.
يك مــاه پيــش در همــدان يــك خانواده 
تويســركانى 5 نفره توســط كارگران خود به 
قتل مى رســند، چند وقت بعد خبر قتل جوان 
35 ساله تويســركانى در يك مشاجره شنيده 

مى شود.
از اين دســت اخبار و درگيرى ها به علت هاى 
مختلف از جمله اختالفات فكرى، اختالفات 

مالى، اختالفات خانوادگى و ... كم نيست.
معاون اجتماعى پليس استان همدان درباره آمار 
قتل و نزاع در اســتان همدان بيان مى كند: در 
حوزه نزاع و درگيرى در 9 ماهه ابتدايى امسال 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد 
افزايش داشــته اما آمار قتل 24 درصد كاهش 

داشته است.
حسين بشــرى افزود: اگر قتل هاى اخير اتفاق 
نمى افتاد، اســتان همدان از اين نظر وضعيت 

بسيار خوبى داشت.
وى با بيان اينكه بســيارى از افراد به دليل يك 
موضوع ســاده درگيــر مى شــوند، ادامه داد: 
مهم ترين علت آن هم اين است كه نمى توانند 
خشم خود را در لحظه كنترل كنند و از عواقب 

كار خود اطالعى ندارند.
بشــرى با تأكيد بــر اينكه بــا درگيرى هاى 

ايجادشده بسيارى از دستگاه ها از جمله نيروى 
انتظامى و دســتگاه قضايى بايــد به پرونده ها 
رســيدگى كنند، گفت: اگر اطالع رسانى كافى 
در اين زمينه انجام شود و مردم بدانند عواقبى 
از جمله زندان، جريمه مالى، قصاص و ... در 
انتظار آنها است، براى مسائل كوچك درگيرى 

بزرگ ايجاد نمى كنند.
وى با اشــاره به اينكه شهرستان فامنين و بهار 
نســبت به جمعيت خود كمترين درگيرى را 
داشــته اند، اظهار كرد: خيلــى از افراد تصور 
مى كنند كه اگر درگيرى ايجاد شود، قانون گذار 
اين اجازه را داده تا تا در درگيرى با اســتفاده 
از ســالح و ... از خود دفاع كنند، كه اين يك 

تصور اشتباه است.
بشرى با بيان اينكه دفاع مشروع (نوعى از دفاع 
كه بــه جز ارتكاب جرم راهى براى دفع خطر 
وجود ندارد) تنها در جايى انجام مى شــود كه 
جان، مال و ناموس يك فرد در خطر باشــد، 
گفت: بسيارى از درگيرى هاى جامعه ما شامل 
دفاع مشروع نيز نمى شــود؛ نيروى انتظامى و 
دســتگاه قضايى براى هميــن موضوع ايجاد 
شــده اند تا مردم براى حل مشكالت خود از 

طريق قانون اقدام كنند.
معاون اجتماعى پليس استان همدان با تأكيد بر 
اينكه عامالن بيش از 80 درصد درگيرى ها در 
استان همدان جوان ها و نوجوانان هستند، ادامه 
داد: خواهش من اين اســت كه در اين موارد 
اين افــراد وارد نشــوند و از طريق بزرگترها 

مشكالت را حل كنند.
در اين زمينه يك كارشناس روانشناسى بالينى 
نيز با بيان اينكه بحث خشــونت را بايد هم از 
نظر اجتماعــى و اقتصادى و هم از نظر فردى 
و خانوادگى مورد بررسى قرار داد، گفت: يكى 
از مهم ترين عوامل خشــونت بحث اقتصادى 
است كه تمام افراد جامعه را درگير خود كرده 
اما همه به يك شــكل با ايــن قضيه برخورد 

نمى كنند.
حجت ا... حاتمى با اشــاره به اينكه بســيارى 
از افراد مهارت مقابله با خشــونت را ندارند، 
اظهار كرد: اين مهارت ها ابتدا بايد در خانواده  

تب نزاع در همدان باال گرفت

افزايش 33 درصدى نزاع 
و كاهش 24 درصدى قتل

و سپس در مدارس آموزش داده شود.
وى با بيان اينكه آموزش و پرورش افراد تنها به يكسرى 
مباحث كم اهميت خالصه مى شــود، ادامه داد: در بحث 
آموزش و پرورش، مسائل اجتماعى و روانشناختى افراد 
و كاربرد آن در جامعه به روز نيستيم و به نظر من يكى از 

ضعف هاى ما در جامعه است.
حاتمى با بيان اينكه آموزش و تســلط افراد و خانواده ها 
به مباحث ارتباطى مى تواند در كاهش خشونت در جامعه 
مؤثر باشد، گفت: متأســفانه در جامعه ما مهارت گوش 

دادن تقويت نشده و افراد بر اين باورند كه تنها با صداى 
بلند مى توانند به حق خود برســند و به عقيده من براى 
كاهش خشونت در جامعه بايد به صورت پيشگيرانه عمل 

 كنيم نه مقابله اى!
شايد افراد پس از دعوا و مشاجره و زمانى كه خشم خود 
را كنترل مى كنند كمى كه به عقب نگاه كنند، به اين نتيجه 

برســند كه اصال نيازى به دعوا و درگيرى شديد نبود و 
مى توانســتند با يك گفت وگوى ســاده همه چيز را حل 
و فصل كنند، در برخى موارد شــايد پشيمانى بزرگى به 
بار بيايد و قابل جبران نباشــد، شايد در اوج خشم دست 
به كارهايى زده شــود كه به آســيب و يا از دست رفتن 

عزيزانمان منجر شود. 

همكارى بهزيستى و قوه قضاييه 
براى غنى سازى برنامه جامع خانواده

 مديركل مشــاوره و امور روانشناختى ســازمان بهزيستى كشــور با توجه به اينكه توافق 
خوبى با قوه قضاييه داشــتيم تا خدمات جامع حوزه خانواده را غنى تر كنيم، دوره هاى آموزش 
تخصصى روانشناســان حــوزه خانواده را برگزار كرديم و برنامه جامــع بازآموزى آنان را نيز 

داشتيم.
بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه دوره هاى مشترك آموزشى با قوه قضاييه داريم، 
افزود: آموزش كاربران ســامانه تصميم را نيز در برنامه هاى خود داشتيم. برنامه  نظارت سامانه 

را نيز در برنامه هاى خود قرار داده ايم.
ــا  ــان اينكــه كرون ــا بي ــركل مشــاوره و امــور روانشــناختى ســازمان بهزيســتى كشــور ب مدي
ــه داد: درخواســت هاى طــالق  ــداد، ادام ــار درخواســت هاى طــالق توافقــى را كاهــش ن آم
ــته، كاهــش محسوســى نداشــته  ــاه ســال گذش ــه 9 م ــاه گذشــته نســبت ب ــى در 9 م توافق

اســت.
وحيدنيا افزود: البته شــيوع ويروس كرونا مدتى تقاضاها و مراجعات طالق توافقى را كم كرد 

اما در مجموع كاهش محسوسى مشاهده نشد.
مديركل مشــاوره و امور روانشــناختى ســازمان بهزيستى كشــور با بيان اينكه 14/5 درصد 
درخواســت هاى طالق توافقى ثبت شــده در ســامانه تصميم منجر به ســازش شده، گفت: 
طالق هاى توافقى، موارد ســخت در مقوله طالق هســتند و بازگشــت به زندگى در اينگونه 

طالق ها، دشوار است.
وى افــزود: متقاضيان طالق توافقى نيازمند برنامه هاى مراقبت اجتماعى هســتند و اميدواريم 

خدمات آنها را تأمين كنيم و با قوه قضاييه اين كار را پيش ببريم.


