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از افسار گسيختگى 
قيمت ها رسيديم 
به برزخ اقتصادى

 يكى از معــادالت مجهول و غير قابل 
درك بخش اقتصادى كشورمان حداقل در 
سه سال اخير افزايش افسار گسيخته قيمت 

هر كاالى ضرور و غير ضرور بود...
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شهردار پركار 
اسدآباد بركنار شد

 مبارزه قاطع و 
بى امان با موادمخدر

 از اولويت هاى 
پليس استان است

صعود شهداى 
باباعلى به ليگ 3

انتخابات 
حماسه بود 
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6 واحد صنعتى و كشاورزى استان همدان مانع زدايى شد
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1400 و دولت چهاردهم هم جهانى شدن هگمتانه را به خود نديد

جهانى شدن هگمتانه تعارف بود

دهبانى صابر مدير 
منطقه يك خبر داد

زيرسازى و 
آسفالت ريزى

 ميدان بيمه و بلوار 
شهيد اسالميان

 مديركل امور مالياتى استان همدان 
گفــت: 15تيرماه، آخريــن مهلت ارائه 
اظهارنامه ماليات بــر ارزش افزوده بهار 

1400 مى باشد.
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
همــدان،  اســتان  مالياتــى  امــور 
ــق  ــرد: مطاب ــان ك ــادى بي ــد دلش محم
قانــون، موديــان نظــام ماليــات بــر 
ارزش افــزوده حداكثــر 15روز پــس 
ــد  ــت دارن ــل مهل ــر فص ــان ه از پاي
اظهارنامــه مالياتــى خــود را ارائــه 
كننــد، لــذا روز سه شــنبه 15تيرمــاه 

1400 آخريــن مهلــت ارائــه اظهارنامــه 
ماليــات بــر ارزش افــزوده دوره 3 ماهــه 

اول (بهــار) 1400 خواهــد بــود.
وى گفت: مؤديان مالياتى كه اظهارنامه 

ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار 1400
را تا پايان مهلت مقرر ارائه نكنند، عالوه 
بر محروميت از تســهيالت و معافيت 
مالياتى، مشمول جرايم قانونى خواهند 

شد.
دلشــادى بيان كرد: موديــان مى توانند 
از طريق درگاه ملــى ماليات به آدرس 
قســمت   www.intamedia.ir
ماليــات بــر ارزش افــزوده اطالعات 
تكميلــى در اين ارتبــاط را دريافت و 
نســبت به ارائه اظهارنامــه و پرداخت 

ماليات متعلقه اقدام نمايند.

 افزايش 3درصدى ماهيانه قيمت مسكن 
آن هم در شرايطى كه معامالت 30درصد 
افزايش پيدا كرده نمى تواند نشانه محكمى 
براى آغاز فرايند افزايشى باشد و در مقايسه 
با رفتار بازار در سال گذشته نوعى ريزنوسان 

محسوب مى شود.
بازار مســكن پــس از 2 افــت ماهيانه 
در فروردين و ارديبهشــت ماه، رشــد 
3درصــدى قيمــت را به ثبت رســاند. 
خردادمــاه 1400 معامالت هم 30درصد 
نسبت به ارديبهشــت ماه افزايش يافت 
هرچند در مقايســه با مدت مشابه سال 

گذشته 53درصد كاهش پيدا كرد. 
افزايــش 3درصد نرخ ها در مقايســه با 
اهميت  گذشته  سال  سنگين  جهش هاى 
چندانى ندارد. ســال گذشــته در همين 
زمان با افزايش 11/6درصدى قيمت در 
يك ماه مواجه شديم؛ آن هم در شرايطى 
كه معامالت 4/7 درصد كاهش پيدا كرده 
بود. ســپس در تير و مردادماه به ترتيب 
در هر ماه قيمت ها 10/4 درصد و 10/5 

درصد باال رفت.
بــه گــزارش ايســنا، افزايــش ماهيانه 
قيمت هــاى قطعى در شــرايطى رخ داد 
كه قيمت هاى پيشــنهادى در ماه گذشته 
8درصد كاهش يافتــه و حباب بازار در 

حال تخليه شدن است.
از ســوى ديگر رشد ساليانه قيمت هم با 
افت مواجه شــده است. مهمترين علت 
ثبات نسبى بازار مسكن، كاهش انتظارات 
تورمى ناشى از توقف سرمايه گذارى به 
دليل تغيير دولــت و اميدوارى به احياى 

برجام است.
در بهار امســال بازار پول با بازدهى 4/5 
درصد نســبت به بازارهاى مسكن، ارز، 
طال و سهام بازدهى بيشترى داشته است. 
نقدينگى سرگردان در حساب هاى بانكى 
قرار گرفته و در انتظار است تا پس از تغيير 
دولت با شناسايى بازارهاى پربازده به آن 
ســمت حركت كند. در واقع هم اكنون با 
نوعى كم تحركى در اقتصاد مواجه هستيم 
و دست كم در كوتاه مدت جهش قيمت 
مسكن بعيد به نظر مى رسد. علت ديگر، 
پر شدن ظرفيت بازار است و طرف تقاضا 

ديگر توانى براى خريد ندارد.
با اين حال اغلب كارشناســان معتقدند 
ثبــات درازمدت بازار مســكن منوط 
به رشــد اقتصادى، رونق توليد، كنترل 
وضعيت  تغيير  نقدينگــى،  مهار  تورم، 
بازار مســكن از حالت ســوداگرى به 
مصرفى و افزايش ساخت وســاز است. 
دولت رئيســى اگر قصد دارد در بازار 
مســكن آرامــش ايجاد كنــد بايد اين 

اصالحات را انجام دهد.
كارشــناس اقتصاد مســكن، با اشاره به 
جهش قيمت مسكن در 3/5سال گذشته 
گفت: وقتى آرامش بازارها به هم خورد 
همه انتظار داشتند از ملك نهايت استفاده 
را ببرنــد و طبيعتاً رشــد قيمت ها اتفاق 
افتاد. اما با نزديك شــدن بــه انتخابات 
رياســت جمهورى، رفتن ترامپ و آمدن 
بايدن در آمريكا و مطرح شــدن مجدد 
احياى برجام انتظــارات تورمى كاهش 
پيدا كــرد. البته امتناع بانــك مركزى از 

چاپ پول براى جبران كسرى بودجه هم 
اقدام خوبى بود كه در ثبات نرخ ها تأثير 
گذاشت. همين كه كسرى بودجه با پول 
بدون پشــتوانه جبران نشد سرعت رشد 

تورم را گرفت و جاى تقدير دارد.
عباس زينعلى، گفت: اگر نرخ ارز در يك 
مدت طوالنى باثبات بماند حتماً ثبات در 
ديگر بازارها پيش مى آيد و شاهد افزايش 
حباب گونــه نخواهيم بود. چيزى كه در 
4ســاله دوم دولت تدبيرو اميد نداشتيم 
همين بى ثباتى بود. تنش هاى سياســى و 
بين المللــى هم در تالطم اقتصادى نقش 

داشت.
امــا تحليلگر بازار مســكن، تنهــا راه 
ايجاد ثبــات در اين حــوزه را افزايش 
ساخت وســاز مى داند. بيت ا... ستاريان، با 
اشاره به كسرى 5 ميليون واحد مسكونى 
در كشور افزود: در 30 سال گذشته قيمت 
طــال و دالر حدوداً 180 برابر شــده در 
حالى كه مســكن هزار و200 برابر شده 
اســت كه نشــان مى دهد اين بخش ذاتًا 
ظرفيــت دارد و علت اصلــى آن كمبود 

عرضه نسبت به تقاضاست.
بــه گفتــه وى، آمارهايى كــه از رصد 
كوتاه مدت بازار مسكن به دست مى آيد 
قابل اعتنا نيســت؛ بخصوص در شرايط 
فعلى كه معامالت در ركود بسر مى برد. 
موقعى مى توانيم بگوييم قيمت يك كاال 
پايين آمده يا بــاال رفته كه در يك زمان 
مشــخصى تعداد قابل توجهــى معامله 
صورت گرفته باشد و بعد آن را با مقطعى 

مشابه در گذشته مقايسه كنيم.

اين كارشــناس اقتصاد مســكن با بيان 
اينكــه منحنى هــاى كالن اقتصادى در 
حوزه مســكن نشــان دهنده ركــود يا 
افت قيمت نيســت و نخواهد بود، بيان 
كرد: شاخص هاى توســعه اقتصادى در 
بخش  رونق  نشــان دهنده  حال حاضــر 
مسكن است. سال گذشته پس از چندين 
سال رشد اقتصادى كشور ما مثبت بود و 
احتماالً امسال هم ادامه پيدا مى كند. بحث 
بودجه عمرانى دولــت، اثرات مذاكرات 
هســته اى بر اقتصاد، رشــد نقدينگى و 
چرخش پول، ارتباط با چين و كشورهاى 
غربى، همگى از رشــد و توســعه خبر 
مى دهند. با توجه به پيشران بودن حوزه 
مسكن قطعاً در اين بخش نيز با رونق و 

رشد مواجه مى شويم.
محمود محمــودزاده، با بيــان اينكه در 
حال حاضــر بيــش از 530هــزار واحد 
مسكن ملى به مرحله اجرا رسيده است 
افزود: طرح اقدام ملى مســكن، ماليات 
خانه هاى خالى و اقداماتى كه براى كنترل 
بازار اجاره انجام شد تأثير خود را در بازار 
مسكن ايجاد كرده است. اما تأكيد مى كنم 
كه نمى توان از اين موارد به عنوان عوامل 

اصلى كاهش قيمت ها نام برد.
وى درباره پيش بينى بازار مسكن پس از 
دليلى  گفت:  رياست جمهورى  انتخابات 
بر افزايش قيمت مسكن پس از انتخابات 
رياســت جمهورى نمى بينم و اميدواريم 
هرچه جلوتر مى رويم با به ثمر رســيدن 
پروژه هاى وزارت راه وشهرسازى، بازار از 

پايدارى بيشترى برخوردار شود.

مديركل امور مالياتى استان همدان اعالم كرد
15 تير ماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده       

رئيس صنعت و معدن براى آينده نزديك وعده داد
بهره بردارى از بزرگترين واحد توليدى 

فروسيليس خاورميانه در همدان
■ معاونان سازمان صنعت  و معدن:همدان بهشت زمين شناسى است

■ معاون توسعه تجارت: بانوان مى توانند در همه مشاغل صنفى 
مجوز بگيرند

گمانه زنى تاييد صحت انتخابات همدان 

پنجشنبه نتايج نهايى انتخابات 
اعالم مى شود
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رشد بازار مسكن در خرداد ماه نگران كننده است؟
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از افسار گسيختگى قيمت ها 
رسيديم به برزخ اقتصادى

مهدى ناصرنژاد »
 يكــى از معادالت مجهــول و غير قابــل درك بخش اقتصادى 
كشورمان حداقل در سه سال اخير افزايش افسار گسيخته قيمت هر 
كاالى ضرور و غير ضرور بود كه كارشناســان خبره اقتصادى را نيز 
در فهم و تحليل چنين وضعيتى ســردرگم ساخته و كمتر آدم سرد 
و گرم چشــيده اى در كار و زار اقتصادى توانسته آدرس درست و 
قابل رهگيرى براى آگاهى از چند و چون و چرايى گرانى روز بروز 

قيمت ها در اختيار افكار عمومى قرار دهد.
 در چنين شــرايط مبهم از وضعيت اقتصادى كشورمان ، چه بسيار 
تحليل ها و نظريه هاى خام و پخته اى كه در برنامه هاى رسانه اى و 
چه در نشســت هاى تخصصى و محافل رسمى و خصوصى گفته و 
شنيده شد اما هيچ يك راهكار عملى براى مهار گرانى ها و جلوگيرى 
از رشد قيمت ها نداشت ، چرا كه كسى نگفت و يا نمى دانست منشا 
اصلى آلودگى و مسموميت جامعه اقتصادى كشورمان از كجاست و 
راه درمان كدام است . خالصه اينكه يكى مى گفت ، كشور به شدت 
گرفتار محاصره و تحريم اقتصادى از ســوى آمريكاى جهانخوار و 
همپالكى هاى سرسپرده اوست و ماداميكه تحريم ها برچيده نشود ، 

گره كار اقتصادى كشورمان كور و سخت تر مى شود .  
در مقابل اين اســتدالل هم وجود داشــت و دارد كه ، تحريم هاى 
اقتصادى يك توفيق اجبارى و فرصت طاليى براى ايران مســتقل و 
دشمن ستيز است تا بياموزد چگونه روى پاى خود بايستد و كشور 
در هر زمينه اى به خودكفايى برســد و البته كه اين نظريه درست و 
منطقى است. از سوى ديگر نظرياتى هم وجود داشت كه ، دنيا اسير 
پنچه خرد كننده كروناست و جامعه ايران نيز بشدت گرفتار عواقب 
واثرات ويرانى آور بيمارى كروناســت و ركوداقتصادى و بيكارى و 
گرانى و تورم قيمت ها از كمترين آســيب هاى اجتماعى كرونا در 
جهان و ايران است. در همين حال نظريات انتقادى و مطالبه گرانه اى 
هم هســت كه اعتقاد دارد ، تمام آشــفتگى هاى اقتصادى در ايران 
حاصل ســومديريت ها و خيانــت و نابلدى مديران ، بخصوص در 
حوزه هاى برنامه ريزى و اقتصادى اســت كه كارها را خراب كرده 
است و موجب آزار و اذيت قشرهاى مردم و بيشتر از همه قشرهاى 

آسيب پذير و كم درآمد مى باشد. 
تمام اين بحث ها و نظريه ها و گرانى ها در طول ســالهاى منتهى به 
پايان مديريت كالن دولت دوازدهم وجود داشــت و هم اينك هم 
هســت وليكن تفاوت اساسى تمام آن مدت با حدود دوهفته پس از 
انتخابات دوره ســيزدهم رياست جمهورى در اين است كه ، تا دو 
هفتــه پيش در كنار و پا بــه پاى افزايش لحظه اى قيمت ها ، برخى 
چق و چوق و بده و بستان ها كماكان جريان داشت، زيرا  اين تصور 
و چنين تحليل هاى سرانگشــتى وجود داشت كه (اگر امروز نخريم 
فردا گران تر مى شــود ) !!!! اما شــور بختى اين جاست كه بسيارى 
تحليل گران پارك شــهر نشين و شير يا خط انداز  در روزهاى اخير 
( پس از انتخابات 28 خرداد)  ســرگرم نسخه پيچى هاى جديدى 
براى مردم هستند كه ، ( معلوم نيست با روى كارآمدن دولت جديد 

وضع اقتصاد ى چگونه خواهد شد !!!!) 
بدون شــك همين نظريه بافى هاى عاميانه اســت كه ترمز بسيارى 
محركه هاى خريد و فروش ملك و كاالهاى ســنگين و سرمايه اى 
را در فضاى اقتصاد ســنتى كشــورمان از كار انداخته است ومعامله 
گران به صراحت مى گويند ، (حاال يك چند روزى هم صبر كنيد تا 

ببينيم چه مى شود !!!)
بى شك اين وضعيت در فضاى اجتماعى و اقتصادى امروز كشورمان 
، همان فضاى بين بهشــت وجهنم است كه برزخ ناميده مى شود و 

تكليف بر كسى روشن نيست ! 

وعده اى براى واكسن آتش نشانان نداريم
 سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان پيگيرى هاى اين سازمان را براى دريافت واكسن كوويد-19 بى نتيجه اعالم 

كرد.
ســيد صادق پورسينا، در توضيح اين خبر گفت: متأســفانه برخالف تمام پيگيرى ها و مكاتبات تاكنون هيچ نتيجه اى مبنى بر دريافت 

واكسن كوويد-19 براى آتش نشانان نداشته ايم.
وى افزود: آتش نشانى در زمره مشاغل پرخطرى است كه دود ناشى از آتش مى تواند با گذشت زمان بر سالمتى آتش نشانان و به ويژه 
ريه آنها تأثير بدى داشته باشد. به گزارش همدان آنالين، پورسينا گفت: به دنبال پيگيرى هاى انجام شده نه تنها از آن نتيجه اى گرفته نشد، 

بلكه هيچ وعده يا قولى مبنى بر دريافت واكسن به ما نداده اند.
شغل آتش نشانى يكى از مشاغل پرخطرى است كه بايد نسبت به حفظ سالمتى آنها تمهيدات الزم را انجام داد و اين در حاليست كه 

طبق اظهار مسئولين تاكنون وعده اى براى دريافت واكسن آتش نشانان اعالم نشده است.

آغاز ثبت سفارش كتاب هاى درسى پايه هاى اول، هفتم و دهم
 سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى درخصوص ثبت سفارش  كتاب هاى درسى پايه هاى ورودى و ميان پايه اطالعيه اى صادر كرد.

به گزارش مركز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت آموزش  وپرورش، براساس اين اطالعيه دانش آموزان ورودى پايه هاى اول، هفتم و 
دهم پس از ثبت نام در مدرسه و ثبت و تأييد اطالعات آنها در سامانه سيدا، مى توانند با مراجعه به سامانه فروش وتوزيع مواد آموزشى 

به نشانى irtextbook.ir، كتاب هاى درسى خود را سفارش دهند.
در ادامه اين اطالعيه آمده است: با تقدير از تمامى خانواده ها، مديران مدارس و دست اندركاران حوزه آموزش و رسانه كه اهتمام ويژه 
براى اطالع رســانى و ثبت سفارش كتاب درسى دانش آموزان ميان پايه در شرايط شيوع ويروس كرونا داشته اند، اعالم مى شود؛ تاكنون 
94درصد از دانش آموزان ميان پايه سفارش خود را ثبت كرده اند. از اين رو دانش آموزان ميان پايه كه تاكنون موفق به سفارش كتاب هاى 
خود به هر دليلى نشــده اند؛ مى توانند پس از ثبت نام در مدرســه محل تحصيل خود از تاريخ 16مردادماه 1400 تا 31 مرداد ماه 1400

مجدداً نسبت به ثبت سفارش كتاب درسى اقدام كنند.

رسانه ها گنجينه ارزش هاى دفاع مقدس را 
براى نسل جوان تشريح كنند

 رئيس كميته اطالع رســانى و فضاى مجازى كنگره شهداى استان 
همــدان با تأكيد بر نقش اثرگذار رســانه ها در ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت خواستار شد تا رســانه ها گنجينه رشادت و ارزش هاى دفاع 

مقدس را براى نسل جوان تشريح كنند.
به گزارش ايرنا، اسدا.. ربانى مهر در جلسه كميته اطالع رسانى و فضاى 
مجازى دومين كنگره سرداران، اميران، فرماندهان و 8هزار شهيد استان 
همدان گفت: رســانه ها نقش تأثيرگــذارى در ترويج فرهنگ ايثار و 

شهادت دارند.
وى با اشــاره به اهميت و نقش اطالع رســانى در برنامه هاى فرهنگى 
افزود: رسانه ها در حوزه اطالع رسانى به خوبى مى توانند گنجينه بزرگ 

دفاع مقدس را به نسل هاى جوان و نوجوان جامعه منتقل كنند.
مديركل روابط عمومى استاندارى همدان بيان كرد: رسانه هاى استان در 
حوزه مشاركت حداكثرى در انتخابات، كنترل و پيگيرى كرونا و ديگر 
مســائل مهم استان نقش بســيار مهم و تأثيرگذارى داشته اند و انتظار 

داريم در اين رويداد فرهنگى نيز ورود قوى داشته باشند.
 رئيــس كميتــه اطالع رســانى و فضــاى مجــازى كنگــره 
مجازى  فضاى  فعاليــن  همكارى  با  ســرداران گفت: بزودى 
يثار و شــهادت  كارگروهــى جهــت توليد محتوا در حوزه ا

مى دهيم. تشكيل 
ربانى مهر با اشاره به انتخاب«شهيد سردار عليرضا حاج بابايى» به عنوان 
شهيد شــاخص همدان بيان كرد: برنامه شهيد سال اقدام فرهنگى در 
جهت معرفى شهيدان شاخص و ترويج فرهنگ، ايثار و شهادت است 

و  همه ادارات در اين باره برنامه هايى تدوين و اجرا كنند.

150 هزار بسته معيشتى 
توزيع شده است

 بنابر اعالم رئيس ســازمان عقيدتى، سياسى نيروى انتظامى تاكنون 
ناجا بيش از 150هزار بسته معيشتى هركدام به ارزش تقريبى 5ميليون 

ريال توزيع كرده است.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم ســيد عليرضا اديانى در آيين هفتمين 
مرحله رزمايش همدلى مؤمنانه در محل انتظامى اســتان همدان گفت: 
نيروى انتظامى عالوه بر مأموريت ذاتى در تأمين امنيت در حوزه كمك 
به آسيب ديدگان نيز فعال بوده است كه نمونه آن كمك به آسيب ديدگان 
از كروناســت. وى بيان كــرد: اين كمك ها در چنــد مرحله با هدف 
دســتگيرى از آسيب ديدگان از ويروس كرونا و تأمين معيشت آنان در 

قالب رزمايش مؤمنانه بين افراد توزيع شده است.
اديانــى گفت: در حال حاضر برخى اســتان ها مرحله پنجم و برخى 
مرحلــه هفتم رزمايش كمك مؤمنانــه را اجرا كردند و اين كمك ها 
تا زمان رفع كامل مشــكل كرونا ادامــه دارد. وى درباره انتخابات 
28خــرداد ماه نيز بيــان كرد: ناجا نقش تعيين كننــده اى در تأمين و 
برقرارى امنيت انتخابات داشــت به گونه اى كه تحســين همگان را 

به همراه داشت.
اديانى گفت: امنيت حاكم در كشور به ويژه انتخابات اخير مرهون تالش 
شــبانه روزى عوامل ناجا است و اين امر سبب شد كه براى قدردانى از 

تالش همكاران به استان ها سفر كرده و از آنها تشكر كنيم.
رئيس سازمان عقيدتى، سياسى نيروى انتظامى همچنين به انتخابات اخير 
اشاره كرد و افزود: انتخابات 28خردادماه پيروزى اسالم در برابر جبهه 
كفر و همتراز با فتح خرمشهر، حماسه 9 دى و واقعه 15خرداد ماه بود.

وى با بيان اينكه ناجا ظرفيت بزرگ خود را در انتخابات نشان داد افزود: 
اين نيرو در صورت جوشش مى تواند نقش تعيين كننده اى در معادالت 
سياسى نيز داشته باشد، زيرا به علت ارتباط بيشتر با مردم قدرت بسيج 

كردن آنان را دارد.
اديانــى گفت: به فرموده رهبر فرزانه انقالب، ناجا تنها نيروى مســلح 
اجتماعى اســت كه به علت ارتباط بيشــتر با مردم مى تواند با برخورد 

مشفقانه به اندازه 10دستگاه آبرو جمع كند.

ذخيره 70درصدى سدهاى استان همدان
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان هشــدار داد كه 
بارندگى هاى امسال 40درصد كاهش يافت و هم اكنون مخازن سدهاى 

استان 70درصد آب دارند.
مسعود ستوده در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران، گفت: در سال آبى 
امسال در اســتان 280 ميليمتر بارندگى داشته ايم كه در مقايسه با 469 

ميليمتر بارش پارسال 40درصد كاهش يافته است.
وى بــا بيان اينكه در مقايســه با آمار بلندمدت بارش هاى اســتان هم 
22درصد كاهش بارندگى هــا را داريم افزود: در آمار بلندمدت هم در 

سال آبى تا به امروز 357ميليمتر بارندگى ثبت شده است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان بيان كرد: هم اكنون از 
ظرفيت 108ميليون مترمكعبى ســدهاى استان، 75ميليون و 690 هزار 

مترمكعب آن ذخيره آب داريم.
ســتوده گفت: هم اكنون ذخيره سد كالن مالير43ميليون و600 هزار 
مترمكعب، ســد اكباتان 17ميليون و 920 هزار مترمكعب و آبشــينه 
3ميليون و470 هزار مترمكعب در همدان، ســد ســرابى تويسركان 
5ميليــون و 500 هزار مترمكعب، ســد شيرين ســو در كبودراهنگ 
2ميليون و500 هزار مترمكعب، سد نعمت آباد اسدآباد يك ميليون و 
800هزار مترمكعب، سد شنجور درگزين 900هزار مترمكعب ذخيره 

آب دارند.

1- معماى  اتوبوس هاى  مرگ آفرين كشــف شده است. گويا  كمبود 
قطعــات اصلى، بى كيفيتــى قطعات جايگزين چينــى و تركيه اى و 
همچنين فرماليته شــدن قوانين و قواعد حوزه حمل  و نقل مســافر،  
مقصران پشت پرده تصادف اتوبوس ها معرفى شده اند. گفتنى است 

تحريم موجب فرسودگى سيستم حمل و نقل كشور  شده است.
2- زبان همراه اول به چينى تغيير كرده اســت. گويا پيامكى كه تنها 
يك جمله فارســى دارد و بالفاصله پس از اين جمله، الفباى چينى 
به چشــم مى خورد! براى بسيارى از مخاطبان همراه اول ارسال شده 
اســت. گفتنى است  عنوان شده  ارسال پيامك به زبان چينى تنها به 

يك خطاى سيستمى برمى گردد.
3- به كارگيرى بازنشستگان با اعتراض كارگران پتروشيمى ها مواجه 

شده است. 
گويا بخشــى از اعتراض كارگران پتروشيمى ها به حقوق و دستمزد 
به دليل به كارگيرى بازنشســتگان است. گفتنى است برخى مديران 
پتروشــيمى ها  بازنشســته هاى دولتى هســتند كه دوبــاره در اين 

پتروشيمى هاى شبه دولتى به كار گرفته شده اند.
4-ســازمان نظام مهندسى هم به فروش واكسن كرونا به اعضا روى 
آورده اســت.گويا قيمت هر  دز واكسن براى اعضاى نظام مهندسى 
350 هزارتومان تعيين شــده اســت. گفتنى است پيش از اين برخى 

كاركنان صدا و سيما به بهانه انتخابات  واكسينه شده بودند.
5- حضور افراد مدعى و در جستجوى وزارت در رسانه ها افزايش 

يافته است. 
گويا برخى برنامه هاى رســانه ملى براى پاسخ به نياز  مدعيان، اين 
روزها ســاخته مى شود. گفتنى اســت چگونگى دعوت از ميهمانان 
براى  حضور در برنامه هاى گفت وگو محور همواره  با حاشــيه هايى 

براى رسانه ملى و برنامه سازان همراه بوده است.

 بنابــر اعالم معاون قضايــى، اجتماعى و 
پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان 
همدان 620نفر در كارگاه آموزشى مصلحين 
در راســتاى ترويج صلح وســازش آموزش 

ديدند.
به گــزارش مهر، عباس نجفــى در همايش 
همياران صلح مدل تعالى دادگســترى استان 
همدان گفت: مجموعه دادگســترى اســتان 
همــدان در ســال هاى اخير در اســتفاده از 
ظرفيت هاى مردمى در راستاى صلح وسازش 
و اجراى دستورالعمل نحوه تعامل و مشاركت 
ســازمان هاى مردم نهاد بــا قوه قضاييه ابالغ 
سال 98، ســازوكارهاى الزم را درخصوص 
شناسايى و شبكه سازى پيش بينى كرده است، 
البته اين دســتورالعمل شــامل ابعاد مختلف 
مانند مســائل فرهنگى، خانوادگى و كيفرى 

نيز مى شود.
وى افــزود: يكى از وظايف قضات تالش بر 
اصالح ذات البين اســت كه در اين خصوص 
دادگســترى اســتان همدان با ايجاد 2كميته 

معتذرين و مصلحين دســت بــه ابتكار زده 
و از زمــان اجراى اين طرح از ســال 99 تا 
ارديبهشت ماه سال جارى قريب به 3هزار فقره 
پرونده، منتج به مصالحه شده است كه اين امر 

نشانگر نتيجه بخش بودن كار مردمى است.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
بيان كرد:  همدان  اســتان  دادگسترى كل  جرم 
حوزه صلح وسازش به دليل اهميتش، نيازمند 
الگو، مدل علمى و فنون دينى و روانشناســى 
است، بنابراين معاونت اجتماعى و پيشگيرى 
از وقوع جرم در سال گذشته با همكارى بنياد 
قرآن مجيد استان با برگزارى كارگاه آموزشى 
مصلحين در اين حــوزه ورود كرده و قريب 
به 620نفر مصلــح در طى اين دوره آموزش 
ديدند، البته اين جلسات ادامه خواهد داشت.

نجفى نخســتين گام در امر صلح وسازش را 
علت شناســى صحيح دانست و گفت: ابتدا 
ضمن تســلط كافى بر موضوع، مصلح بايد 
به خوبــى علت و عوامل بروز مشــكل را 
شناسايى كرده تا بتواند بر مبناى آن راهكار 
صحيح با اســتفاده از منابع فقهى و حقوقى 

كند. بيان 
وى گام هاى بعدى صلح وســازش را دعوت 
حضورى از طرفين و به اصطالح گفت وگوى 
چهره به چهره، آگاهى كامل نسبت به موضوع، 
ارائه راهكار مناســب و توصيه به گذشــت 
دانســت و افزود: مصلح بايد در نظر داشــته 
باشد ضمن تالش براى صلح وسازش، حقوق 
طرف خســارت ديده بايد حفظ شود يا اگر 
شاكى قصد دارد از شكايت خود چشم پوشى 

كند، نسبت به حقوق خود آگاه شود.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى كل اســتان همدان با اشاره 
به تشــكيل دفتر حمايت از حقــوق زنان و 
كودكان، گفت: مصلحين در مساجد و پايگاه 
مى توانند عالوه بر رســيدگى بر اين مسائل، 
در صورت اطالع از گزارش هاى همسرآزارى 
يا هر نوع گزارشــى كه مبنى بر پايمال كردن 
حقوق همسر يا فرزندان باشد به دفتر حمايت 
از حقوق زنان و كودكان در معاونت اجتماعى 
و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى كل 

استان همدان مراجعه كنند.
نجفى بيــان كرد: تمامى مــردم مى توانند در 
صورت اطــالع از بروز وقــوع جرم در هر 
حــوزه اى به صورت ناشــناس گزارش هاى 
خود را به ســامانه ســجام قــوه قضاييه به 
و  كنند  ارســال   Sajam.scpd.ir آدرس 
تمام اين گزارش ها به صورت روزانه توسط 
اين معاونت بررســى و به مراجع مربوطه به 

صورت محرمانه اعالم مى شود.

 در ادامــه عمليات عمرانى و ســاماندهى 
معابر در سطح منطقه يك شهردارى، زيرسازى 
و آســفالت ريزى ميدان بيمه و بلوار شــهيد 
اســالميان با هدف بهبود تردد شهروندان آغاز 

شد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان با اشاره به 
آغاز عمليات آسفالت ريزى و لكه گيرى معابر 
ســطح منطقه يك گفت: با آغاز ســال جارى 
درخواست  براساس  آســفالت  اكيپ  فعاليت 
شــهروندان عزيز همدانى در تمامى معابر در 

حال انجام است.
مســعود دهبانى صابر با بيــان اينكه عمليات 
آسفالت ريزى در سطح منطقه يك با استفاده از 
روش هاى فالسك و دستى انجام مى شود بيان 
كرد: با تالش و برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
سعى داريم تا كيفيت زندگى شهروندان را در 
حوزه هاى شهرى افزايش داده و هرچه بيشتر 

به سمت استاندارد شدن حركت كنيم.
وى بــا بيان اينكه از ســال گذشــته عمليات 
بلــوار  استانداردســازى  و  پياده راه ســازى 
شــهيد اســالميان آغاز شــد گفت: عمليات 
پياده راه ســازى اين بلوار به اتمام رسيده است 
و پروژه در مراحل انتهايى خود به ســرمى برد 
كه شــاهد استقبال چشمگير شهروندان از اين 

پياده راه هستيم.

آســفالت  تراش  عمليات  افزود:  دهبانى صابر 
بلوار شهيد اسالميان از هفته گذشته آغاز شده 
است و پس از درزگيرى هاى الزم هم اكنون نيز 

شاهد آسفالت ريزى اين معبر هستيم.
 وى همچنيــن گفــت: از عواملى كه موجب 
افزايش عمر آسفالت مى شود نحوه زيرسازى 
و جنس آن اســت كه در اين راســتا تمامى 

اقدامات براســاس اســتانداردهاى الزم و با 
نظارت مهندسين فنى منطقه صورت مى پذيرد 
تا بتوانيم كيفيت و عمر آســفالت را افزايش 

دهيم.
دهبانى صابر با بيان اينكه در 2سال گذشته سعى 
شده است تا معابر پرتردد كه تقاضاى بيشترى 
براى آســفالت ريزى آنها وجود دارد شناسايى 
شــده و عمليات آنها صورت پذيرد بيان كرد: 

آســفالت ريزى از طريق 4اكيپ و به تناســب 
موقعيت در معابر اصلى شهر از طريق 2اكيپ 
با استفاده از دســتگاه فينيشر و در كوچه ها و 
معابر فرعى نيز با همكارى 2اكيپ به صورت 
دســتى انجام مى پذيرد و از ابتداى سال جارى 
تاكنون حدود 8 هزار تن آسفالت ريزى در اين 

منطقه صورت پذيرفته است.
وى با اشــاره به اينكه بلوار شــهيد اسالميان 
به صورت رفت وبرگشــت هــزار و200 متر 
طــول و 10متــر عرض دارد گفــت: حدود 
2هزار تن آســفالت جهت آسفالت ريزى اين 
معبر و ميدان بيمه موردنياز است، با توجه به 
پرتردد بودن اين معابر از فناورى اليه زيرين 
آسفالت ريزى  عمليات  جهت  ژئوتكســتايل 
آن انجام مى شــود كه اين محصول از الياف 
پلى پروپيلن و پلى استر تشكيل شده و استفاده 
از ايــن اليه موجب از بيــن رفتن ترك هاى 
انعكاسى، افزايش مقاومت در برابر پوسيدگى 
و ســايش و افزايــش طول عمر آســفالت 

مى شود.

 بنابر اعالم معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى همدان 6واحد صنعتى و كشاورزى 
اين اســتان در ادامه فعاليت خــود با موانعى 
مواجه بودند كه در ســتاد تسهيل و رفع موانع 

توليد بررسى و گره از مشكالتشان باز شد.
به گــزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در ســتاد 
تســهيل و رفع موانــع توليد اســتان گفت: 
«نيروگاه  نــوآور»،  شــركت هاى«زانياربينش 
و  لولــه»  «اركان  راه ابريشــم»،  آفتاب مــاد 
«قطعه سازان ســينا» 4واحد صنعتى هستند كه 
مشكالتى در زمينه تأمين اجتماعى، ماليات و 
فروش و بازاريابى محصول داشــتند كه مورد 

بررسى قرار گرفت.
وى بيان كرد: عالوه بــر اين 2واحد دامدارى 

نيز در مسير توليد با موانعى مواجه هستند كه 
با كمك اعضاى ستاد تسهيل راهكارهاى الزم 

به آنها پيشنهاد شد.
پورمجاهــد گفــت: با توجــه به شــعار و 
حمايت  راستاى  در  امســال  سياست محورى 
از توليــد و رفع موانع پيــش روى واحدهاى 
توليــدى، اين مهــم در دســتور كار مديران 
اجرايى اســتان همدان قرار دارد و جلســات 
ستاد تســهيل نيز با همين رويكرد به صورت 
هفتگى و با هدف رفع مشكالت و گره گشايى 
از كار واحدهاى توليدى در حوزه هاى مختلف 
اقتصادى، كشاورزى و صنعتى به طور مستمر 

و منظم برگزار مى شود. 
وى با تأكيد بر ضــرورت همكارى و تعامل 

بيشــتر بانك هاى استان با ســتاد در راستاى 
حمايت از واحدهاى توليدى، افزود: حمايت 
و پشتيبانى از صنايع موجود براى رونق توليد 
و ايجاد اشــتغال پايدار، زمينه مناســب براى 
حضور فعال و مؤثر بخــش خصوصى براى 
ســرمايه گذارى در عرصــه اقتصادى و حوزه 

توليد استان را فراهم مى كند.
پورمجاهد بيان كرد: تيم مديريتى اقتصادى در 
استان همدان با محوريت استاندار به صورت 
جدى و عملى حامى توليدكنندگان هســتند 
كه عالوه بر جلسات ســتاد تسهيل در هيأت 
خبرگان بانكى و شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى نيز مســائل و مشكالت اين 
قشر مطرح و به صورت دقيق بررسى مى شود.

به گفتــه وى، واحدهاى توليــدى در مرحله 
نخســت بايد در سامانه ستاد تسهيل به نشانى 
تقاضاى خود را ثبت كنند  tashil.stsm.ir
و ســپس درخواســت آنها در اختيار دستگاه 
مربوطه قرار مى گيرد تا در صورت رفع نشدن 
مشكل، موضوع در ستاد تسهيل استان مطرح و 

براى رفع آن تصميم گيرى شود.
معاون اســتاندار همدان بيان كــرد: عالوه بر 
اين، مركز شــبانه روزى رسيدگى به مشكالت 
توليدكنندگان و ســرمايه گذاران در ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان همدان نيز 
از سال گذشــته براى پاسخگويى به مسائل و 
مشــكالت اين حوزه، راه اندازى و فعال شده 

است.

دهبانى صابر مدير منطقه يك خبر داد

زيرسازى و آسفالت ريزى
 ميدان بيمه و بلوار شهيد اسالميان

6واحد صنعتى و كشاورزى استان همدان مانع زدايى شد

آموزش 620نفر در كارگاه آموزشى 
مصلحين براى ترويج صلح وسازش
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ايميل

 همه كشورهاى دنيا در حال جشِن برداشتن ماسك هستند ما بايد 
تازه پس از يك ســال ونيم نگران موج پنجم كرونا باشــيم. همدان پر 
است از مسافر با پالك هاى رنگارنگ كه از گوشه گوشه كشور آمده اند 
و بساط تفريحشان به راه است. خيابان بوعلى هم  پر است از جمعيتى  
كه در حال گشت زنى و تفريح و خريد هستند. ديگر در مراكز درمانى 
چيزى به عنوان رعايت پروتكل بهداشتى وجود ندارد، در ادارات ديگر 

نه مايع ضدعفونى كننده اى هست نه پالستيك جداكننده اى! 
* ن. هاشمى

 قبل از كرونا هر ســال با تمام شــدن مدارس مراكز گوناگون با 
برگــزارى كالس هاى آموزشــى مختلف ســر بچه هايمــان را گرم 
مى كرديــم. ولى در ايــن اوضاع و احوال كرونايــى دانش آموزان كه 
سال تحصيلى خوبى نداشته اند و هرطور شده به پايه باالتر رفتند كاش 
حداقل فكرى به حال تابستان شان مى شد كه اينقدر بيهوده پاى گوشى 
و تلويزيون ننشــينند. دانش آموزان چاق و پرخور شــده اند. از همان 
حياط مدارس بخصوص در شــهرهاى كوچك كه جمعيت هم كمتر 
است مى شد براى ورزش و بازى با تعداد كمى از بچه ها و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى استفاده كرد و بچه ها را براى ساعاتى كوتاه از 

خانه و از فضاى مجازى دور مى كرديم. 
* محمدى توانا

 چند روز گذشته با ما تماس گرفتند كه براى زدن دز دوم واكسن 
پدرم بــه درمانگاه برويم ولــى وقتى 10صبح بــه درمانگاه مراجعه 
كردم به قدرى اين مركز شــلوغ بود كــه از آوردن پدرم و مواجهه او 
با اين جمعيت پشــيمان شــدم، ولى چون مى خواستم دز دوم را هم 
دريافت كند در گوشــه اى منتظر مانديم. حداقل با علم بر اينكه افراد 
مراجعه كننده افراد مســن و اكثراً مريض هستند چند صندلى با فاصله 
مى گذاشتند تا اين افراد خسته نشــوند. اغلب افرادى كه آنجا بوديم 
آنقدر معطل شــدند كه نااميد شده و از زدن دز دوم پشيمان شديم و 

به خانه برگشتيم.
0938***2866 *

احداث مركز انتقال خون نهاوند 750ميليون تومان اعتبار مى خواهد
 كمك 150ميليونى يك خير

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: در پويش «در رگان تو خون مى شوم» تاكنون 294ميليون 
تومان كمك مردمى جمع آورى شــده اســت و احداث مركز انتقال خون نهاوند نيازمند 

750ميليون تومان اعتبار است.
رئيس مجمع خيرين بيمارســتان آيت ا... عليمراديان نهاوند با اشــاره به ضرورت استقرار 
پايگاه ثابت انتقال خون در شهرســتان نهاوند با توجــه به جمعيت و همچنين فاصله از 
مركز اســتان، بيان كرد: در حال حاضر نياز شهرستان نهاوند در بحث فرآورده هاى خونى 

به ســبب وجود نداشتن بانك انتقال خون از شهرستان مالير و مركز استان تأمين مى شود 
كه همين امر موجب تحميل هزينه اضافى براى بيماران و يا گاهاً مرگ بيماران در انتظار 

خون مى شود.
افسون عليمراديان گفت: با توجه به محدوديت هاى موجود پس از مشورت و بررسى هاى 
الزم كمپين«در رگان تو خون مى شوم»در فضاى مجازى راه اندازى شد تا بتوانيم با كمك 
مردم يك مركز مســتقل براى حفظ كرامت انســانى مردم شهرستان در محل بيمارستان 
آيــت ا... عليمراديان ايجاد كنيم. وى ادامه داد: در اجــراى اين پويش تاكنون 294ميليون 
تومان از محل نيات خير هموطنان بخصوص همشــهريان نهاوندى جمع آورى شده تا با 
همت مردم نيك انديش شهرستان بتوانيم فضاى موردنياز و مورد تأييد سازمان انتقال خون 

را در بيمارستان آيت ا... عليمراديان نهاوند احداث كنيم.
عليمراديان گفت: براى ســاخت اين مركز با توجه به استانداردهاى سازمان انتقال خون 
نيازمند 280 مترمربع فضا براى بخش پذيرش، ادارى و تأسيســات هســتيم كه اين مهم 

با توجه به برآورد هزينه صورت گرفته نيازمند 700 تا 750 ميليون تومان اعتبار است.
وى بيان كرد: از آنجا كه اين نياز براى همه همشــهريان قابل لمس است خوشبختانه هر 
كس با هرچه كه در توان داشــته و دارد اعالم آمادگى براى همراهى با اين كمپين كرده و 
قول ها و اقدامات مساعدى در راستاى تأمين مصالح رايگان، خاكبردارى، انجام نقشه كشى 
و... صورت گرفته است، لذا اميدواريم اين همبستگى ها موجب آسايش هرچه بيشتر عموم 

مردم شهرستان شود.

كوهى-خبرنــگار  محمدجــواد  اســدآباد-   
همدان پيام: شوراى شهر اسدآباد در روزهاى پايانى 

عمر مديريتى خود شهردار را استيضاح كردند.
روز گذشــته جلسه شوراى شهر بدون حضور سيد 
على موســوى رئيس شــورا و عليرضا فعله گرى 
شهردار برگزار شد و در پايان با 5رأى موافق شهردار 

بركنار شد.
«اين روزها كه وارد شهرستان اسدآباد مى شوى كمى 
كه با دقت به اطراف نگاه كنى خيابان هايى را مى بينى 
كه تميز و آســفالت  شده اســت. جدول كشى هاى 
مرتب هم نظم خاصى به شــهر داده اســت. فضاى 
ســبز و پارك هاى جديدى ديده مى شــود كه مردم 
مى توانند اوقات فراغت خود را در آن ســپرى كنند، 
كمى كه با مردم صحبت كنى رضايت كامل از شهر 
را در چهره شان مى بينى. اين ميزان از رضايت ناشى 
از اقدامات چشمگيرى است كه در شهر انجام شده 
و يا در حال انجام اســت. مردم سروسامان شهرى 
اين روزهاى اســدآباد را مديون شــهردار جوانشان 

مى دانند.» اين مطلبى اســت كه در رســانه ها منتشر  
شده است. وى كارهاى زيادى براى عمران و آبادى 
شهر انجام داده است كه مى توان به پياده راه سالمت، 
ايجاد پــارك جديد خزايى و ابوريحان، بهســازى 
محوطه بلوار شهداى گمنام، سنگچين پارك جنگلى، 
تعريض ورودى شهر از سمت سنقر ، مناسب سازى 
و اصالح جدول گذارى ها، بهسازى ميدان آزادگان، 
اصــالح و روفوژ بلوار 22 بهمن و آســفالت كردن 
خيابان هاى اصلى تنها بخشــى از خدماتى است كه 
شهردار جوان اسدآباد براى شهر انجام داده است اما 
به نظر مى رســد اعضاى شوراى پنجم شهر اسدآباد 
بدون دليل منطقــى فعله گرى پركار را اســتيضاح 

كرده اند.
يزدان ســبزه اى عضو شوراى شهر اســدآباد كه از 
مخالفان استيضاح و بركنارى شهردار بود بيان كرد: 
مهمتريــن دليل من براى مخالفت بــا اين موضوع 
رضايت مردم اســت و ما در شــورا نماينده مردم 
هستيم كه اين اقدام شورا برخالف ميل مردم انجام 

شد و در مدت زمان باقى مانده از عمر پنجمين دوره 
شوراى شهر موجب نارضايتى مردم شد.

به گزارش همدان پيام، حسين رستمى عضو شوراى 
شهر و موافق استيضاح شهردار هم گفت: دليلى براى 
4 ماه تعطيلى پروژه هاى عمرانى نديدم و هيچكدام 
از پاســخ هاى شــهردار قانع كننده نبود و بركنارى 

شهردار بايد انجام مى شد.
در جلســه شوراى شــهر پس از بركنارى شهردار، 
سرپرســت شــهردارى منصوب شــد و بار ديگر 

احمدعلى رضايى در اين جايگاه قرار گرفت.
يكى از شــهروندان اســدآبادى به مــا گفت: اقدام 
بركنــارى فعله گرى واقعاً ناراحت كننده بود از موقع 
حضور او تحول در شــهر ديده مى شود و گوشه اى 

از اقداماتش آســفالت خيابان هايــى بود كه فقط در 
دوره هاى گذشــته با هزينه هــاى اضافى لكه گيرى 
مى شد و من به عنوان يك شهروند از او كمال تشكر 

را دارم.
يكى ديگر از شهروندان هم كه مقابل در  شهردارى 
ايســتاده اســت، افزود: مدت ها بود كه شهردارى  
اسدآباد با سرپرست اداره مى شد و به نوعى اسدآباد 
مدت ها بدون شــهردار مانده بود تــا در نهايت18 
مهرماه 98  بــا حكم اســتاندار، عليرضا فعله گرى 
به عنوان شهردار اين شــهر معرفى شد و در مدت 
21ماه حضور وى از نظر مردم شهرســتان عملكرد 
قابل قبولــى داشــته و اكنون بركنــارى اش منجر به 

نارضايتى مردم شده است.

فعله گرى داراى مدرك ليســانس مديريت شهرى و 
فوق ليسانس حقوق متولد سال 60يكى از شهرداران 
جوان و مردمى و خوشــفكر استان همدان است كه 
در طول فعاليت خود فراتر از وظيفه شــغلى ايفاى 
نقش كرده، زيرا اين موضوع مورد تأييد مردم شــهر 
صالح آباد و اعضاى شــوراى اســالمى صالح آباد و 

شهروندان اسدآبادى  است.
تأمين رضايت شهروندان و مشاركت آنها در اداره 
شهر، يكي از اهداف اصلي نظام هاى مشاركت جو 
اســت. چــون نارضايتى مــردم، تعامــل آنان با 
شــهردارى را مشــكل و حتي غيرممكن ساخته و 
ناپايدارى محيطى را در پى دارد. شنيده ها حاكى از 
درخواست مردم از منتخبين ششمين دوره شوراى 
شهر، تالش براى ماندگارى فعله گرى است. اين در 
حالى است كه مصوبه جلسه شوراى شهر اسدآباد 
مبنــى بر بركنارى فعله گرى  تا امروز به فرماندارى 
نرسيده و بايد ديد واكنش فرماندار به اين موضوع 

چيست؟!

 مالير- زهــرا اميرى-خبرنــگار همدان پيام: 
آيت ا... رئيســى منشأ خدمات بسيارى در دستگاه 
قضايى از جمله اشــتغال و اميدآفرينى بودند كه 
مردم به خدمات وى و تحولى كه در دستگاه قضا 

ايجاد كردند، رأى دادند.
رئيس دادگســترى شهرســتان مالير در نشست 
خبرى  با اصحاب رسانه به مناسبت گراميداشت 
منشــأ  آيت ا...رئيســى  گفت:  قوه قضاييه  هفتــه 
خدمات بســيارى در دســتگاه قضايى از جمله 
اشتغال و اميدآفرينى بودند و مردم هم به خدمات 
وى و تحولى كه در دســتگاه قضــا ايجاد كردند 

رأى دادند.
سعيد احمدى فر در ادامه با اشاره به اينكه دستگاه 
قضا دستگاهى است كه مطابق قانون با جان، مال 
و ناموس مردم سروكار دارد، افزود: خبرگزارى ها 
و نشــريات مى توانند با اطالع رســانى دقيق و به 
موقع كمك بســزايى را به دستگاه قضايى داشته 
باشــند. و در واقــع اطالع رســانى قراردادهاى 
اجتماعــى تصويب شــده از طريــق مطبوعات، 

نشان دهنده اهميت كار اين صنف است.
وى گفت: انتشــار مطالب حقوقى در رســانه ها 
و نشــريات، بازدارنــده و پيشــگيرانه اســت و  
مطبوعات  بايد عالوه بر فعاليت در حوزه تحرير 

خبر، به تحليل حقوقى نيز بپردازند. 
ضرب وجرح  و  ســرقت  موادمخــدر،   

عمدى، بيشترين جرايم در مالير
احمدى فر با اشاره به جرايم ارتكابى در شهرستان 
مالير بيان كرد: بيشــترين جرائم در  شهرســتان 
ماليــر  به ترتيب شــامل موادمخدر، ســرقت و 

ضرب و جرح عمدى است.
 وى در ادامه با اشــاره به راه اندازى ســامانه ثنا 
گفت: خوشبختانه هوشمندسازى خدمات قضايى 
و راه اندازى ســامانه ثنا، ســبب افزايش سرعت 
رســيدگى به پرونده هاى قضايى و تعيين تكليف 
آنها و كاهش تعداد پرونده هاى معوقه شده است.
پرونده هــاى  درصــدى   26 رشــد   
دادگسترى در دوران شيوع بيمارى كرونا

رئيــس دادگســترى شهرســتان مالير از رشــد 
26درصــدى پرونده هاى دادگســترى در دوران 
شــيوع بيمارى كرونا در شهرستان مالير خبر داد 
و گفت: روند كاهشــى پرونده هــاى موجود در 
دادگســترى در آمار ساالنه، نتيجه تالش 2برابرى 
كاركنان دســتگاه قضا اســت و در دوران شيوع 
بيمارى كرونا برخالف ديگر دستگاه هاى اجرايى 
كه مكلف به دوركارى و كار با دوسوم يا يك سوم 
ظرفيت بودند، كاركنان دستگاه قضا با صددرصد 
ظرفيــت، كار خود را ادامــه داده و اجازه كاهش 
سرعت روند رسيدگى به پرونده ها و تلمبار شدن 

آنها را ندادند.

احمدى فر ابتالى بســيارى از كاركنان دادگسترى 
شهرســتان به بيمــارى كرونا و از دســت دادن 
اعضاى خانــواده آنها را نشــان دهنده ايثار و از 
خودگذشــتگى آنان دانست و افزود: صدور رأى 
براى هــر پرونده اى، نارضايتى يكــى از طرفين 
شــاكى يا متشــاكى را به دنبــال دارد، اما تالش 
دستگاه قضايى هميشه در راستاى افزايش سرعت 
روند رســيدگى به پرونده ها بوده تا رضايتمندى 

مردم حاصل شود.
وى در پاســخ به پرسش ديگرى مبنى بر نظارت 
بــر عملكرد وكال، گفت: نظارت بر عملكرد وكال 
از 2جنبه تخلف و جرم بررســى مى شود. اگر در 
حين رسيدگى به يك پرونده، ثابت شود كه وكيل 
مرتكب جرم شده اســت، دادستانى به اين جرم 
رســيدگى مى كند و اگر وكيل در راســتاى انجام 
وظايف خــود مرتكب تخلف شــود، عالوه بر 
رســيدگى به اين تخلف توســط مراجع قضايى، 
رونوشــتى از اين تخلف به دادسراى رسيدگى به 

تخلفات وكال ارسال مى شود.
راستاى  در  مالير  دادگسترى  اقدامات   
اميدآفرينى و رونق اشتغال در شهرستان

احمدى فر با تأكيد بر دنبال كردن سياســت هاى 
اعمالى آيت ا... رئيسى در شهرستان مالير، افزود: 
تثبيت مالكيــت كارخانه ذوب آهن مالير و ايجاد 
170 اشــتغال در اين كارخانه، با وجود مشكالت 
عديــده حقوقى و پرونده هــاى قضايى، يكى از 
اقدامات ما در راستاى اميدآفرينى و رونق اشتغال 

در شهرستان بوده است.
وى ادامه داد: از 110واحد توليدى در شهرســتان 
مالير، 13واحد مشــكالتى دارند،  اين مشكالت 
قضايى نيســت، اما توسط دســتگاه قضا پيگيرى 
مى شود و با پيگيرى هاى انجام شده ظرف يك ماه 
آينده كارخانه فوالد واقع در روستاى چشمه على 
محمد، راه اندازى شــده و 150 تا200نفر اشتغال 

ايجاد مى كند.
دادستان شهرستان مالير نيز در اين نشست گفت: 
اصحاب رسانه  اصحاب علم و بيان هستند و بيان 
كلمات، نشر صحيح، ادبيات و احاديث و روايات 
قرآن كريم از معجزات الهى هســتند كه در قرآن 
كريم نيز به آنان اشاره شده و مورد توجه مفسران 

حوزه هاى علميه قرار گرفته است. 
مســلم ســلگى در ادامه افزود: هفته قوه قضاييه، 
هفته گراميداشــت عدالت، قانون، شــرع و دين 
است و براســاس مقررات شرعى و اصل 4قانون 
اساســى، تمامى قوانين و مقررات كشور بايد بر 

مبناى قوانين فقهى و شرعى باشد.
افزايش  ســبب  معابر،  خاموشى هاى   
ارتكاب به جرايم به ويژه سرقت مى شود

وى در پاســخ به  پرسشــى مبنى بــر اقدامات 

دســتگاه قضا براى كاهش خاموشــى هاى معابر 
عمومى، گفت: خاموشى هاى معابر، به طور قطع 
ســبب افزايش ارتكاب به جرايم به ويژه سرقت 
مى شود و ما جلسات متعددى با مدير توزيع برق 
شهرستان مالير داشتيم و پيگير حل اين موضوع 
هســتيم، اما اعمال اين خاموشى ها كشورى است 
و در صــورت اعمال نكردن، ناماليمات فراوان و 

غير قابل كنترلى ايجاد مى شود. 
دادســتان شهرســتان مالير در پاســخ به پرسش 
ديگرى مبنى بر وجود خألهاى قانونى در كشور 
و مصوباتــى در راســتاى پر كــردن اين خألها، 
افــزود: در بحــث برخورد با جرايــم، قوانين ما 
داراى خألهاى متعددى هســتند و ما اين خألها 
را از طريق سامانه اتوماسيون سازمانى به صورت 
مداوم به مراجع باالدســتى اعــالم مى كنيم و اين 
موضوعــات پــس از جمع بندى، در كميســيون 
قضايى مجلس شوراى اسالمى مطرح و در نوبت 
اصالح قرار مى گيرد پس ضمن فراوانى خألهاى 
قانونى، پيگيرى هاى كاركنان دســتگاه قضا براى 
برطــرف كردن ايــن خألها فراوان اســت اما تا 

رسيدن به مرحله عمل، زمان بر است. 
ســلگى در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اقدامات 
دســتگاه قضــا در شهرســتان مالير بــراى حل 
مشــكالت واحدهــاى توليدى، بيان كــرد: ما با 
روســاى ادارات صمت، اداره امور مالياتى، تامين 
اجتماعــى و فرمانــدارى جلســات متعددى با 
موضوع حمايت از واحدهاى توليدى داشــتيم و 
با ارزيابى مشكالت و گره هاى اين واحدها، مقرر 
شد با ارائه گزارشات تكميلى توسط اداره صمت 
و فرماندارى به دادگسترى، اقدامات قانونى براى 

حل اين مشكالت صورت گيرد. 
 گزينه قتل براى جســد كشف شده در 

ارتفاعات كوه گرمه منتفى است
وى در ادامه به كشــف يك جنازه مجهول الهويه 
در ارتفاعات كوه گرمه مالير اشــاره و بيان كرد: 
صبح روز دوم تيرماه خبرى مبنى بر كشف جسد 
مردى مجهول الهويــه در ارتفاعات كوه گرمه، از 
طرف ســازمان آتش نشانى و جمعيت هالل احمر 
مالير اعالم شــد و پس از بررســى هاى صورت 
گرفته مشخص شــد كه اين جنازه عريان بوده و 
در فاصله 100 مترى از قله كوه به ســمت پايين 

و در منطقه اى صعب العبور، كشف شده است.
ســلگى ادامه داد: پس از تحقيقات انجام شــده 
و وجود نداشــتن آثارى از ضرب وجرح بر بدن 
جســد، گزينه قتل منتفى اعالم و مشــخص شد 
شــخص مذكور داراى مشكالت اعصاب و روان 
بوده اســت و با شناســايى خانواده اين متوفى، 

جسد به خانواده وى تحويل داده شد. 
 پرونده 2 مدير در راستاى ترك فعل و 
اعالم جرم عليه آنان در حال بررسى است 
وى بيان كرد: انتصاب حكم بازگشــت شــهردار 
مالير به پست مديرتى خود، يكى از برجسته ترين 
موارد رســيدگى به ترك فعل در شهرستان مالير 
توسط دادستانى بود همچنين پرونده 2مدير ديگر 
از ادارات شهرستان در راستاى ترك فعل و اعالم 
جرم عليه آنان، در استان در حال بررسى است.  

اين مقام مسئول با تأكيد بر برخورد قاطع با اراذل 
و اوباش در ســطح شهرستان، گفت: با احترام به 
توليدكننــدگان، قوه قضاييه هرگــز اهرمى براى 
افرادى كه تسهيالتى را دريافت كردند و اكنون از 
بازپرداخت آن شــانه خالى مى كنند، نيست اما ما 
نه از سودجويان، بلكه از توليدكنندگان مستاصل 

بنا بر وظيفه قانونى خود حمايت كرديم. 
دادســتان مالير به جرائم انتخاباتى اشاره و بيان 
كرد: از چند ماه قبل از برگزارى انتخابات1400، 
قضــات ويــژه اى براى رســيدگى بــه تخلفات 
انتخاباتى در دادسرا و دادگسترى منصوب شدند 
و در روز انتخابــات نيز به نيــروى انتظامى براى 
ورود و برخــورد با متخلفان در اين زمينه، مجوز 
تام داده شد. از طرفى با توجه به اينكه رسيدگى به 
تخلفات مربوط به خريدوفروش رأى با دادستانى 
اســت، هر كانديدايى در صورت شكايت در اين 

زمينه بايد مستندات الزم را ارائه دهد. 
وى افــزود: تاكنــون تنها يكــى از كانديداهاى 
شوراى اسالمى شهر مالير، پرونده شكايتى مبنى 
بر خريدوفروش رأى تشــكيل داده كه هيچ دليل 
محكمه پسندى براى اثبات ادعاى خود ارائه نداده 

است. 
مالير،  شهرستان  در  كودك آزارى  آمار   

آمار نگران كننده اى نيست 
سلگى در پاسخ به پرسش  مبنى بر خألهاى قانونى 

موجــود در خصوص پرونده هاى كودك آزارى و 
وضعيت اين پرونده ها در شهرســتان مالير، بيان 
كرد: خوشبختانه ســال گذشته، قانون حمايت از 

كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد.
 با كودك آزارى كه در شهرستان مالير تصاويرى 
از آويزان كردن گردن كودكى با تسبيح در فضاى 
مجازى منتشــر كرد، نيز برخورد قانونى صورت 
گرفت، اما مشكل اصلى دستگاه قضا در رسيدگى 
به اين موضوعات، مقاومت خانواده ها اســت كه 

مقاومت كودكان را به دنبال دارد. 
دادســتان شهرســتان مالير بــا بيــان اينكه آمار 
آمــار  ماليــر،  شهرســتان  در  كــودك آزارى 
نگران كننده اى نيست، گفت: هيچ قانونى مبنى بر 
نظارت بر دريافت درصد اجاره بها توسط مالكان 
در قانون اساسى پيش بينى نشده است و از طرفى 
روابــط خصوصى و حقوقى بين افراد، دســتگاه 
قضا را در برخورد با اين مســائل محدود مى كند 
ولى اگر در چنين مواقعى معترضى با مســتندات 
وجود داشته باشد، دادستانى موظف به رسيدگى 

است. 
 بيش از 50درصد پرونده ها  در نهاوند 

به صلح وسازش منجر شده است
نهاوند- خبرنگار همدان پيام: نشســت دادستان 
عمومى انقالب و رئيس دادگســترى شهرســتان 
نهاوند به مناســبت بزرگداشت هفته قوه قضاييه، 
در سالن جلسات دادگســترى نهاوند با اصحاب 
رســانه برگزار و ضمن تبيين بخشى از عملكرد 
مجموعه دستگاه قضايى شهرستان به پرسش هاى 

مطرح شده پاسخ داده شد.
رئيس دادگسترى شهرستان نهاوند گفت: يكى از 
اقدامات خوبى كه در دادگسترى صورت گرفته و 
نخستين بار در كشور اجرا شده بحث راه اندازى 
ســتاد«تاليف قلوب» هســت كــه داراى 2كميته 
معتذرين و مصلحين مى باشد، افرادى كه پرونده 
كيفرى دارند و به دادگســترى مراجعه مى كنند با 
تشويق متهمان و مجرمان به عذرخواهى از طرف 
مقابل توســط كميته معتذر صورت مى گيرد و در 
صورت پذيرش عذرخواهى توســط شــاكى، در 

كميته مصلحين مطرح مى شود.
به گزارش همــدان پيام، على كاظمــى در ادامه 
افــزود: حل وفصل اختالفات بيــن مردم همواره 
يكى از دغدغه هاى اشخاص و نيز مراجع قضايى 
و حاكميت بوده اســت، كه براساس «سند تحول 
قضايى» با هدف تسهيل و تسريع دسترسى مردم 
به عدالت ايجاد مراكز خدمات الكترونيك قضايى 
و مؤسســات داورى و حقوقى در دستور كار قوه 

قضائيه قرار گرفته است.
رئيس دادگســترى نهاوند گفــت: امروز با توجه 
به اينكــه در محاكم قضايــى پرونده هاى زيادى 
مطرح است، در تالش هستيم در داورى سرعت 
رسيدگى با دقت و عدالت اجرا شود و مهمترين 
اولويت دســتگاه قضايى در شهرســتان رفتن به 
سمت صلح و سازش و كاهش اطاله دادرسى در 

پرونده هاى معوقه است.

جلسه استيضاح بدون حضور شهردار!

شهردار پركار اسدآباد 
بركنار شد
■ مردم: فعله گرى اسدآباد را متحول كرد

رئيس دادگسترى مالير:

راى مردم براى خدمت به اشتغال و اميدآفرينى بود

معاون بهداشتى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
خبرداد

تزريق واكس در منزل
 اسدآباد - خبرنگار همدان پيام: 
در آغــاز  واكسيناســيون 10مورد 
تزريق در منزل انجام شد اما با توجه 
به ضرورت حضــور اورژانس اين 
كار ادامه پيدا نكرد. در حال حاضر 
اسدآباد  علوم پزشــكى  دانشــكده 
آمادگى انجام واكسيناسيون در منزل 
را دارد و ايــن اقدام بــراى افرادى 

انجام مى شود كه توانايى حضور را ندارند.
الهام عظيمى معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكى اسدآباد از انجام 
واكسيناسيون 90درصدى در  سن هاى  باالى 80 سال شهرستان خبر 
داد و گفت: با تمام توان در خدمت مردم  اســدآباد هستيم و تا پايان 

واكسينه شدن جامعه اين خدمت ادامه خواهد داشت.

مرگ ماهى ها در خشكسالى 
كمپين حاميان محيط زيست در نهاوند 

ناجى ماهى ها مى شوند
 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: بر اثر خشــك شدن رودخانه هاى 
شهرســتان نهاوند تعداد زيادى از ماهى ها تلف شــدند و شهروندان 
دوستدار محيط زيست براى نجات باقى مانده ماهى ها تالش مى كنند. 
در ايــن ميان، رودخانه هاى نهاوند كه زمانــى از رودخانه هاى پرآب 
استان محسوب مى شــدند، اكنون چند سالى است دچار خشكسالى 
شــده و نتيجه آن از بين رفتن ماهى ها است. ماهى هايى كه در چاله ها 
گرفتار شده و براى نجات خود دست وپا مى زنند. چندين قطعه ماهى 
در مســير رودخانه تلف شدند. صحنه هايى كه نمى شود به راحتى از 
آن عبور كرد. به نظر مى رسد علت اصلى اين اتفاق وجود پمپ هايى 
است كه در مســير رودخانه آب را پمپاژ مى كنند. سال گذشته هم با 
اين صحنه مواجه بوديم، اما متأسفانه اقدامى در اين مورد انجام نشد.

برخى فعاالن محيط زيســت و شهروندان معتقدند فعاليت پمپ ها در 
مسير رودخانه علت تلف شدن ماهى هاست.

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان نهاوند از نجات جان 
هزاران ماهى رودخانه هاى شهرستان نهاوند كه بر اثر نبود آب جارى 
و خشكسالى در آستانه تلف شدن بودند، خبر داد و گفت: در شرايطى 
كه آب رودخانه كم شــود، اكســيژن موردنياز بــراى ماهى ها وجود 

نخواهد داشت و همه آنها از بين مى روند.
مهرداد سلگى افزود: رودخانه روستاى «ليالن» نهاوند بر اثر خشكسالى 
در حال خشــك شدن است در حالى كه هزاران ماهى هم بر اثر نبود 

آب اين رودخانه در حال تلف شدن هستند.
وى گفت: جوانان حامى محيط زيســت در اقدامى خودجوش درصد 
زيادى از ماهى هايى كه در حال تلف شدن در رودخانه روستاى ليالن 
بودند را در مخازن آب ريخته و در رودخانه گاماســياب رهاســازى 

كردند.

■ شــنيده ها حاكى از درخواست مردم از منتخبين ششــمين دوره شوراى شهر، تالش براى 
ماندگارى فعله گرى اســت. اين درحالى است كه مصوبه جلسه شوراى شهر اسدآباد مبنى بر 
بركنارى فعله گرى  تا امروز به فرماندارى نرســيده و بايد ديد واكنش فرماندار به اين موضوع 

چيست؟!

خبرگزارى ها و نشــريات 
اطالع رسانى  با  مى توانند 
دقيــق و بــه موقع كمك 
بســزايى را به دســتگاه 
قضايى داشــته باشــند. 
اطالع رســانى  واقع  در  و 
اجتماعــى  قراردادهــاى 
طريق  از  شــده  تصويب 
نشــان دهنده  مطبوعات، 
اهميت كار اين صنف است
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رهبر انقالب: 
انتخابات حماسه بود 

■ اميد دشمن به مشكالت معيشتى، احراز صالحيتها و 
كرونا محقق نشد

 مــردم در شــرايط كرونايى و دشــوارى هاى اقتصادى و برخى 
مســائل ديگر، برنامه ريزى چند ماهه دنياى اســتكبار را بر هم زدند 
و بــه عنوان برندگان اصلى انتخابات، شكســت و ناكامى را نصيب 

دشمنان ايران و عناصر وابسته به آنان كردند.
رهبر معظم انقالب اســالمى روزگذشته در ديدار رئيس و مسئوالن 
قوه قضائيه تاكيد بر ادامه مسير اعتمادافزا و اميدبخش دو سال اخير 
و استمرار اجراى سند تحول در فصل جديد دستگاه قضا، فرمودند: 
حركت آقاى رئيســى در دوران تصدى را مصداق حركت جهادى 
بود و اين تالش شبانه روزى و پرانگيزه به فضل الهى به آثار و نتايج 
خوبى نيز منجر شده اســت. زنده شدن اميد و افزايش اعتماد مردم 
به دســتگاه قضا مهمترين اثر حركت جهادى دو ســال اخير در قوه 
قضائيه اســت. اين اميد و اعتماد سرمايه گرانقدر اجتماعى است كه 

هيچ چيزى با آن برابرى نمى كند.
حضرت آيت ا... خامنــه اى ، ادامه رويكرد تحولى در قوه قضاييه را 
بســيار مهم و كامًال ضرورى خواندند و افزودند: ورود دستگاه قضا 
بــه بحث احياى حقوق عامه بســيار الزم و پر ارزش، جزو وظايف 
حتمى قوه قضائيه است و دايره عمل به آن بايد از احياى واحدهاى 
توليدى و رفع تصرف منابع طبيعى، به عرصه هايى همچون سالمت، 
آموزش، محيط زيست و امر به معروف و نهى از منكر گسترش يابد.
به گزارش تسنيم، ايشان با ابراز تأسف از جارى نبودن امر به معروف 
و نهى از منكر در جامعه گفتند: كســانى كه به طور حقيقى و نه براى 
هياهــو يا مقاصد ديگر به اين واجــب الهى عمل مى كنند بايد مورد 

حمايت قرار گيرند.
رهبر انقالب در بخش ديگرى از سخنانشــان به حماسه آفرينى ملت 
در انتخابــات 28 خرداد اشــاره كردند و با بيهــوده خواندن برخى 
تالشــها در فضاى مجازى و رســانه اى براى انكار كار بزرگ مردم، 
گفتند: اين انتخابات حقًا و انصافًا يك حماسه بود و تحليلگرانى كه 
چشم به انتخابات ايران داشتند، فهميدند چه اتفاق مهمى رقم خورد.
ايشان فعاليت هزاران دستگاه تبليغاتى از جمله رسانه هاى آمريكايى، 
انگليسى و برخى كشورهاى مرتجع و روسياه و بكارگيرى تعدادى 
از عناصــر خائن ايرانى بــراى منصرف كردن مــردم از حضور در 
انتخابات را در دنيا بى سابقه دانستند و افزودند: آنها به برخى بهانه ها 
مانند مشكالت معيشتى يا بعضى حوادثى كه بعداً رخ داد مانند بحث 

احراز يا عدم احراز صالحيتها نيز اميد بسته بودند.
حضرت آيت ا... خامنه اى خاطرنشــان كردند: البته بنده ممكن است 
با بعضى از نظرات شوراى محترم نگهبان مثًال در باره يكى دو مورد 
يا كمتر و بيشــتر موافق نباشــم اما اعضاء محترم اين شورا را افراد 
متشــرع، پرهيزگار و مقيد به وظيفه دينى مى دانم كه بر طبق قانون و 

وظيفه دينى عمل مى كنند.
ايشان افزودند: اميد بيگانگان اين بود كه بر اثر اين بهانه ها مشاركت 

در انتخابات به 20 تا 25 درصد برسد كه اين اميد محقق نشد.
رهبر انقالب، مسئله كرونا و تأثير حدود 10 درصدى آن بر مشاركت 
بر اســاس محاسبات كارشناســان را نيز يادآور شدند و افزودند: با 
وجود همه اين مسائل، مردم با صفوف پر شور و اظهارات پر انگيزه 
خود از ســاعات اول صبح، حماسه عظيم و واقعى آفريدند و مشت 
محكمى بر ســينه تحريم كنندگان و مخالفــان و معارضان انتخابات 

زدند.
ايشان در تبيين برندگان و بازندگان انتخابات 28 خرداد گفتند: برنده 
انتخابات، ملت ايران و همه كســانى هســتند كه به شور و هيجان 
انتخابات كمك كردند بنابراين نامزدهايى هم كه رأى نياوردند جزو 
برندگان هســتند و در مقابل، بازنده انتخابات كسانى هستند كه همه 
تــالش خود را كردند كه مردم را از صندوق رأى دور كنند اما مردم 
بــا حضور خود، آنها را طرد و اميد و طمع شــان به نتيجه انتخابات 

را ناكام كردند.
حضرت آيت ا... خامنه اى به برخى تحليل هاى غلط درباره آراء باطله 
نيز اشاره كردند و گفتند: اين آراء، ابداً به معناى جدايى آنها از نظام 
نيست، بلكه بر عكس است، زيرا كسى كه پاى صندوق رأى آمده و 
فرد مقبول خود را در ليســت نامزدها نديده ولى اسم شخص مورد 
نظرش را نوشــته يا رأى سفيد داده، در واقع عالقه مندى خود را به 

صندوق رأى و نظام نشان داده است.
رهبــر انقالب افزودنــد: در مناظره هــا، بعضــى كانديداها از 
مواضع انقالب دفاع كردند و با ادب و رعايتهاى الزم شــرعى 
ســخن گفتند ولى برخى، بداخالقى هايى كردند كه مايه تأسف 

است.
ايشــان با يادآورى رقابتهاى انتخاباتى در آمريكا و فحاشى نامزدها 
عليــه يكديگر، افزودند: آمريكايى ها سرمشــق هاى خوبى نيســتند 
بنابراين در مسائل سياســى بايد با رعايت ادب و جهات اخالقى و 
شــرعى و بدون اهانت و تهمت، سخن گفت نه اينكه از شيوه هاى 

فحاشى و اهانت آمريكايى ها و ترامپ استفاده كرد.
ــات  ــب انتخاب ــالمى، منتخ ــالب اس ــر انق ــخنان رهب ــش از س پي
رياســت جمهــورى در چهــار محــورِ «اجــراى ســند تحــول 
ــه»  ــوق عام ــاء حق ــاد»، «احي ــا فس ــارزه ب ــه»، «مب ــوه قضائي در ق
ــاله از  ــزارش يكس ــان گ ــه بي ــه، ب ــوه قضائي ــدن» ق ــى ش و «مردم

ــت. ــش پرداخ ــود و همكاران ــرد خ عملك
آيت ا... ســيد ابراهيم رئيسى ابالغ و آغاز اجراى سند تحول قضايى 
را از جمله مطالبات محقق شــده رهبر انقالب برشــمرد كه موجب 
تسهيل كار قضات، تســريع دادرسى ها و كاهش 20 روز از متوسط 

زمان رسيدگى به پرونده ها در اين دستگاه شده است.
وى مبارزه با فساد را گفتمانى ملى برشمرد و با اشاره به كاهش آمار 
تخلفات درون قوه قضائيــه، به بازگرداندن بيش از 90 هزار ميليارد 
تومان به خزانه كشور و قطعى شدن احكام مجرمان پرونده هاى كالن 

اقتصادى اشاره كرد.

سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه:
قانون نحوه پرداختى ها در سال جارى 
با حضور دستگاه هاى منتقد بررسى شد

 مشكالت برخى از دستگاه هاى اجرائى ناشى از اجراى اجزاء (1) 
و (7) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه ســال 1400 كل كشور با 
حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، مركز پژوهش هاى مجلس، 

وزارت علوم، ديوان محاسبات و موسسه رازى برگزار شد.
سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شوراى 
اسالمى در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست اخير كميسيون 
متبوع خود گفت: برخى دســتگاه هاى اجرايى با مراجعه به مجلس 
نسبت به اجراى اين مصوبه كه مشكالتى را درباره نحوه پرداخت ها، 
تعيين ســقف حقوق ها و اختالف ميان دريافتى ها نســبت به سال 
گذشته ايجاد كرده را مطرح و خواستار اصالح آن شدند. بحث هاى 
مفصلى از ســوى مسئوالن دستگاه هاى مختلف و اعضاى كميسيون 

نسبت به اين موضوع بيان شد.
محمدمهدى مفتح مطرح كرد: مســئوالن و نمايندگان مجلس در اين 
نشست ضمن تاكيد بر رعايت عدالت در نحوه پرداخت ها نسبت به 
نحوه و ميزان افزايش پرداختى ها در ســال جارى در برخى مشاغل 
حساس مانند شــاغالن در ميادين نفتى و مناطق گرمسيرى، اعضاى 
هيئت علمى، دانشگاهيان و ... انتقاد كردند. بين پرداختى دانشگاهيان 
و موسســات آموزش عالى با موسسات پژوهشى با توجه به اجراى 
اين قانون اختالف جدى ايجاد شده در صورتى كه برخى موسسات 
پژوهشــى اقدامات اساسى را به عنوان نمونه در بخش توليد واكسن 

كرونا انجام مى دهند. 
نماينده مردم تويســركان در مجلس شــوراى اســالمى تاكيد كرد: 
تفاوت ميان حقوق ها يك نوع دلســردى را ميان اساتيد پژوهشى، 
خلبانان، مديران فنى وزارت نفت شاغل در مناطق سخت و ... ايجاد 
كرده اســت بنابراين مقرر شد، كميته اى به رياست عليرضا شهبازى 
نماينده مردم نهاوند با حضور دســتگاه هاى مربوطه تشــكيل و اين 
موضوع به صورت جزئى و كارشناســى مورد بحث و بررسى قرار 

بگيرد تا رفع شود.
وى همچنين با اشاره به بررسى استفساريه تامين قير رايگان در اين 
جلسه اظهار كرد: به منظور بررسى كارشناسى اين استفساريه نيز در 
اين نشســت كميته اى تشكيل شد تا بعد از اعالم نظر آن، كميسيون 
برنامه و بودجه درباره استفســاريه تاميــن قير رايگان تصميم گيرى 

انجام دهد.

نماينده همدان در مجلس: 
همدان در اين چند سال غيركارشناسى

 اداره شده است
 هزينه ســاخت پل هاى  ميدان بار، شــهيد همدانى و فرهنگيان از 
جيب مردم رفته اســت و بايد براى ساخت اين پل ها از اعتبار ملى 
هزينه مى شد، اين پل ها قرار است ترافيك سه استان را برطرف كند.

نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه همدان طى اين چند سال به صورت 
غيركارشناسى اداره شده است، اظهار كرد: تقاطع غيرهمسطح سردار 
همدانى دو طبقه است و طبقه دوم آن مشرف به دو نهاد نظامى است 

كه اين يك مشكل اساسى محسوب مى شود.
حجت االسالم والمسلمين احمدحسين فالحى درباره پروژه كنارگذر 
غربى همدان مطرح كرد: كنارگذر غربى همدان 27 كيلومتر است كه 
18 كيلومتر آن با سه اليه آسفالت 70 ميليارد تومان هزينه برده است 
و هم اكنون براى تكميل هشــت كيلومتر باقى مانده بر اساس گفته 

كارشناسان به 200 ميليارد تومان هزينه نياز دارد.
 جذب اعتبار42 ميلياردى براى كنارگذرغربى همدان

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى اين 
اختالف قيمت را حاصل تورم دانســت و اظهار كرد: با پيگيرى هاى 
انجام شــده 42 ميليارد تومان براى اين پروژه جذب شــده است و 
بــا اين اعتبار مى توانيم كنارگذر غربى از ســمت پليس راه تا تقاطع 
همــدان زنجان را باز كرده و هفــت كيلومتر باقى مانده نيز در ادامه 

كار انجام  شود.
رئيــس مجمع نمايندگان اســتان با تأكيد بر اينكــه نبايد در همدان 
حتى يك ريال صرف كار غيركارشناسى شود، گفت: راه آهن همدان، 
راه آهن غرب كشور است و نبايد بگذاريم از همدان برود، از طرفى 
تمام بار جنوب از اين راه آهن عبور مى كند و باعث پيشــرفت استان 

است.
 پيشرفت 80 درصدى ايستگاه راه آهن همدان

فالحى با اشاره به اينكه متأسفانه در برخى از موارد كارها قفل شده 
است، گفت: ايستگاه راه آهن همدان تاكنون 80 درصد پيشرفت دارد، 
راه آهن فامنين نيز در حال تكميل شدن است و ايستگاه راه آهن بهار 

و الله جين نيز در دست پيگيرى است.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به اينكه 
قرار بود خط راه آهن همدان دو خطه شود اما عملى نشد، تأكيد كرد: 

اتصال جاده مالير به آزادراه نيز پيگيرى خواهد شد.

مراسم تحليف رئيسى 14 مرداد 
در مجلس برگزار مى شود

 يك عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى از برگزارى مراسم تحليف 
رئيس جمهور منتخب در روز چهاردهم مرداد خبر داد. حجت االسالم عليرضا 
سليمى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بر اساس هماهنگى هاى صورت گرفته، 
مراسم تحليف سيدابراهيم رييسى، رئيس جمهور منتخب پنج شنبه 14 مرداد در 
محل مجلس شوراى اسالمى برگزار خواهد شد. مراسم تحليف رئيس جمهورى 
پس از تنفيذ حكم وى از سوى رهبر انقالب با حضور رئيس ديوان عالى كشور، 
اعضاى شــوراى نگهبان و رئيس قوه قضاييه انجام مى شود. در اين مراسم كه در 
مجلس برگزار مى شــود رئيس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسى در حضور 
نمايندگان ملت سوگند ياد مى كند كه همه استعداد و صالحيت خويش را در راه 

ايفاى مسئوليت هايى كه برعهده گرفته  است، به كار گيرد.

توسعه و پيشرفت كشور از مسير اقتصاد 
دانش بنيان است

 رييس جمهورى كشورمان اظهار كرد كه توسعه و پيشرفت كشور از مسير 
اقتصاد دانش بنيان اســت و ما مى توانيم فاصله خود با كشــورهاى پيشرفته را 

كم كنيم.
ــا، حجت االســالم و المســلمين حســن روحانــى در آييــن  ــه گــزارش ايرن ب
ــا  ــورى ب ــت جمه ــى رياس ــت علم ــى معاون ــاى مل ــردارى از طرح ه بهره ب
بيــان اينكــه ايــن هفتادوششــمين نوبــت بهره بــردارى مــا اســت، اظهــار كــرد: 
ــن  ــتاب دهنده اي ــان و ش ــركت هاى دانش بني ــه ش ــراى هم ــزى را ب ــا مرك م
ــوس  ــى و اتوب ــئله خــودرو برق ــا مس ــم. م ــتان شــكل دادي ــر اس ــر در ه ام
ــت  ــه داراى اهمي ــه هرس ــتيم ك ــم داش ــى را ه ــه مل ــز رصدخان ــى و ني برق

بســيار هســتند.

متوسط رشد 3 سال اول، منفى 4 درصد
 بررسى ها نشــان مى دهد عليرغم هدف گذارى رشد اقتصادى 8 درصدى، 

متوسط رشد 3 سال اول، منفى 4 درصد رقم خورده است. 
ديوان محاســبات در هفتمين گزارش خود درباره قوانين 7گانه مرتبط با توليد 
اعالم كرد فقط يك ســوم احكام برنامه ششم مرتبط با توليد به اهداف رسيده 
است. به گزارش فارس، يافته هاى ديوان محاسبات كشور حكايت از آن دارد 
كه از بين 15 فقره مقررات مرتبط با توليد در برنامه ششــم توسعه، 8 فقره در 
زمان مقرر قانونى ابالغ شــده و 2 فقره در خارج از زمان مقرر تصويب شده و 
5 فقره ديگر هنوز مصوب نشده است. از كل احكام قانون برنامه ششم مرتبط 
با بخش توليد، تنها حدود 29 درصد به اهداف مدنظر دست يافته اند كه حدود 
91 درصد عدم تحقق ها و غيراثربخشى ها ناشى از ضعف در اجرا و ترك فعل 

مسئولين است.

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 140060326006000292-1400/03/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالم حسن مرادى فرزند حسين به شماره 
شناسنامه 696 صادره از مالير در ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 107/08 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع 
در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى رضا خرسندى نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 80)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/08
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326006000144-1400/02/19 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم فراهانى فرزند احمد به شماره شناسنامه 
2457 صادره از مالير در ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت 26/65 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى رمضانعلى روســتايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 78)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/08
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محمد ترابى »
 با وجود گذشــت بيش از 10 
روز از برگزارى ششــمين دوره 
انتخابات شوراى اسالمى شهر و 
روستا و اعالم نتايج اين انتخابات، 
شاهد اين مسئله هستيم كه هنوز 
از  برخى  در  انتخابــات  صحت 
شهرستان ها اعالم نشده و در برخى 
ديگر از شهرســتان ها كه صحت 
انتخابات تاييد شده، همچنان برخى 
از كانديداها بــه نحوه برگزارى 
و شــمارش آراى مردمى در اين 
حوز ه هاى انتخاباتى اعتراض دارند. 
در ادامــه پيگيــرى اعتراضات 
كانديداها و برخى از شــبهات 
موجــود پيرامــون انتخابــات 

شورايى هاى اســتان از مسئوالن شهرى و 
استانى، روزگذشــته نيز با برخى ديگر از 
اين مســئوالن ارتباط گرفتيم كه در ادامه 

مى خوانيد:
 اعتراض هــا پس از بررســى در 
شهرســتان ها در هيأت نظارت استان 

بررسى مى شود

عضو هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراى 
اسالمى شهر و روستاى استان در گفت وگوى 
با خبرنگار ما در پاسخ با اين سوال كه برخى 
بر اين ادعا هستند كه صحت انتخابات برخى 
از شهرستان ها با وجود ادامه اعتراض ها، براى 
جلوگيرى از به حاشــيه رفتن انتخابات و به 
اصطالحى خواباندن صداى معترضان بوده، آيا 
اين صحت دارد؟ اين مسئله در حالى است كه 
همين امروز هم برخى از كانديداهاى معترض 
مستندات خود را در اختيار ما گذاشته اند(البته 
قضاوت و بررســى اين مســتندات در حيطه 
اختيارات مجموعه همدان پيام نبوده و در رابطه 
با رسالت مطالبه گرى رسانه اى عرض مى كنم.) 
پاســخ داد:  روال بر اين است كه اعتراض ها 
بررسى مى شــود و اگر افراد مستندات خوبى 
داشته باشــند به در خواست  ها آن ها از جمله 

بازشمارى آرا رسيدگى مى شود. 
هادى بيگى نــژاد در ادامه تصريح كرد: بعد از 
تاييد صحت انتخابات در شهرســتان ها، اين 
مســئله در هيأت عالى نظارت اســتان مورد 
ارزيابــى و بررســى قرار مى گيــرد و اگر ما 

صحت انتخابات را تاييد كنيم انتخابات تمام 
شده محسوب خواهد شد. 

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
همچنيــن در ادامه افزود: بــارى ديگر تكرار 
مى كنم ما به عنوان اعضاى هيأت نظارت اگر 
مستنداتى در اختيارمان قرار بگيرد كه از حيث 
حقوقى قابل استناد باشد حتماً آن را پيگيرى 
خواهيم كرد. به فرض مثال مى گويند در فالن 
صندوق راى خريد و فروش شــده، ولى بايد 
مستندات ارائه دهند. ما از خدايمان است كه 
مستنداتى به دستمان برسد كه بتوانيم برخورد 
جدى با اينگونه تخلفات و متخلفان آن ها كنيم. 
عضو هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراى 
اسالمى شــهر و روســتاى اســتان با اعالم 
اين خبر كه پنج شــنبه جلســه هيأت نظارت 
استان براى بررســى صحت انتخابات استان 
برگزار مى شــود، خطاب به معترضان گفت: 
اعتراضات ابتدا توسط شهرستان هاى مربوطه 
پيگيرى مى شــود و بعد از اعالم نتيجه توسط 
شهرستان ها، اعتراضات توسط هيأت نظارت 
در استان بررســى خواهد شد. هيأت نظارت 
اســتانى هنوز در رابطه بــا صحت انتخابات 
در شهرســتان ها هنوز تصميم نگرفته است. 
چنان چه مســتندات قابل توجهى به ما ارجاع 

شود حتماً آن ها را بررسى خواهيم كرد. 
 نتيجه نهايى انتخابات پنج شــنبه 

اعالم مى شود

يكى ديگــر از اعضاى هيأت عالى نظارت بر 

انتخابات شــورا هاى اسالمى شهر و روستاى 
اســتان در پاسخ به اين پرســش خبرنگار ما 
كــه آيا در تاييــد صحت انتخابات شــوراها 
در شــهر هاى رزن و درگزين مشكلى وجود 
داشــت؟ اظهار كرد: خير خوشــبختانه هيچ 

مشكلى نداشتيم. 
حسن لطفى در ادامه تصريح كرد: روز پنج شنبه 
هفته جارى آخرين جلسه هيأت عالى نظارت 
بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاى 
اســتان را برگزار و نتيجه نهايى را بعد از اين 

جلسه در روزپنجشنبه اعالم خواهيم كرد. 
نماينده مردم رزن در مجلس شوراى اسالمى 
در پاســخ به اين پرســش كه آيا در صورت 
ارجاى مســتندات و ادله قابل توجه به هيأت 
نظارت اســتان، آيا زمان اعالم نتيجه نهايى به 
تعويق مى افتد؟ پاسخ داد: ما مستندات و ادله 
را حتماً بررســى خواهيم كــرد و در صورت 
مســتند بودن ايــن مدارك و احــراز تخلف 
تصميمات دومى از جلمه دستور به بازشمارى 

آرا در برخى از شهرستان ها خواهيم گرفت. 
 حضور كانديدا در روز بازشمارى آرا 
به هيأت نظارت و اجرايى بستگى دارد

رئيس ســتاد انتخابات استان در گفت وگوى 
با خبرنگار ما در پاســخ به اين پرسش كه در 
صورت دســتور هيأت نظارت به بازشمارى 
آراى درصدى از صندوق ها، آيا نمايندگان و 
يا خود كانديداها مى توانند در روز بازشمارى 
صندوق هــاى راى در كنــار اعضــاى هيأت 

نظــارت و هيــأت اجرايــى قرار 
داشته باشند؟ پاسخ داد: زمانى كه 
من فرماندار مالير بودم 10 نفر از 
كانديداها به شمارش آراى اعتراض 
كرده بودند و ما پس از بررسى اين 
نظارت،  هيأت  اعضاى  با  موضوع 
هنگامى كه مى  خواستيم صندوق ها 
را بازشمارى كنيم اين كانديداها در 

كنار ما حضور داشتند. 
مصطفى آزادبخــت در ادامه تاكيد 
يا  كانديداهــا و  حضــور  كــرد: 
نمايندگان آن ها براى بازشــمارى 
آراى صندوق هــا بســتگى به نظر 
هيأت نظارت و هيأت اجرايى دارد. 
قانون حضور نمايندگان كانديداها 
پاى صندوق هاى راى را پيش بينى كرده است، 
اما در خصوص حضور كانديداهاى معترض 
و يا نمايندگان آن ها براى بازشمارى آراى در 
صورت دســتور هيأت نظارت به بازشمارى 
آراى، قانون ســكوت كرده اســت و از اين 
روى مى گويم كه اين مسئله به تصميم هيأت 

نظارت و هيأت اجرايى بستگى دارد. 
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همــدان در ادامه تصريح كرد: البته از آن جايى 
كه خــود اعضاى هيــأت نظــارت در روز 
بازشــمارى صندوق ها حضور دارند، مى توان 

بر صحت بازشمارى آرا استدالل كرد. 
وى در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه برخى 
از كانديداها مدعى هســتند كــه صندوق ها 
قطع بوده و صورتجلســه ها امضا شده خالى 
عدد و فاقــد آمار بوده اند، تصريح كرد: اين ها 
همه شــايعه بوده و ما حتى يــك مورد هم 
نداشــتيم. معموالً برخــى از كانديداهايى كه 
راى نمى آورنــد معترض به صحت انتخابات 
مى شــوند.آزادبخت در پايان نيز در پاسخ به 
ســوالى مبنى بر اينكه آيا اين صحت دارد كه 
برخــى از كانديداها ادعا مى كنند كه برخى از 
صندوق ها در فرماندارى شمارش شده است؟ 

پاسخ داد: خير اين مسئله هم صحت ندارد. 
 صحت انتخابات شهرستان همدان 

تاييد شد
عليرضا بابايى روابط عمومى فرماندارى همدان 
صبح روز گذشــته در ارتباط با خبرنگار ما در 
پاسخ به اين ســوال كه آيا فرماندارى همدان 
در خصوص درخواســت برخى از كانديداها 
مبنى بر بازشمارى آراى چه اقداماتى خواهد 
كرد؟ تصريح كرد كه اين مســئله نياز به تاييد 
از ســوى هيأت نظارت دارد، و هيأت نظارت 
صبح روزگذشــته صحت انتخابات شهرستان 

همدان را تاييد كرده است. 

گمانه زنى تاييد صحت انتخابات همدان 

پنجشنبه نتايج نهايى انتخابات اعالم مى شود
■ اعتراض ها پس از شهرستان در هيأت نظارت استان بررسى مى شود

■ روند باز شمارى آراى زير نظر هيأت نظارت است

ثبت 38 پرونده تخلف 
انتخاباتى

 در استان همدان
38 پرونده تخلف در استان براى انتخابات 
1400 ثبت شــد كه بيشــتر شــامل تبليغات 
زودهنگام بود و نســبت بــه دوره هاى قبل 
كاهــش شــديدى در حوزه ايــن پرونده ها 
داشتيم. معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى كل استان روزگذشته در جمع 
خبرنگاران، اظهار كرد: 45 سرفصل و 18 برنامه 
در حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى در معاونت 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 

كل استان همدان انجام مى شود.
عباس نجفــى درباره اقدامات اين معاونت در 
سال گذشــته، تصريح كرد: آموزش فرزندان 

آفتاب ويژه سربازان در كليه پادگان هاى استان 
انجام گرفت كه در اين طرح از طريق مربيانى 
كــه آموزش الزم را ديدند 25 كارگاه شــكل 
گرفت و 615 نفر آموزش سبك زندگى ايرانى 
اســالمى ديدند همچنين 183 نفر از بسيجيان 
استان در هفت كارگاه فرزندان آفتاب شركت 
كردند. وى ادامه داد: هفــت كارگاه در طرح 
"هور"  اصالح و بازاجتماعى كردن مرتكبين 
جرائــم برگزار و 195 نفر از اين افراد آموزش 
ديدنــد و برنامه هجرت كه بــراى اصالح و 
بازاجتماعى كردن زندانيان است در 11 كارگاه 
انجــام و 300 نفر آمــوزش ديدند همچنين 
در كارگاه هاى 23 مهــارت تربيت فرزند كه 
مخاطب آن مدرســان آمــوزش و پرورش و 
والدينى كه كــودك 7 تا 12 ســاله دارند در 
38 كارگاه برگزار و 800 نفر در آن شــركت 
كردند، آموزش ضمن خدمت فرهنگيان نيز در 

38 كارگاه با آموزش 21 هزار نفر از فرهنگيان 
انجام شد و 17 كارگاه براى آموزش 415 مربى 
مهد كــودك هم براى ارتقا و توانمندســازى 
مربيان صورت گرفت. به گزارش ايسنا، معاون 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل استان همدان در رابطه با اقدامات صورت 
گرفته در حوزه دادگاه هاى اطفال،تصريح كرد: 
ما در ســال گذشــته 320 پرونده ويژه اطفال 
داشتيم و در حال حاضر مشاورينى در جلسات 
مختــص دادگاه اطفال حضور دارند و با طفل 

بزه ديده يا بزهكار مشاوره انجام مى دهند.
نجفــى در رابطه با فرآينــد مداخله در طالق 
توسط اين معاونت، خاطرنشان كرد: زوجين 
قبل از ثبت رســمى دادخواست طالق بايد به 
مشاورينى كه در بهزيســتى، بنياد صيانت از 
خانواده، مركز مشــاوره جهاددانشگاهى و يا 
مراكز مشاوره دادگسترى مراجعه كنند و ما با 

همين روش و حل مشكالت آنها توانستيم در 
سال گذشــته از طالق 20 درصد اين زوجين 
جلوگيرى كنيم. وى ادامه داد: در سال هاى قبل 
پس از طــالق زوجين، مالقات با فرزندان در 
محيط نامناسب كالنترى صورت مى گرفت اما 
ما با  ايجاد مراكز مهر خانواده فضاى كودكانه 
مناسبى در نظر گرفتيم تا والدين با كودك در 
حضور مشاور و مأمور نيروى انتظامى مالقات 
كنند و در ســال گذشته 360 فقره مالقات در 

اين مراكز انجام شده است.
نجفى در رابطه با جرائم انتخاباتى در اســتان، 
اظهار كرد: 12 جلسه 89 مصوبه در سال گذشته 
براى پيشگيرى از جرائم انتخاباتى داشتيم و 38 
پرونده تخلف در استان براى انتخابات 1400 
ثبت شد كه بيشتر شامل تبليغات زودهنگام بود 
و نسبت به دوره هاى قبل كاهش شديدى در 

حوزه اين پرونده ها داشتيم داشته است.
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نيش و نـوش

خبـر

توانمندسازى  7 هزار و700 زن سرپرست خانوار 
مناطق حاشيه نشين در 3 سال گذشته

 معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهورى توانست با همكارى سازمان هاى مرتبط و 
اجراى طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار در سكونتگاه هاى غيررسمى در 7مرحله،  
7 هزار و700 نفر از اين بانوان را تحت پوشــش قرار داده و جهت دريافت تســهيالت به 

بانك معرفى كند.
به گزارش ايرنا، اين معاونت با همكارى وزارت كشــور، سازمان آموزش فنى وحرفه اى و 
مؤسسه كاردوك، طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار در سكونتگاه هاى غيررسمى 
را در 7مرحله و با رويكرد توســعه كسب وكارهاى خرد و هدف پيشگيرى از آسيب هاى 

اجتماعى به اجرا درآورد.

در مرحله اول اين طرح شامل آماده سازى نهادها، سازمان ها، رابطان و تسهيلگران بود كه در 
15استان و 18شهرستان اجرايى شد. به اين منظور هماهنگى و تعامل شركت دانش پژوهان 
كاردوك با نهادها و ارگان هاى همكار، انتخاب رابطان و تســهيلگران اســتانى و برگزارى 
كارگاه هاى آموزشى انتقال مفاهيم شاخص هاى مدل به رابطان  و تسهيلگران در اين مرحله 
صورت پذيرفت. در دومين مرحله طرح شناســايى محالت هدف و ارزيابى دارايى هاى 
محله، تعامل با خيرين و ســمن هاى محله، تحليل بازار و شناخت كسب وكارهاى پيشرو 
در محله و برگزارى جلســات عمومى جهت معرفى طــرح جامعه هدف در 86 محله به 
اجرا درآمد. براســاس اين گزارش در مرحله سوم كه تشكيل گروه بود، تشويق به تشكيل 
گروه هاى مشاركت محلى متشكل از زنان سرپرست خانوار در محالت و ايجاد وفاق براى 
تشــكيل گروه توسط تسهيلگران محلى، انجام شد و در نهايت منجر به تشكيل گروه هاى 

12 تا8 نفره شــد. آموزش مهارت هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و كسب وكار مرحله 
بعدى اين طرح بود كه در آن مشــخص كردن توانايى هاى گروه، انتقال نتايج بررسى هاى 
تحليل بازار و مطالعات اسناد باالدستى، تعيين زمينه كار مناسب گروه و آغاز فرايند آموزش 
مهــارت فنى و حرفه اى به همراه آموزش 7 هزارو700 نفر به مرحله اجرا درآمد و اين افراد 
در گام بعدى كه آموزش مهارت هاى فنى وحرفه اى و آغاز فرآيند توانمندسازى و آموزش 

مهارت هاى تخصصى بود، به سازمان فنى و حرفه اى معرفى شدند.
پس از طى مراحل فوق فرايند توليد محصول و اتصال به بازار، تكميل آموزش مهارت هاى 
اقتصادى و كســب وكار و تكميل آموزش ارتباط با بازار اجرايى شد و درنهايت با تشكيل 
صندوق هاى خرد محله اى، ارائه آموزش هاى مالى، تهيه طرح هاى كسب وكار، اعتبارسنجى 

الزم انجام شد و معرفى به بانك براى دريافت تسهيالت صورت پذيرفت.

همنشينى با افراد ناباب مهمترين 
عامل گرايش جوانان به اعتياد است

 همنشينى با افراد و دوستان ناباب و مصرف كننده موادمخدر يكى 
از مهمترين عامل گرفتار شدن جوانان در دام اعتياد است.

مدير ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان به بيان باورهاى درســت و نادرست در مورد 
اعتياد پرداخت و بيان كرد: يكى از باورهاى نادرســت بى تأثير بودن 
نشست وبرخاســت با افراد ناباب در گرايش به ســمت اعتياد است 
و برخــى بر اين باورنــد كه مى توانند حتى در صورت دوســتى و 

همنشينى با افراد معتاد از گزند اعتياد به دور بمانند.
مهتا سنگستانى به مناســبت هفته مبارزه با موادمخدر در گفت وگو 
بــا ايرنا گفت: اين در حاليســت كه مطالعات علمى نشــان داده كه 
همنشــينى با مصرف كنندگان موادمخدر به مرور ســبب سوق دادن 
افراد به ســمت اعتياد شده و در اين شــرايط نمى توان از اعتياد به 

موادمخدر مصون ماند.
وى بيان كرد: امروزه اعتياد به مواد يكى از مشــكالت بهداشــتى و 
اجتماعى و از مهمترين دغدغه هاى فكرى و آســيب هاى اجتماعى 
بيشتر جوامع اســت و اعتياد عالوه بر آسيب هاى جسمى و روانى، 
آسيب هاى اجتماعى از قبيل طالق، بزهكارى و بيكارى نيز به همراه 

دارد.
سنگستانى گفت: بنابراين پرداختن به مقوله پيشگيرى در حوزه اعتياد 
يكى از مهمترين راهكارها در كاهش بروز«اختالل سوء مصرف مواد» 
به شمار مى رود و در اين راستا برخى باورهاى نادرست درخصوص 

سوء مصرف مواد مى تواند منجر به اعتياد فرد شود.
وى به بيان شــاخص ترين باورهاى نادرســت كــه موجب گرايش 
به ســمت موادمخدر مى شــود پرداخت و افزود: يكى از باورهاى 
نادرســت اين اســت كه افراد بر اين باورند «مصرف تفننى يا يك 
بار مصرف مــواد موجب اعتياد آنان نمى شــود» يا «مصرف برخى 
مواد(مواد محرك) موجب مى شــود عملكرد تحصيلى بهبود يافته، 

امتحانات با موفقيت سپرى شود».
مدير ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان تأثير ســخت گيرى و كنترل فرزندان توســط 
خانواده ها در پيشگيرى از اعتياد آنان را نيز باورى نادرست دانست و 
گفت: تأثير مصرف موادمخدر در بهبود عالئم افسردگى و اضطراب، 
مفيــد بودن براى رفع درد، عوارض كــم و اعتياد اندك در صورت 

مصرف موادمخدر داراى ناخالصى بيشتر، صحيح نيست.
سنگســتانى افزود: برخــى مواقع در جمع ها شــاهد بيان جمالت 
نادرست همچون«مفيد بودن مصرف ترياك براى افراد باالى 50سال 
و كمك آن به كنترل فشــارخون و قند خون باال» و «بايد هر چيزى 
را در زندگى يك بار تجربه كرد و تجربه مصرف مواد مفيد اســت» 

هستيم.
وى گفت: همچنين برخى افراد معتقدند كه مواد هميشــه از ســوى 
يك آدم خالفكار تعارف مى شــود يا بيكارى عامل اصلى اعتياد بوده 
و افراد با طبقه اجتماعى و اقتصادى باالتر كمتر در دام اعتياد گرفتار 

مى شوند.
مدير ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشكى همدان بيان كرد: مصرف موادمخدر بالفاصله در ترشح 
واسطه هاى شيميايى در مغز اثر منفى مى گذارد، بنابراين حتى يك بار 

مصرف مى تواند زمينه ساز اعتياد فرد شود.
سنگســتانى گفت: ســوء مصرف هر نوع ماده موجــب اختالل در 
عملكرد درازمدت يا كوتاه مدت مغزى مى شود، همچنين افراد معتاد 
براى يافتن شــريك، فرد ديگر را نيز به مصــرف مواد افيونى آلوده 

مى كنند.
وى بيان كرد: ســخت گيرى والدين نســبت فرزنــدان گاهى نتيجه 
عكس به دنبال دارد، بنابراين بهتر است خانواده ها روى فرزندانشان 

و دوستان آنها شناخت كافى داشته باشند.
ــتى  ــت بهداش ــاد معاون ــى و اعتي ــى، اجتماع ــالمت روان ــر س مدي
ــدر  ــرف موادمخ ــت: مص ــدان گف ــكى هم ــوم  زش ــگاه عل دانش
يــك روش زودگــذر، ســريع و خطرنــاك بــراى رهايــى از عالئــم 
ــرد و  ــاد ف ــه اعتي ــر ب ــه منج ــت ك ــراب اس ــا اضط ــردگى ي افس

ــود. ــارى مى ش ــم بيم ــديد عالئ تش
سنگســتانى بيــان كــرد: مخدرهــا اگرچــه بــه برطــرف شــدن درد 
كمــك مى كننــد، امــا بــه دليــل خطــر بالقــوه اعتيــاد و مســموميت 
ناشــى از آن بايــد فقــط تحت نظــر پزشــك و بــه صــورت محــدود 

مصــرف شــوند.
ــاد  ــى ايج ــر تواناي ــالوه ب ــص ع ــواد ناخال ــه م ــان اينك ــا بي وى ب
ــى  ــه و حت ــد، كلي ــايى كب ــل نارس ــدى مث ــوارض ج ــاد، ع اعتي
ســرطان را بــه دنبــال دارد گفــت: درصــد كمــى از  افــراد بيــكار، 
معتــاد هســتند و بقيــه  اغلــب كســانى هســتند كــه بــه دليــل  اعتياد، 
فرصــت شــغلى و جايــگاه اجتماعــى خــود را از دســت داده انــد، 

ــكارى اســت. ــل بي ــاد موجــب و عام ــن اعتي بنابراي
مدير ســالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان بيان كرد: اعتيــاد مخصوص طبقه اجتماعى و 
اقتصادى خاصى نيســت و در طبقات بــاالى اجتماعى و اقتصادى 
نيز به دليل ســهولت دسترســى به موادمخدر، افراد گرفتار اعتياد و 

عوارض شديد آن مى شوند.
سنگستانى گفت: عوارض مصرف موادمخدر براى تمام سنين ايجاد 
مى  شود و نه تنها فايده اى در برندارد، بلكه موجب اختالل در روابط 

زناشويى در سنين باال مى شود.
وى افزود: شــايد در مصارف اوليه مقدارى قند خون افت پيدا كند، 
اما اين مواد درمان محســوب نمى شــود و معتادان بسيارى به سكته 

مغزى و قلبى ناشى از فشارخون و قندخون باال دچار مى شوند.
سنگســتانى با بيــان اينكه يك بار مصرف موادمخــدر هم مى تواند 
موجب اعتياد فرد شــود گفت: در بســيارى موارد افراد نخستين بار 
مصرف مواد را از طريق اقوام، نزديكان و دوستان خود با اين تصور 

كه آنها بدخواه نيستند تجربه مى كنند.

دنياى اقتصاد: خروج مسكن از زير صفر
 يعنى صفرم رد كرد؛ رسيد به منفى!!؟؟

هفت صبح: جوالن كروناى دلتا در جهان 
 كرونا هم داره يكى يكى نوادگانش رو مى ياره تو كار!!

پيشرو: تبليغ تور واكسن كرونا شدت گرفت
 اينم يكى ديگه از كارآفرينى كروناست!!

آفتاب: مذاكرات وين در بالتكليفى 
 احتماالً قرار براى قرن بعدى تعيين تكليف بشن!!

اعتماد: مقصر حباب قيمت مسكن دالالن يا قيمت توليد
 دوتاش از يه جا آب مى خوره!!

ايران : دومين كنكور در سال هاى كرونا
 طورى شده غول كنكورم حريف كرونا نشد!!

مهدتمدن: بازار اجاره بها در التهاب تابستانى 
 بدون شرح!!

رسالت: ميخ ماليات بر ديوار خانه هاى خالى
 باألخره يه جا بايد پيدا بشه كه ميخكوبش كنن!!
تماشاگران: دانش آموزان را مهرماه به مدرسه مى آوريم 

 ديگه اگر كرونا هم ريش گرو بزاره!!
امتياز: زنگ هشدار آب به صدا درآمد

 كم كم قرمزى كرونا داره رو آب هم تأثير مى زاره!!
ايده روز: بورس هم بايد استقالل داشته باشد 

 مگه 18 سالش رو گذرونده!!؟!
مواجهه اقتصادى: اشك و لبخندهاى بورس

 خيرو شر برادرن!!
خريدار: اميد خريداران خودرو به كاهش قيمت خودرو 

 آرزو بر جوانان عيب نيست!!
روزنامه خوب: از صف مرغ تا صف واكسن 

 مگه بد شد يه فرهنگ ديگه به فرهنگامون اضافه شد!!

آنچه كه بايد پيش و پس از تزريق 
واكسن كرونا بدانيم

 بسيارى از افراد بويژه سالمندان دچار بيمارى هاى زمينه اى هستند 
يا داروهــاى خاصى مصرف مى كنند، از ايــن رو بايد پيش از تزريق 

واكسن كرونا به توصيه هاى پزشكى عمل كنند.
افرادى كه سابقه آلرژى دارند، حتماً پيش از تزريق واكسن بايد به تيم 

واكسيناسيون اطالع دهند.
همچنيــن اگر فردى داروى ســركوب كننده ايمنى مثل كورتون با دز 
باال يا داروى شيمى درمانى مصرف مى كند، الزم است پيش از تزريق 

واكسن با پزشك متخصص خود مشورت كند.
افرادى كه داروى بيمارى هايى مثل تيروئيد، ديابت، پرفشارى خون و... 

را كه هميشه مصرف مى كنند، نبايد قطع كنند.
همچنين پيش از تزريق واكســن، از داروهاى ضد درد، ضد التهاب، 
آسپرين، آنتى هيســتامين ها براى پيشگيرى از عوارض جانبى واكسن 
نبايد اســتفاده شود چون ممكن است اثربخشى واكسن را تحت  تأثير 

قرار دهند.
پس از تزريق واكسن احتمال بروز واكنش هاى حساسيتى تا 30دقيقه 
پس از تزريق واكســن وجود دارد، الزم است افراد نيم ساعت پس از 

تزريق واكسن در مركز واكسيناسيون بمانند.
همچنين تزريق واكسن ها ممكن است عوارض خفيفى مانند تب، درد 
محل تزريق، آب ريزش بينى و... ايجاد كند، از اين رو افراد مى توانند از 

استامينوفن يا آنتى هيستامين استفاده كنند.
به گزارش ايرنا، هيچكدام از واكســن ها ايمنى صددرصد نمى دهند، 
پس الزم است افرادپس از دريافت واكسن پروتكل هاى بهداشتى مثل 
شست وشــوى مرتب دست ها، اســتفاده از ماسك و فاصله گذارى را 
رعايت كنند. همچنين ضرورى اســت دز دوم واكســن در زمانى كه 

براى فرد تعيين شده، دريافت شود.
تاكنــون 4ميليــون و420هزار و 243نفــر دز اول واكســن كرونا و 
يك ميليــون و 288هزار و 777 نفر نيــز دز دوم را دريافت كرده اند و 
مجموع واكســن هاى دريافت شده در كشور به 5ميليون و 709 هزار 

و 20 دز رسيده است.

نتايج امتحانات نهايى 10تيرماه 
اعالم مى شود

 رئيــس مركــز ســنجش و پايــش كيفيــت آموزشــى وزارت 
آموزش وپرورش با اشاره به زمان اعالم نتايج اوليه امتحانات نهايى پايه 
دوازدهم بيان كرد: نتايج امتحانات نهايى از طريق سامانه دانش آموزى 

"پادا" و به صورت الكترونيكى در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد.
خسرو ساكى در گفت وگو با ايسنا، درباره اعالم نتايج امتحانات نهايى 
توضيح داد و در اين باره گفت: طبق ماده 52 آيين نامه آموزشــى دوره 
دوم متوسطه، 2هفته پس از آخرين امتحان، نتايج توسط مدارس اعالم 

مى شود.
وى افزود: براين اســاس پيش بينى اعالم نتايج اوليه، 10تيرماه است و 
دانش آموزان تا 5 روز پس از اعالم نتايج مى توانند اعتراضات خود را 

به مدير مدرسه ارائه كنند.
ســاكى گفت: دانش آمــوزان در صورت مواجهه با هرگونه مشــكل 

مى توانند از طريق آموزشگاه محل تحصيل خود اقدام كنند.

قدرت ايران در كشف موادمخدر به روايت آمارهاقدرت ايران در كشف موادمخدر به روايت آمارها
 دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر اعالم كرد كه در 13سال گذشته بيش از 29درصد مصرف موادمخدر در سطح جهان افزايش پيدا كرده 

كه اين زنگ خطر بسيار جدى است.
به گزارش ايسنا، اسكندر مومنى گفت: على رغم تصويب 3كنوانسيون بين المللى و چندين پروتكل الحاقى و همچنين وجود 5نهاد اصلى و 
بيش از 10نهاد فرعى در مبارزه با موادمخدر در سطح بين المللى، اما شاهد 2مؤلفه نگران كننده هستيم؛ افزايش فزاينده عرضه و توليد موادمخدر 
در ســطح جهان و دوم؛ افزايش فزاينده مصرف موادمخدر اســت. به گونه اى كه در 13سال گذشــته بيش از 29درصد مصرف موادمخدر در 
سطح جهان افزايش پيدا كرده كه اين زنگ خطر بسيار جدى است و مى طلبد كه مجامع بين المللى روش و شيوه هاى نويى را در پيش بگيرند.
وى با بيان اينكه يكى از چالش هاى بزرگ منطقه ما افزايش فراوان توليد موادمخدر و محرك هايى مانند شيشه در همسايگى جمهورى اسالمى 
ايران است، بيان كرد: اين افزايش با حمايت هاى كشورهاى فرامنطقه اى مستقر در منطقه، با دادن تكنولوژى نوين در ساخت موادمخدر صنعتى 
و حمايت هاى فراوان كه موجب افزايش توليد موادمخدر در همســايه شــرقى ما شده، صورت مى گيرد. اين چالش درست است كه در منطقه 

ماست، اما دامنش را ديگر كشورها و ديگر مناطق از جمله كشورهاى اروپايى هم خواهد گرفت.
مومنى گفت: اما جمهورى اسالمى ايران به عنوان پرچمدار مبارزه با موادمخدر در سطح دنيا، على رغم افزايش فزاينده توليد در كشور همسايه 
و على رغم تحريم هاى ظالمانه آمريكا و على رغم شــرايط كرونايى، ســالى بى سابقه را در عرصه مبارزه با موادمخدر رقم زد به طورى كه سال 
99ســال ويژه اى بود و حدود  هزار و200 تن موادمخدر كشف شــد. يعنى قدرت كشف جمهورى اسالمى ايران در سال هاى اخير به 2برابر 

افزايش پيدا كرد و مفهوم آن كم شدن ورود و ترانزيت موادمخدر به سمت اروپاست.
وى افزود: همانطور كه سازمان ملل متحد رسماً اعالم كرد، اين آمارها حاكى از تالش مجاهدانه فراوان است. بيش از 90درصد ترياك جهان، 
بيش از 70درصد مورفين جهان و بيش از 20درصد هرويين جهان توسط ايران به تنهايى كشف مى شود كه جا دارد از تمام دستگاه هاى مقابله اى 

و در رأس آن از نيروى انتظامى تقدير و تشكر كنيم.
مومنى با بيان اينكه در سال 99 جمهورى اسالمى ايران، 9شهيد و ده ها جانباز و مجروح تقديم كرد، در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: 
جمهورى اســالمى ايران قاطعانه و صادقانه با همه انواع موادمخدر برخورد مى كند و برايش فرقى نمى كند كه اين مواد داخل كشــور توزيع 
شود يا ترانزيت شود، زيرا امنيت و سالمت را يكپارچه مى بيند و تفاوتى وجود ندارد كه موادمخدر بخواهد زندگى را بر جوان ايرانى يا غربى 
تباه كند، اما چالش بزرگ جهان امروز در حوزه مبارزه با موادمخدر هماهنگ نبودن و يكپارچه نبودن و اجراى مسئوليت مشترك توسط همه 

كشورهاست.
وى افزود: ايران پايبند به تمام قوانين و مقررات و كنوانسيون هاى بين المللى است، اما بسيارى از كشورها كه توانمندى بااليى دارند، به اصل 

مسئوليت مشترك پايبند نيستند و نه تنها كمكى نمى كنند، بلكه خودشان ترويج دهنده و تقويت كننده كشت و توليد موادمخدر هستند.
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اينكه جمهورى اسالمى ايران رويكرد متوازن و هماهنگى را براساس تعاليم اسالمى و دينى انجام 
داده و تنها در حوزه مقابله و مبارزه نيست، گفت: در عرصه كاهش تقاضا و پيشگيرى طرح ياريگران زندگى را به تصويب رسانده كه غير از 

دستگاه هاى دولتى همه مردم و همه بخش هاى مختلف پاى كار بيايند كه از اين بليعه شوم پيشگيرى كنند.
به گفته وى، طرح ياريگران زندگى در بيش از 40 هزار مدرسه به اجرا گذاشته شد و بيش از 8ميليون دانش آموز تحت پوشش اين طرح قرار 

گرفتند، بنابراين اين 4حوزه مقابله، پيشگيرى، درمان و كاهش آسيب و توانمندسازى در اولويت جمهورى اسالمى ايران است.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 اعتياد بــه موادمخدر يكى از مهمترين 
بهداشتى  و  اقتصادى  اجتماعى؛  مشكالت 
است كه عوارض ناشــى از آن تهديدى 
جدى براى جامعه بشرى محسوب مى شود 
كــه ويرانگرى حاصل از آن زمينه ســاز 
سقوط بســيارى از ارزش ها و هنجارهاى 
فرهنگى و اخالقى شده است، بدين ترتيب 
است كه سالمت جامعه را به طور جدى به 

مخاطره مى اندازد.
معاون اجتماعى پليس اســتان همدان به 
مناســبت هفته مبارزه بــا موادمخدر بيان 
كــرد: مبارزه با موادمخدر و ســوداگران 
مرگ از اولويت هاى اصلى پليس اســتان 
است و براى اين امر مهم نيازمند همكارى 

همه جانبه مردم هستيم.
 در 3 مــاه اخير بيــش از يك تن 

موادمخدر كشف شده است
ــدان  ــا هم ــو ب حســين بشــرى در گفت وگ
پيــام گفــت: در 3ماهــه ابتــداى ســال جارى 
از  بيــش  شــده  موفــق  اســتان  پليــس 
يــك تــن انــواع موادمخــدر را كشــف 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــد ك ــط نماي و ضب
ــش  ــد افزاي ــته 5درص ــال گذش ــابه س مش
كشــف داشــته ايم. همچنيــن از ابتــداى 
نفــر  و931  تاكنون2هــزار  ســال جارى 
ــده موادمخــدر، قاچاقچــى  ــاد، نگهدارن معت
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــده اند ك ــتگير ش دس
مشــابه ســال گذشــته نيــز حــدود 19درصد 

نيــز افزايــش داشــته ايم.
 اجراى2هزار و 790 طرح عملياتى 

توسط پليس مبارزه با موادمخدر
وى بر اين باور اســت كه براى پيشــگيرى 
از آســيب هاى موادمخدر كه پايه و زيربناى 
بســيارى از جرايم اســت ضــرورت دارد 
خانواده ها حساســيت و نظارت بيشترى بر 
فرزندان خود داشــته باشــند و دستگاه هاى 
شــهروندان؛  آمــوزش  بــا  هم  فرهنگــى 
آســيب هاى موادمخدر را براى مردم تشريح 

و تبيين كنند.
بشرى در ادامه بيان كرد: با تالش چشمگير 
تمامى دستگاه هاى امر مبارزه در 3 ماه اخير، 
بالغ بر 2هزار و 790 طرح عملياتى توســط 
پليــس مبارزه با موادمخــدر و فرمانده  هاى 
نيروى انتظامى در ســطح اســتان اجرا شده 
كه شــاهد  انهدام 200بانــد از قاچاقچيان  
موادمخدر بوده ايم كه  خوشبختانه نسبت به 
سال گذشته رشــد 24درصدى را در سطح 

استان داشته ايم.
 اســتان همدان در  ميزان مصرف 
موادمخدر در وضعيت خوبى قرار دارد

ــبختانه  ــزود: خوش ــى اف ــام انتظام ــن مق اي
نيــروى انتظامــى اســتان بــه دليــل اشــرافيتى 
كــه در حــوزه اطالعاتــى دارد تاكنــون 
موفــق بــه اجــراى 7عمليــات برون اســتانى 
349 عمليــات  ايــن  در  كــه  شــده ايم 

كيلوگــرم انــواع مخــدر كشــف شــده 
اســت كــه خوشــبختانه اســتان همــدان در 
ســطح كشــور در رده متوســط قــرار دارد و 
ــده از كشــفيات  ــه دســت آم ــار ب ــق آم طب
ــرار  ــى ق ــت خوب در حال حاضــر در وضعي

ــم.  داري
 ارائه خدمات مشــاوره رايگان در 

مراكز مشاوره نيروى انتظامى
معــاون اجتماعــى پليــس اســتان بــا اشــاره 
ــد  ــى مى توان ــات فرهنگ ــه اقدام ــه اينك ب
اجتماعــى  پيشــگيرى هاى  زمينــه  در 

ــرد:  ــان ك ــد بي ــته باش ــزايى داش ــش بس نق
جوامــع  از  برخــى  اينكــه  على رغــم 
هــدف مــا ماننــد مــدارس، دانشــگاه ها 
در ايــن ايــام تعطيــل بوده انــد، امــا بــا 
ــه  ــر 30 جلس ــاه اخي ــود در 3 م ــن وج اي
گروه هــاى  بــراى  همگانــى  آمــوزش 
مختلــف برگــزار كرديــم كــه  توســط 
برنامه هــاى  مربوطــه  كارشــناس هاى 
ــاره ارائــه شــده  آموزشــى ويــژه اى در اين ب
ــن  بيــش از 70بروشــور در  اســت، همچني
ــه  ــف موادمخــدر از جمل ــاى مختل حوزه ه
موادمخــدر صنعتــى، ســنتى بــه چــاپ 

ــت. ــيده اس رس
وى گفــت: 2مركز مشــاوره و مــددكاري 
پليس، به  صورت رايگان آماده ارائه خدمات 

مشــاوره اي به شهروندان اســت كه تاكنون 
300نفر از معتادين از اين مراكز مشــاوره به 
صورت رايگان خدمات مشاوره اى دريافت 

كرده اند.
بشــرى افزود: با توجه بــه اينكه اعتياد يك 
موضــوع فردى نيســت، بلكه يك آســيب 
اجتماعى اســت و آثار زيانبار زيادى براى 
جامعــه دارد، بنابراين  آمــوزش و نظارت 
والدين بر فرزندان يك ضرورت انكارناپذير 

هست .
 اعتيــاد به موادمخدر زمينه ســاز 

بسيارى از انحرافات و جرائم است
وى گفــت: والدين با نخســتين مشــاهده 
تغييــرات رفتــارى در فرزندان خــود بايد 
حســاس شــوند و در صورت نياز با افراد 

خبــره دربــاره نحــوه برخورد مناســب با 
مشكل خود مشــورت نمايند اين تغييرات 
رفتارى عبارتند از بدخلقى و پرخاشــگرى؛ 
دروغگويى و پنهان كارى؛ تغيير در زمان هاى 
رفت وبرگشــت به منزل؛ تغيير در خواب و 
خوراك فرزند؛ تلفن هاى مشكوك و انتخاب 
دوســتان جديد و يا انزوا و گوشــه گيرى و 

تغيير در ظاهر است.
بشــرى در پايان به والدين توصيه كرد كه از 
كودكى مهارت«نه» گفتن را به فرزندان خود 
بياموزند و فرزندان خود را تشويق و ترغيب 
بــه حضور در اماكن فرهنگى و مســاجد و 
فعاليت هــاى فرهنگى؛ اعتقــادى؛ هنرى و 
ورزشــى كنند و در صورت ضــرورت از 

مشاورين مجرب استفاده نمايند.

معاون اجتماعى پليس استان:

 مبارزه قاطع و بى امان با موادمخدر
 از اولويت هاى پليس استان است

خبرنــگار   - كرمــى  شــهناز   
بيان  با  استاندارد  مديركل  همدان پيام: 
اينكه مشــكالت اقتصادى و اشتغال 
چالش هاى جدى را براى جامعه ايجاد 
كرده است گفت:  استانداردها در اين 
زمينه  تــا حدودى مى توانــد از اين 
چالش ها بكاهد به طورى كه رعايت 
اســتانداردها در تمام موارد توليدى، 
صنعتى و خدماتى يك الزام به حساب 

مى آيد و يك مطالبه ملى بوده و وظيفه 
يك ســازمان و نهاد نيست، بلكه بايد 

مردم مطالبه گر استانداردها باشند.
محمــد مددى در ادامه اســتاندارد را 
يك سازمان فراقوه اى خواند و افزود: 
رعايت و الزام استانداردها حافظ دينى 
و سالمت و كيفيت بهتر جامعه است 
كه  در تحقق شــعار امسال مقام معظم 
رهبرى(توليد، پشتيبانى، مانع زدايى) از 

اصلى ترين اقدامات اين اداره به شمار 
مى آيد. 

وى گفت: استانداردسازى امر اتفاقى 
و انتظارى نيســت، بلكه مى بايســت 
با پيگيرى به كمال آن رســيد، هدف  
اصلــى ايــن ســازمان پياده ســازى 
استانداردها در جهت ارائه مطلوب تر 
خدمــات و كاالهاى توليد شــده در 

استان است.

استانداردسازى يك مطالبه ملى است

از كشف انواع مواد مخدر 
در كشور خوشبختانه 
استان همدان در رده 
متوسط قرار دارد و طبق 
آمار به دست آمده از 
كشفيات در حال حاضر در 
وضعيت خوبى قرار داريم
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نگاه

حق تمبر مربوط به اختالفات مالياتى
 يكــى از رويه هاى معمول در فرايند 
تشخيص مطالبه و وصول ماليات، وجود 
مــوارد اختــالف مالياتى بيــن موديان 
مالياتــى و مميزين و كارشناســان امور 
مالياتى اســت. در راستاى حل اختالف 
مالياتى 2مرحلــه از قبيل توافق با مميز 
كل و هيأت هاى حــل اختالف مالياتى 
وجــود دارد. به موجب ماده 103 قانون 
ماليات هاى مســتقيم وكالى دادگسترى 

و كســانى كه در محاكــم اختصاصى وكالت مى كننــد مكلفند رقم 
حق الوكاله ها را قيد و معادل 5درصد آن روى وكالتنامه تمبر الصاق و 
ابطــال نمايند. همچنين در مورد اختالفات مالياتى نيز كه در 2مرحله 
فوق الذكر رســيدگى مى شوند صرفاً شــخص مودى، كارمندان، پدر، 
مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر و همسر مودى مى توانند بدون ابطال 
تمبر در اين جلسات شــركت كنند و هر شخص ديگرى بخواهد به 
وكالت از مودى در جلســات حل اختــالف مالياتى حضور يابد و به 
دفاع از مودى بپردازد بايستى اقدام به ابطال تمبر براساس ماده قانونى 
فوق الذكر نمايد در اين مورد توجه شــما را بــه نكاتى در مورد اين 

موضوع به شرح ذيل جلب مى نمايم:
اوالً: در متن قانون مشخص نيست كه مبناى تعيين مبلغ مورد اختالف 
مبلغ مشمول ماليات اســت يا رقم ماليات تشخيصى توسط مميزين 
مالياتى كــه اين موضوع خود ابهامى در مورد محاســبه حق تمبر به 

وجود آورده است.
دوماً: اختالفات مالياتى ناشى از تشخيص مميزين مالياتى مى باشد كه 
در برخى مواقع ناعادالنه به مودى تحميل شده و مودى نيز مجبور به 
دفاع از خود مى باشــد و ممكن است در نهايت رأى نيز به نفع مودى 

صادر شود.
سوماً: مبلغ مورد اختالف مى تواند ناشى از تشخيص غيرصحيح انجام 
شده توســط مميز اين محترم مالياتى باشــد كه ممكن است پس از 
طرح در هيأت حل اختالف مالياتى به ميزان عمده كاهش يابد، بنابراين 
مبلغ مورد اختالف نمى تواند مبناى صحيحى براى محاسبه حق تمبر 
باشد، زيرا منجر به تضييع حقوق موديان مالياتى و تحميل هزينه هاى 

ناعادالنه به آنان مى شود.
رابعاً: قانونگذار در ماده 103قانون ماليات هاى مستقيم مودى، كارمندان 
وى، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر و همسر مودى را براى ابطال حق 
تمبر اســتثنا كرده كه اشخاص فوق الذكر فاقد دانش و تجربه كافى در 
زمينه امور مالياتى هستند و مودى براى دفاع صحيح و مناسب از خود 
در مقابل موارد اختالفى كه به لحاظ تشــخيص ماليات به وى تحميل 
شده است مى بايست از افراد متخصص در امور مالياتى استفاده كند و 
بــراى حضور در مراجع حل اختالف مالياتى به اين افراد وكالت دهد 
كه انجام چنين كارى طبق ماده 103مستلزم ابطال تمبر براساس مبلغ 
مورد اختالف است؛ اين نحوه عمل فرايند دفاع موديان مالياتى را در 
موارد اختالفى كه با آنها تحميل شــده است با دشوارى هايى مواجه 
كرده كه در بسيارى از موارد مانع از انجام دفاع مناسب احقاق حق آنان 
مى شود على الخصوص در مواردى كه مبلغ مورد اختالف رقم هنگفتى 
باشــد كه مودى بايد هزينه زيادى بابت ابطال تمبر متحمل شود و در 
نهايت نيز رأى به نفع مودى صادر شود كه قانون در مورد جبران اين 
هزينه ها و اســترداد آن به مودى هيچگونه تدابيرى نينديشــيده و اين 
موضوع نيز به نوبه خود با عدالت مالياتى در تضاد مى باشــد. بنابراين 
الزم است با اصالح ماده 103قانون ماليات هاى مستقيم ابطال تمبر در 

مورد اختالفات مالياتى را از ماده قانونى فوق حذف كرد.

4 پروژه صنعت برق در همدان 
بهره بردارى مى شود

 مدير روابط عمومى شركت برق منطقه اى باختر از بهره بردارى 
4 پروژه صنعت برق در اســتان همدان همزمان با هفته سيزدهم 

پويش هر هفته«الف-ب-ايران» خبر داد.
بــه گزارش ايرنا، رضا ســپهروند در جمــع خبرنگاران گفت: 
عمليات اجرايى احداث پســت 230كيلوولت ســردار شــهيد 
همدانى و پست63كيلوولت «جى.آى.اس» شهيد حسينى همدان 

در هفته سيزدهم پويش«هر هفته_الف_ب_ايران» بهره بردارى 
مى شود.

وى افزود: افزايش ظرفيت پست فوق توزيع همدان 4 به ميزان 
80 مگاولت آمپر نيز از ديگر طرح هاى اين هفته است.

ســپهروند بيان كرد: بهينه ســازى فاز نخست پست فوق توزيع 
مالير يك نيز به ميزان 60 مگاولت آمپر به بهره بردارى مى رسد.

سخنگوى شــركت برق منطقه اى باختر گفت: افزايش قابليت 
اطمينان شبكه برق استان همدان ايجاد زيرساخت مناسب براى 
توســعه صنعتى و اقتصادى استان، بهبود كيفيت برق، تأمين نياز 

مصرف مشتركين و ايجاد ظرفيت ســازى براى توسعه صنعت 
در شــهرهاى همدان از ويژگى هاى مهم اين پروژه ها محسوب 

مى شود.
سپهروند بيان كرد: در مجموع نزديك به 337ميليارد تومان اعتبار 
براى بهره بردارى از اين پروژه ها در اســتان همدان هزينه شــده 

است.
پويش«هــر هفته الف-ب-ايــران» براى بهره بــردارى هفتگى 
طرح هــاى مهم و زيربنايى صنعت آب وبرق كشــور راه اندازى 

شده است.

 رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان از افتتاح بزرگترين واحد توليدى 
فروسيليس خاورميانه با ظرفيت 30 هزارتنى در 

همدان خبر داد.
 حميدرضا متين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
به لطــف خداوند و با تالش هاى شــبانه روزى 
توليدكنندگان شــرايط توليد روند رو به رشدى 
داشته است، گفت: در زمانى كه به داليل نامعلوم 
تمام دنيا درصدد ضربه زدن و زخم زدن به ايران 
هستند، توانستيم به كمك توليدكنندگان، كشور 
را ســرپا نگه داريم و با اين همت اجازه آسيب 

رساندن را نخواهيم داد.
به گزارش ايســنا، وى افزود: برنامه 90روزه اى 
براى بهره بردارى از واحدهاى تازه تأســيس در 
ايــن دولت در نظرگرفته شــده كه اين روند رو 
به رشــد در دولت بعدى ادامه خواهد داشــت 
و اميدواريم با تســريع امور بــه جايگاه بهتر و 

مناسب ترى از گذشته دست پيدا كنيم.
متين با بيان اينكه تمام ســران قوه به دنبال حل 
مشــكالت اقتصادى و افزايش توليد هســتند، 
بيان كرد: تمامى مســئوالن دريافتند كه كمك به 
توليد و اقتصاد كمك به كشــور اســت و ورود 
قوه قضاييه و دادگســترى ها به حل مشــكالت 

توليدكنندگان گواه بر اين ادعاست.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان خبر از افتتــاح چندين واحد توليدكننده 
فروسيليس در استان را داد و افزود: شركت غرب 
پارس و آذرخش 2واحد توليدكننده فروسيليس 
در اســتان داراى طرح هاى توسعه اى هستند كه 

شــركت آذرخش با دريافت پروانه فعاليت خود 
تا ماه آينده نخستين واحد توليدكننده فروسيليس 

30هزار تنى در خاورميانه خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه يك واحد ديگر در كنار اين 
مجموعه در حال ســاخت است، بيان كرد: اين 
واحد جديد تا مهرماه به چرخه توليد فروسيليس 
اضافه مى شــود و 2واحد ديگر واقع در شهرك 
صنعتــى امام رضا(ع) و ســه راهى نهاوند نيز تا 

بهمن ماه به بهره بردارى مى رسند.
متين گفت: اين 6 واحد طرح هاى توسعه اى در 
بخش فرآلياژ در دســت اجرا دارند كه تا ســال 
1401 به بهره بردارى مى رســند، البته شــركت 
فروســيليس غرب پارس بــا نصب 70درصدى 
دســتگاه هاى خود تا پايان بهمن مــاه وارد فاز 

توليد منيزيم خواهد شد.
وى بــا اشــاره بــه افتتــاح چنــد شــركت 
شــركت هاى  از  يكــى  افــزود:  دانش بنيــان 
دانش بنيــان بــراى نخســتين بــار در كشــور 
ــه  ــرده ك ــرود ك ــر الكت ــد خمي ــه تولي ــدام ب اق
بــزودى بــه جمــع توليدكننــدگان خواهــد 
پيوســت و اميدواريــم بتوانــد تأثيــر بســزايى نــه 
تنهــا در اســتان، بلكــه در كشــور داشــته باشــد.
متين به 2طرح بزرگ توليد فلوتينگ كه در آينده 
نزديك به بهره بردارى رسمى مى رسد، اشاره كرد 
و گفت: يكى ديگر از برنامه ها افتتاح واحدهاى 
توليدى در شــهرك صنعتى ويان قــرار داد كه 
متعلق به طرح توليد شــمش نورد فوالد است كه 
در مدت 2ماه آينده فعاليت خود را آغاز مى كند.

وى از توليد ســنگ برش براى نخســتين بار در 

استان خبر داد و بيان كرد: اين توليد با تكنولوژى 
روز همــراه با دســتگاه هاى مخصوص به خود 
وارد استان شده كه در مرداد ماه به چرخه توليد 

استان اضافه مى شوند.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان  با اشــاره به طرح بــزرگ 150ميليارد 

گفت:  تويســركان،  در  تومانى 
در  كاغذ  توليــد  بزرگ  2طرح 
شهرستان تويســركان با نصب 
توليد  خطــوط  80درصــدى 
از ديگــر طرح هاى در دســت 
اجراســت كه به  دليل شــرايط 
كرونايى نســبت به زمان بندى 
بهره بردارى  بــه  تأخير  با  قبلى 
خواهد رسيد كه در اين 2پروژه 
افزون بر150ميليارد  هزينــه اى 
شــده  ســرمايه گذارى  تومان 

است.
وى بــا بيــان اينكه شــركت 
از  بيش  همــدان  پتروشــيمى 
80درصــد از محصوالت خود 
صادر  اروپايى  كشورهاى  به  را 
پتروشــيمى  كرد:  بيان  مى كند، 

همدان توانســت با توليــد محصوالت باكيفيت 
رقباى خود را كنار زده و بيشتر توليدات خود را 

به بازار جهانى عرضه كند.
متين ادامه داد: شركت سيب زمينى "الوند گوهر"
خطوط توليد خــود را تجهيز كــرده كه حجم 
بزرگى از ســيب زمينى اســتان را جذب خواهد 

كــرد كه فعاليــت آن بر روند 
كار كشاورزان استان تأثيرگذار 

است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و 
توسعه اى  طرح  استان  تجارت 
شــركت فاران شيمى را گامى 
بلند در راســتاى توليد دارو و 
رفع نياز مبرم كشــور دانست 
و افزود: اميدواريم با تغييرات 
به وجود آمده وضعيت كشور 
بهتر از گذشــته شود و همين 
شرايط در توليد نيز نمود پيدا 

كند.
وى با بيان اينكه در ســال 99
هــزار و 500 جواز تأســيس 
واحد توليدى در استان صادر 
شده است، گفت: در سال هاى 
متمادى اين ميزان صدور مجوز بى ســابقه بوده 
است كه از اين تعداد 11واحد توانسته اند زمين 
موردنيــاز خود را خريــدارى و يا اجاره كنند و 
30واحد ديگر نيز  بزودى با دريافت مجوزهاى 
موردنياز از شــهرك هاى صنعتى و محيط زيست 

وارد اين چرخه مى شوند.

متين تعداد واحدهــاى توليدى صنعتى، معدنى، 
كشاورزى و گردشگرى احيا شده را 120واحد 
برشمرد و بيان كرد: نمى توان گفت تحريم خوب 
اســت، اما اين امر اجبارى بر افزايش واحدهاى 

توليدى در كشور شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با 
بيان اينكه تا تيرماه كاالهاى اساسى با ارز 4 هزار 
و200 تومانــى به بازار عرضه مى شــود، افزود: 
خوشــبختانه در تأمين كاالهاى اساســى مردم 
مشكلى وجود ندارد و تنها قيمت شكر آن هم به 
دليل افزايش قيمت در كارخانه با قيمت باالترى 

در بازار عرضه مى شود.
وى بــا اشــاره بــه افزايــش 35درصــدى قيمــت 
ــع  ــت: در توزي ــاه، گف ــن در اريبهشــت م روغ
ــدارد و در  ــتان مشــكلى وجــود ن ــج در اس برن
ــا رنــج قيمتــى  تمامــى فروشــگاه هاى بــزرگ ب
19هــزار و 200 تومــان تــا 20هــزار و 500

ــود. ــه مى ش ــردم عرض ــه م ــان ب توم
ــزى  ــزان حجــم جوجه ري ــرد: مي ــان ك ــن بي متي
ــن  ــه اي ــت ك ــك اس ــًا نزدي ــا مصــرف تقريب ب
كمبــود بــا وارد كــردن مــرغ منجمــد از كشــور 
ــل  ــود قاب ــاى موج ــرى مرغ ه ــه و كيلوگي تركي

ــود. ــران خواهــد ب جب

رئيس صنعت و معدن براى آينده نزديك وعده داد

بهره بردارى از بزرگترين واحد توليدى 
فروسيليس خاورميانه در همدان

منافع معدن را
 بايد به مردم بشناسانيم

* محمدهادى احمدى
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان
  وضعيت فعلى معدن در همدان چطور است؟
اخيرا سرمايه گذارها از خارج استان به معادن همدان ورود 
كرده  و جواز تأســيس گرفته اند. آنطــور كه برنامه ريزى 
كرده ايــم همدان را در اين زمينه از ســال 1400 تا 1402 

به گونه اى ديگر خواهيد ديد.
در حال حاضر از 280معدن موجود در اســتان 180معدن 
فعال هستند. همدان معدنى نيست، ولى با توجه به بعضى 
از كانى هاى صنعتى و فلزى موجود در استان، همدان رتبه 
12 را در بين 31اســتان به خود اختصاص داده است. از 
بين 38گونه موجود در كشــور 38مورد در همدان كشف 
شده است. شبيه تمام ســنگ هايى كه در دنيا وجود دارد 
در همدان نيز كشــف شــده كه دانشــگاهيان به همدان 

عنوان«بهشت زمين شناسى» را اطالق كرده اند.
عمده معادن همدان كانى هاى فلزى هســتند كه در شمال 
اســتان قرار گرفته اند. معادن ســنگ آهن، سرب، روى و 
فلدســپات از آن جمله هســتند. در برخى سنگ ها مانند 
سيليس كه بهترين كيفيت را در كشور دارد به قطب تبديل 

شده ايم.
  فعاالن محيط زيســت نگران خسارت هاى 
معادن  از  بعضى  محيط زيست هستند.  به  معادن 
داراى مجوزهاى قانونى هستند و مشكلى ندارند، 
اما آخرين معدنى كه مورد بحث محيط زيستى ها 
بوده معدن آب داغ شيرين ســو اســت. براى 
دغدغه محيط زيســتى ها و حفظ منافع استان و 

معدن كاران چه راهكارى داريد؟
معدن را بايد به مردم شناســاند و نقاط ضعف و قوت آن 
را معرفــى كرد. مردم بايد بدانند اگر از معدن بهره بردارى 
شــود چه منافعى را به دنبــال دارد. بايد بدانيم كه هرجا 
معــدن فعال وجود دارد آبادانى را بــه  دنبال دارد و قصد 

تخريب نيست.
اينطور نيست كه سازمان صنعت ومعدن پروانه بهره بردارى 
به بهره برداران بدهد و ديگر كارى نداشــته باشــد، بلكه 
از مســئوالن فنى معدن استفاده مى شود تا تخريب عمده 

صورت نگيــرد و اگر هم تخريبــى رخ داد از 12درصد 
حقوقى كه از معدن مى گيريم و به حســاب محيط زيست 
واريز مى شــود محيط زيست بايد از آن مبلغ براى آبادانى 
منطقه استفاده  كند. بخشى كه سهم ما است هم تماماً هزينه 

مى شود.
 مــا بايد همزيســتى در معدن را ايجــاد كنيم چنانچه 
مى بينيم در معــدن باباعلى درختكارى فراوانى صورت 
گرفته اســت. و با برگزارى تور رسانه اى اين موضوع 
را اطالع رســانى كرديم تا مردم ببينند معدن آبادانى هم 

به دنبال دارد.
صنعت بايد در راستاى حفظ محيط زيست باشد و از اداره 
منابع طبيعى هم اســتفاده كنيم. فرمانداران و دهياران هم 
وضعيت را رصد كنند و موارد را گزارش بدهند ما استقبال 
مى كنيم. به عنوان مثال در مالير موردى از تخريب مشاهده 
كرديم كه محل را به منابع طبيعى براى ترميم و كاشــت 

نهال معرفى كرديم.
ســازمان صنعت ومعدن مجوزهايى كه براى معدن صادر 
مى كند 24ماده دارد كه ساالنه رصد مى شود تا بهره برداران 

تمام موارد را رعايت كنند.
از معدن بايــد عموم مردم بهره مند شــوند و براى مردم 
ملموس باشــد نه اينكه منافع آن به تعدادى خاص برسد. 

معدن به رونق اقتصادى كمك مى كند.
ما استان معدنى محسوب نمى شويم، اما به  دنبال افزايش 
ســرمايه گذارى و رونق در بخش معدن هستيم. به نظرم تا 

امروز ســهم معدن از اقتصاد استان چشمگير نبوده، اما در 
آينده سهم بيشترى را به  خود اختصاص مى دهد. معدن به 
تنهايى آورده زيادى براى استان ندارد و حتماً بايد صنايع 

معدنى را هم در كنارش راه اندازى كنيم.
  ســنگ ها به  صورت خام يا فرآورى شده از 

استان خارج مى شوند؟
عمدتاً در استان فرآورى مى شوند. به عنوان مثال سنگ هاى 
تزيينى در استان برش داده و استفاده مى شوند و مابقى به 
اصفهان مى رود و خودشــان به مرحله استفاده مى رسانند. 
اغلب ســنگ ها هم مراحل يك و 2فرآورى را در شهرك 
صنعتــى ازندريــان مى گذرانند و ســاير مراحــل آن در 

استان هاى ديگر انجام مى شود. 
  پيش از اين بسيارى از معادن به دليل وجود 
معارضان محلى و يا ممانعت آنها از بهره بردارى 
معادن تعطيل شــده بودند كه جلسات مختلفى 
براى حل اين مسأله در اســتان برگزار شد. آيا 

اين جلسات نتيجه اى داشت؟
بله هنوز معارضان محلى سهم خواهى يا از فعاليت معادن 
جلوگيرى مى كنند، البته قانون و راهكار براى اين مســأله 
وجــود دارد، اما بايد ارگان هــاى دولتى حمايت كنند كه 
اغلب سعى مى كنند حمايت ها به سمت افراد محلى باشد. 
درصورتى اين تفكر بايد تغيير كند و كمك ها به اين سمت 
باشــد كه معادن فعال و رونق اقتصادى در اين بخش به 

 وجود بيايد.

 جايگاه اصناف را در استان تشريح كنيد.
بيش از 77 درصد از اشتغال در بخش خدمات مربوط به حوزه اصناف است. اصناف 
بيش از 30درصد از ســرمايه هاى خصوصى استان را دربر دارد. بيش از 17درصد از 

سهم توليد ناخالص ملى به  عهده اصناف است. 
در همــدان 240كارت بازرگانى در اختيار فعاالن بخش خصوصى اســت. 55هزار 
واحــد صنفى در اســتان همدان فعاليت دارنــد كه در قالــب 184اتحاديه مختلف 

ساماندهى شده اند.
 براى كسب وكارهاى اينترنتى چه برنامه اى داريد؟

رشــد  و  اينترنتــى  خريدهــاى  افزايــش  موجــب  كرونــا  ويــروس  شــيوع   
ــا  ــد ب ــراد مى توانن ــت. اف ــده اس ــازى ش ــاى مج ــن در فض ــب وكارهاى آنالي كس
ــى را اخــذ  ــه كســب وكارهاى اينترنت ــى و تخصصــى پروان ــت تحصيل ــر وضعي ه
كننــد. در حال حاضــر 210مجــوز بــراى فعاليــت ايــن دســته از اصنــاف در اســتان 

صــادر شــده اســت.
 چرا در برخى خيابان هاى اصلى مانند شــريعتى به  عنوان مثال تعداد 
زيادى مغازه هاى ســيگار و قليان فروشــى با فاصله  كم از يكديگر فعال 

هستند اما مراكز فرهنگى شايد2 مورد وجود داشته باشد؟
قبًال 2 قانون وجود داشــت كه يكى از آنها ســقف صنفى را تعيين مى كرد و اجازه 

نمى داد بيش از حد تعيين شده پروانه صادر شود.
قانــون ديگــر حريــم صنفــى بــود كــه اصنــاف بايــد فاصلــه تعييــن شــده از 100

تــا 600 متــر را بــا يكديگــر رعايــت مى كردنــد، امــا بــا اعتــراض واحدهــا مجلــس 
ــراى برخــورد  ــى ب ــزار قانون ــرد. در حال حاضــر اب ــم حــذف ك ــون را ه ــن قان اي
ــدارس  ــر از م ــد 100مت ــيگارفروش ها باي ــط س ــم فق ــواردى نداري ــن م ــا چني ب
ــات  ــاله ها دخاني ــر 18س ــه زي ــند و ب ــته باش ــه داش ــاجد فاصل ــر از مس و 300مت

ــا مى شــود. ــا آنه ــى ب ــد برخــورد قانون ــت نكنن ــر رعاي نفروشــند و اگ
امــا موضوعــى كــه آن را دنبــال مى كنيــم بهبــود بخشــيدن بــه فضــاى كســب وكار 
ــط  ــا ضواب ــم. آنه ــتعالم مى گيري ــن اس ــس اماك ــاغل از پلي ــه مش ــت. در هم اس
امنيتــى ماننــد وجــود دوربيــن مداربســته يــا صالحيــت فــردى و صنفــى فــرد را 

ــد. ــرل مى كنن كنت
ــد برنامه ريــزى  ــراى افزايــش تعــداد مراكــز فرهنگــى دســتگاه هاى فرهنگــى باي ب
كننــد. آنهــا كارهــاى فرهنگــى انجــام بدهنــد تــا تعــداد قليان ســراها كــم شــود و 

مراكــز فرهنگــى افزايــش بيابنــد. بودجــه ايــن كار را هــم دارنــد.
 آيا در قانــون منعى براى دريافت مجوز مشــاغلى مانند تعميرات و 

مشاور امالكى براى بانوان وجود دارد؟
اتفاقــًا قصــد دارم در مراســمى يكــى از پروانه هــاى صنفــى خــاص را بــه يكــى از 
بانــوان هديــه بدهــم. چــون هيــچ منعــى بــراى صــدور پروانــه بانــوان در مشــاغل 
مختلــف نداريــم. در حال حاضــر بســيارى از جــواز كســب ها در مشــاغلى ماننــد 
پوشــاك، رســتوران ها، آژانس هــا، امالكــى و حتــى دخانيات فروشــى به نــام 
ــام  ــه  ن ــيده و ب ــه ارث رس ــه ب ــى ك ــه نانواي ــدادى پروان ــى تع ــت. حت خانم هاس

ــود دارد. ــده وج ــل ش ــا منتق خانم ه

معاونان سازمان صنعت  و معدن:

همدان بهشت زمين شناسى است
■ معاون توسعه تجارت: بانوان مى توانند در همه مشاغل صنفى مجوز بگيرند

به  دنبال بهبود
 فضاى كسب وكار هستيم

* بيژن ترابيان
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت
 به مناسبت هفته اصناف و روز معدن، معاونان معدن و توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن ميهمان همدان پيام بودند. كه در ادامه گفت وگوى مختصر  استان همدان

آنها را درباره وضعيت معادن و اصناف استان مى خوانيم.

پرداخت بيش از 46هزار ميليارد تسهيالت 
توسط سيستم بانكى همدان

 رئيس كميسيون هماهنگى بانك هاى استان همدان از پرداخت بيش 
از 46 هزار ميليارد ريال تسهيالت از ابتداى سال 99 تا پايان فروردين ماه 
سال جارى خبرداد و گفت: تا پايان فروردين ماه 1400، بيش از 46 هزار 
و 300 ميليارد ريال تسهيالت توسط سيستم بانكى استان در بخش هاى 

مختلف پرداخت شده است.
محمد طوماســى با اشــاره به پرداخت بيش از 11هــزار ميليارد ريال 
تسهيالت قرض الحسنه توسط سيستم بانكى استان، بيان كرد: از ابتداى 
سال 99 تا پايان فروردين ماه امسال بيش از 11هزار و 900 ميليارد ريال 

تسهيالت قرض الحسنه در استان همدان پرداخت شده است.
 وى به ايسنا گفت: سيستم بانكى استان همدان از ابتداى سال 99 تا پايان 
فروردين ماه  امســال، 9هزار و 946 ميليارد ريال در بخش كشاورزى، 
بيــش از 5 هزار و 800 ميليارد ريال در بخش صنعت ومعدن، بيش از 4
هزار و 600 ميليارد ريال در بخش مسكن و ساختمان و بيش از 25هزار 
و 800 ميليارد ريال در بخش خدمات و بازرگانى تســهيالت پرداخت 

كرده است.
طوماســى با بيان اينكه در سال گذشــته بيش از 46هزار و 300 ميليارد 
ريال تســهيالت در بخش هاى مختلف پرداخت شده است، افزود: در 
سال گذشته بيش از 9هزار و 900ميليارد ريال در بخش كشاورزى، بيش 
از 5هزار و 900 ميليارد ريــال در بخش صنعت ومعدن، بيش از 4هزار 
و 300ميليارد ريال در بخش مســكن و ســاختمان و بيش از 22هزار و 
390ميليارد ريال در بخش خدمات و بازرگانى تسهيالت پرداخت شده 

است.
 رئيس كميســيون هماهنگى بانك هاى استان همدان گفت: همچنين در 
سال گذشــته بيش از هزار و 440ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه 

توسط سيستم بانكى استان همدان پرداخت شده است.
طوماســى با اشاره به مطالبات غيرجارى سيســتم بانكى استان همدان، 
افزود: مانده مطالبات غيرجارى سيســتم بانكى استان در پايان فروردين 
ماه امسال بيش از 11هزار و 317 ميليارد ريال بوده اين در حاليست كه 
مانده اين مطالبات در پايان ســال گذشته بيش از 10هزار و 297 ميليارد 

ريال بوده است.

مرتضى ارژنگى 
 كارشناس امور مالى و مالياتى

شــركت هاى  از  يكــى 
دانش بنيان براى نخستين 
بار در كشــور اقــدام به 
توليــد خميــر الكتــرود 
كرده كه بــزودى به جمع 
خواهــد  توليدكننــدگان 
پيوست و اميدواريم بتواند 
تأثير بســزايى نه تنها در 
اســتان، بلكه در كشــور 

داشته باشد
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بوكسورهاى برتر استان معرفى شدند
 برترين هاى بوكس نوجوانان 
و جوانــان اســتان اعزامــى به 
با  كشــور  قهرمانى  رقابت هاى 
مســابقه  دوره  يــك  برگزارى 

معرفى شدند.
با وجود تعطيلى بوكس به علت 
ويروس منحوس كرونا استقبال 
تمام  ســوى  از  خوبــى  خيلى 
صورت  اســتان  شهرستان هاى 

گرفت و 50بوكسور نوجوان و جوان استان با انجام 60مسابقه در خانه 
بوكس شهر همدان به پيكار پرداختند.

در اين مســابقات و در رده ســنى نوجوانان محمدصالح بيگلريان در 
وزن 50كيلوگرم از مالير، محمدامين روستايى در وزن 63كيلوگرم از 
مالير و حميدرضا نرگســى در وزن 80كيلوگرم از همدان عنوان هاى 

قهرمانى را كسب كردند.
همچنين در رده سنى جوانان و در وزن 52كيلوگرم على اصغر غالمى 
از همدان قهرمان شــد، در وزن 60كيلوگــرم على بيات از همدان بر 
ســكوى نخست ايســتاد و در وزن 64كيلوگرم محمدجواد وزينى از 

همدان عنوان نخست را به دست آورد.
تيم استان همدان در 2رده سنى با سهميه كامل درخواستى فدراسيون 

يعنى در هر رده سنى 3نفر به مسابقات اعزام مى شود.
نفرات برتر با نظر كادرفنى و هيأت بوكس استان همدان به مسابقات 
انتخابى تيم ملى نوجوانان و جوانان كه قرار اســت در شــهر بيجار 

كردستان برگزار شود، اعزام مى شوند.
سرپرستى تيم اعزامى بوكس استان به مسابقات كشورى برعهده جعفر 

روستايى از مالير خواهد بود.
اين دوره از مسابقات جهت انتخاب بوكسورها براى  انتخابى تيم ملى 
بوكس در رده ســنى نوجوانان و جوانان در استان كردستان شهرستان 

بيجار برگزار شد.

قضاوت داوران همدانى در ليگ2 
 قضاوت حســاس ترين ديدار از سرى مســابقات ليگ دسته دوم 

فوتبال كشور به داوران همدانى سپرده شد.
هفته بيست وپنجم رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور در شرايطى 
از امروز در شــهرهاى مختلف برگزار مى شود كه تيم داورى همدان 

قضاوت حساس ترين مسابقه اين هفته را برعهده دارند.
داوران فوتبال استان همدان فردا ديدار حساس و سرنوشت ساز فوالد 
نوين اهواز و مس نوين كرمان از گروه نخســت ليگ دسته دوم را در 

ورزشگاه اختصاصى فوالد اهواز قضاوت خواهند كرد.
اميد جمشــيدى داور مطرح فوتبال همدان و از داوران فعال در ليگ 
برتر و دسته يك كشور به همراه بهروز عالمى روشن و محسن دوستان 
اين بازى را قضاوت مى كنند و حجت قپانورى نيز داور چهارم است.

بهروز عالمى روشن و محسن دوســتان روز گذشته ديدار ليگ يكى 
گل ريحان البرز و استقالل خوزســتان به همراه حامد رنجبرصولتى 
ديگر داور همدانى را قضاوت كردند. كميته داوران فدراسيون فوتبال 

مى خواهد به فاصله 3روز، باز هم آنها را براى داورى دعوت كند.
فوالد نوين اهواز از گزينه هاى سقوط و مس نوين كرمان مدعى صعود 

در گروه يك ليگ دسته دوم كشور به شمار مى روند.

وداع تلخ هلند و پرتغال در يورو 2020
 دومين روز از مرحله يك هشتم پايانى مسابقات فوتبال يورو 2020 

با شگفتى همراه شد و 2تيم بزرگ وداع تلخى با اين رقابت ها داشتند.
در يكى از اين ديدارها تيم ملى فوتبال بلژيك با برترى يك بر صفر در 
ديدار حساس مقابل پرتغال به مرحله يك چهارم نهايى يورو 2020 راه 

يافت تا حريف ايتاليا شود.
در مرحله يك هشتم نهايى مسابقات و در شهر سويل اسپانيا 2تيم بلژيك 
و پرتغال به مصاف هم رفتند كه در نهايت اين بازى با تك گل تورگان 
هازارد با شوتى تماشايى و غيرقابل مهار در دقيقه 41 با برترى بلژيك 
به پايان رســيد و پرتغال با ستاره خود رونالدو وداع تلخى با مسابقات 
داشــت. رونالدو در اين رقابت ها نتوانســت از ركورد على دايى عبور 
كند و شكســتن اين ركورد را به مسابقات مقدماتى جام جهانى 2022 

قطر موكول كرد.
در ديگــر ديدار روز دوم جمهورى چك الله هاى نارنجى را از گردونه 

رقابت ها خارج كرد.
تيم هاى هلند و جمهورى چك در چارچوب مرحله يك هشــتم نهايى 
رقابت هاى يورو 2020 در ورزشــگاه فرانس پوشكاش آره نا به مصاف 
هم رفتند كه در پايان چك با 2 گل توماژ هولس به برترى رســيد و به 

مرحله بعد صعود كرد.
چك در مرحلــه يك چهارم نهايى به مصاف تيم ملى دانمارك خواهد 

رفت.
مرحله يك هشتم پايانى يورو 2020 امشب با انجام 2بازى در شهرهاى 

لندن و گالسكو دنبال مى شود تا چهره 8 تيم برتر شناسايى شود.
امشب در لندن و در ديدارى حساس انگليس به مصاف آلمان مى رود و 

در گالسكو سوئد و اوكراين با هم بازى مى كنند.

برزيل قهرمان ليگ ملت هاى واليبال شد
 تيم واليبال برزيل با پيروزى بر لهستان قهرمان ليگ ملت هاى واليبال 

2021 شد. 
ديدار نهايى ليگ ملت هاى واليبال 2021 با برترى برزيل به پايان رسيد.

تيم برزيل در اين ديدار با نتيجه3 بر يك مقابل لهستان به پيروزى رسيد 
و به مقام نخست مسابقات دست يافت.

برزيل درحالى مدال طالى اين دوره از مســابقات را از آن خود كرد كه 
رنال دال زاتو سرمربى اين تيم به دليل عوارض ناشى از بيمارى كرونا در 

بيمارستان بسترى بود و تيم خود را همراهى نمى كرد.
در ديدار رده بندى نيز تيم فرانسه با نتيجه 3 بر صفر اسلوونى را شكست 

داد و مدال برنز را بر گردن آويخت.
ليگ ملت هاى واليبال 2021 به صورت متمركز و به ميزبانى شهر ريمينى 
ايتاليا برگزار شد. تيم ملى واليبال ايران در اين دوره از مسابقات با 5برد 

و 10باخت در رده دوازدهم جدول رده بندى قرار گرفت.

فينال جام حذفى 18 مرداد ماه 
برگزار مى شود

 سازمان ليگ فوتبال ايران تاريخ فينال جام حذفى فوتبال را مشخص 
كرد. اميرحســين روشنك، مســئول جام حذفى با بيان اين خبر گفت: 
با توجه به اتمام مســابقات ليگ برتــر در روز 8 مرداد ماه 1400 زمان 
برگزارى مســابقات باقى مانده جام حذفى نيز مشــخص شد و به اين 
ترتيب 13مرداد ماه مســابقات مرحله نيمه نهايى جــام حذفى برگزار 
مى شود و مســابقه فينال جام حذفى نيز در تاريخ 18مرداد  ماه برگزار 
مى شود. به اين ترتيب با مسابقه فينال جام حذفى فصل مسابقات 1400-

1399 به پايان مى رسد.

كميته كودكان اسكواش همدان رتبه برتر 
كشور را كسب كرد

 كميته كــودكان اين هيــأت در ارزيابى صــورت گرفته در جمع 
برترين هاى كشور قرار گرفت.

در ارزيابى كميته كودكان فدراسيون اسكواش كشور در 3ماهه نخست 
امسال، همدان توانست در جايگاه دوم برترين ها قرار بگيرد.

برگزارى برنامــه جذب كودكان در پارك هاى شــهر همدان، آموزش 
كودكان، حضــور در برنامه هاى فرهنگى و اســتعداديابى از مهمترين 
برنامه هاى شاخص از سوى كميته كودكان اسكواش استان همدان است.
حديثه قره خانى از مربيان خوب اســتان همدان مسئول كميته كودكان 
هيأت اســكواش استان همدان است و توانســت اين افتخار مهم را با 

تالش مجموعه اسكواش همدان كسب كند.

استعدادهاى ورزشى در روستاها
 نهفته است

 روســتاها منبع غنى از استعدادهاى نهفته ورزشى هستند كه بايد 
مورد توجه جدى قرار بگيرند.

فرماندار شهرســتان بهار در مراسم جشن تيم روستاى شهدا باباعلى 
بهار كه در مزار شــهداى اين روستا  برگزار شد، گفت: قهرمانى اين 
روستا در باالترين سطح فوتبال استان همدان و راهيابى به مسابقات 
ليگ دسته3 كشور نشان داد كه بايد بيش از گذشته به توان و ظرفيت 

ورزش روستاها توجه شود.
احســان قنبرى بيان كرد: قهرمانى يك تيم روســتايى در مسابقات 
اســتانى نشــان دهنده ظرفيت هاى باالى اين روستا در ورزش است 
و اكنون انتظار داريم با حمايت مســئوالن معدن صبانور زمين چمن 

مصنوعى در اين روستا راه اندازى شود.
وى با اشــاره به اينكه روستاى باباعلى 13شهيد را نثار نظام مقدس 
جمهورى اســالمى كرده اســت، گفت: هرچه داريم از بركت خون 

شهيدان است، زيرا شهدا قهرمانان واقعى جامعه هستند.
در پايان اين مراســم و با حضــور قنبرى فرماندار بهــار، عليرضا 

صفى زاده رئيس ورزش وجوانان بهار و بخشدار صالح آباد از اعضاى 
كادر فنى و بازيكنان تيم باباعلى تجليل شد. همچنين در حاشيه اين 
مراســم طى نشستى با مردم و جوانان روســتاى باباعلى در جريان 

مشكالت آنان قرار گرفت.
حاضرين در اين مراســم با اهداى گل ياد وخاطره شهداى روستا را 

گرامى داشتند.
تيم شــهداى باباعلى شهرستان بهار براى نخستين بار با كسب عنوان 
قهرمانى در رقابت هاى ليگ برتر فوتبال استان همدان جواز حضور 

در فصل آينده ليگ دسته 3 كشور را كسب كرد.

آگهي مزايده (نوبت دوم)

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان در نظر دارد با استناد به مجوز مورخ 1400/03/13 هيأت مديره محترم نسبت به فروش دو قطعه زمين به 
پالك ثبتى 13/1213 و 13/1214 با كاربرى تجارى واقع درهمدان- حومه بخش يك-شهرك مدنى-جنب آتشنشانى هركدام به مساحت 300 متر مربع از 
طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد شركت در مزايده و هماهنگى بازديد به دفترمعاونت ادارى مالى نمايشگاه واقع 

درسايت ادارى نمايشگاه مراجعه نمايند.
1-قيمت پايه كارشناسى هيأت سه نفره، هر مترمربع 68/500/000 ريال مى باشد.

2-متقاضيان مى توانند حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/19 جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از ملك مراجعه فرمايند.
3-متقاضيان براى شركت در مزايده،جهت هر پالك ثبتى بايد 5٪ مبلغ پايه به مبلغ 1/027/500/000 ريال به عنوان سپرده به حساب 700825008371 
بانك شهر در وجه شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان واريز و يا ضمانت نامه بانكى به مبلغ فوق با مدت اعتبار حداقل سه ماه را تهيه و به انضمام 
فرم پيشنهاد قيمت تكميل شده در پاكت ها ى الك و مهرشده حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/19 به قسمت ادارى مالى شركت تحويل نمايند.

4- به درخواست فاقد تضمين و مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5-جلسه بازگشايى پاكت ها ى مزايده ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 با حضور اعضاى كميسيون معامالت شركت در محل دفتر مديرعامل شركت 
واقع در: همدان-ميدان عاشورا-سايت ادارى نمايشگاه تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. (حضور شركت كنندگان در جلسه بالمانع 

است)
6- هزينه آگهى به عهده برنده مزايده خواهد بود. 

7- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد شركت باقى خواهد ماند و برنده مزايده تا مدت 7 روز به استثناى ايام تعطيل پس از اعالم نتيجه 
مزايده،ملزم به انعقاد قرارداد و واريز 80 ٪ از قيمت پيشنهادى با لحاظ سپرده اوليه به حساب شركت مى باشد و همزمان با قطعى شدن سند در دفترخانه 

نسبت به تسويه باقى مانده حساب اقدام مى نمايد.
8-چنانچه برنده مزايده در مهلت تعيين شده نسبت به واريز 80٪ از قيمت پيشنهادى اقدام ننمايد،سپرده وى به نفع شركت ضبط و با نفر دوم مشروط 
براين كه فاصله قيمت پيشنهادى ايشان با نفراول، كمتر از ميزان تضمين شركت در مزايده باشد، قرارداد تنظيم خواهد شد و در مورد نفر دوم و سوم نيز 

در صورت عدم واريز وجه و استنكاف ازانجام معامله سپرده وى به نفع شركت ضبط خواهد شد.
شركت  و  ندارد  را  غير  به  معامله  مورد  انتقال  حق  كامل،  تسويه  از  قبل  خريدار  و  مى باشد  كامل  حساب  تسويه  به  منوط  سند  وانتقال  ملك  9-تحويل 

مسئوليتى در اين خصوص عهده دار نمى باشد.
10- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد. 

11-كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند در مزايده شركت نمايند و كليه اوراق و تمام صفحات بايد اثر انگشت، امضاء و در مورد اشخاص حقوقى مهر 
وامضاء كليه صاحبان امضاء را داشته باشند.

12-درمقابل فروش ملك وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت كليه هزينه ها ى نقل وانتقال سند، حق الثبت و حق التحرير برعهده خريدار مى باشد.
13-فروش از بهاى پايه شروع مى شود و با خريدارى كه حداقل ازبين سه پيشنهاد دهنده، باالترين بهاء را پيشنهاد كند، معامله انجام خواهد شد و مالك 

انتخاب برنده مزايده قيمت پيشنهادى مى باشد واگر پايين تر قيمت پايه پيشنهادى باشد، مزايده تجديد مى گردد.
14- مدارك در قالب سه عدد پاكت الك و مهر شده به شرح ذيل تحويل داده شود:

پاكت الف)تضمين كه بايد به صورت فيش بانكى يا ضمانت نامه بانكى باشد. پاكت ب)براى اشخاص حقيقى بايد شامل كپى تمام صفحات شناسنامه و 
كپى كارت ملى و براى اشخاص حقوقى بايد شامل كپى اساسنامه،آخرين آگهى تغييرات، مدارك شناسايى صاحبان امضاء شامل تصوير تمام صفحات 

شناسنامه،كارت ملى و شناسنامه ملى،كد اقتصادى و كد پستى شركت باشد. 
پاكت ج)شامل پيشنهاد قيمت مى باشد.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شــهداى باباعلى بهار قهرمان 
رقابت هــاى فوتبــال ليــگ برتــر قهرمانى 
باشگاه هاى استان يادواره شهيد قاسم سليمانى 

شد و به ليگ دسته سوم كشور صعود كرد.
در اين رقابت ها 8 تيم تاالر وحدت، مهروعلم 
وادب همــدان، كوالك و ســتاره ســرخ از 
تويســركان، پاســارگا نوين نهاوند، شهداى 
باباعلى و صنايع دستى اللجين شركت داشتند 
كه مســابقات خــود را تــك  دوره اى و در 

شهرستان همدان برگزار كردند.
مســابقات ليگ برتر اســتان از پاييز 99 آغاز 
شــد، اما با توجه به شيوع ويروس كوويد 19

بارها به تعويق افتاد و سرانجام هفته گذشته با 
انجام بازى هاى هفته پايانى تيم فوتبال شهداى 
باباعلى با كســب 16امتياز بــه مقام قهرمانى 

رسيد.
در اين هفته كوالك سرخ تويسركان 2بر يك 
مهر همدان را شكست داد و ستاره سرخ ديگر 
تيم تويسركانى 4 بر 3 تاالر وحدت همدان را 

مغلوب ساخت و 2تيم پاسارگاد نوين نهاوند 
و علم وادب همــدان به تســاوى يك بريك 
رضايت دادند و در نهايت تيم شهداى باباعلى 
بهــار با 6گل صنايع دســتى اللجين را در هم 

كوبيد و قهرمان شد.
قهرمانى شــهداى باباعلى در حالى ثبت شد 
كه برخــى از تيم ها روى يك بازيكن اين تيم 
اعتراض داشتند كه پس از كش وقوس فراوان 
كميته اســتيناف هيأت فوتبال استان رأى را به 
سود تيم شهداى باباعلى صادر كرد و اين تيم 
توانســت مقام قهرمانى ليگ برتر استان را به 
دســت بياورد هرچند هنوز برخى از تيم ها از 
رأى كميته انضباطى هيأت ناراضى هستند  و 
به دنبال احقاق حق خود از فدراسيون فوتبال 

مى باشند.
تيم فوتبال شــهداى باباعلى با هدايت حميد 
شانه اى قدم به اين رقابت ها گذاشت. سرمربى 
اين تيم كه قصــد خريد امتياز تيم و تغيير نام 
آن به شيراك را داشت موفق به اين كار نشد و 
اين تيم همچنان به نام شهداى باباعلى بهار در 

رقابت ها حاضر شد و با انجام بازى هاى خود 
موفق شد جام قهرمانى را كسب كند.

ايــن تيم متعلق به روســتاى باباعلى از توابع 
بخش صالح آباد شهرســتان بهار اســت. اين 
روستا 13شهيد در دوران جنگ تحميلى داشته 
و نام تيم نيز به نام اين شهدا مزين شده است. 
اين تيم فعاليت خود را از ليگ دسته دوم استان 
آغــاز كرد و پس از صعود به ليگ يك و برتر 
امسال موفق شد با هدايت حميدرضا شانه اى 
و جمعى از بازيكنان همدانى مقام قهرمانى را 
بــه خود اختصاص دهد و بــه عنوان نماينده 
اســتان همدان به رقابت هاى ليگ دسته سوم 

كشور صعود كند.
تيم شــهداى باباعلى در ايــن رقابت ها موفق 
شد با 5پيروزى در برابر پاسارگادنوين نهاوند، 
صنايع دســتى اللجين، مهــر همدان و كوالك 
تويسركان و يك شكست در مصاف با ستاره 
سرخ تويســركان و توقف برابر تاالر وحدت 
همدان با كســب 16امتيــاز و زدن 15گل و 
دريافت 4گل بهترين عملكرد را داشــته باشد 

و با اقتدار به رقابت هاى ليگ دسته سوم كشور 
صعود كند.

اين تيم پس از كسب مقام قهرمانى ليگ برتر 
در اقدامى شايسته در مزار شهداى اين روستا 
حاضر شدند و جشن قهرمانى خود را با شهدا 
تقســيم كردند. در اين مراسم احسان قنبرى 
فرماندار بهار به همراه بخشــدار صالح آباد و 
ورزش وجوانان  اداره  رئيــس  صفى زاده  على 
بهار و شوراى روستاى باباعلى حضور داشتند 
و در كنار شهداى اين روستا قهرمانى را جشن 

گرفتند.
هر چند مديــركل ورزش وجوانان نيز به اين 
مراســم دعوت شــده بود و حتى تا نيمه راه 
نيز آمده بود با دخالت معاون ورزشى خود از 
حضور در روستاى باباعلى امتناع كرد تا يك 

نمره منفى را كسب نمايد.
 در حالى كه اين روســتا از معادن خوبى  بهره 
مى برد، اما هيچ عايدى براى روستا نداشته كه 
اميدواريم با ورود مسئوالن استان حداقل اين 
معدن از تيم فوتبال اين روســتا حمايت مالى 
داشته باشد. مديرعامل اين تيم حسين نوريان 
بود كه هزينه تيم شهداى باباعلى را متقبل شد 
و با جذب بازيكنان خوب اســتان با توپ پر 

قدم به رقابت ها گذاشت.
*اسامى تيم فوتبال شهداى باباعلى 

وحيد روحى، على محمدى، على شاهسوند، 
داوود طاهرى، اميرحســين يادگارى، ســعيد 
سرهادى، مهدى زارعى، وحيد شانه اى، آريان 
شــانه اى، امين وكيلى، پارســا قلى پور، سعيد 
حيدرى، امين رحيمــى، حامد جبارى، عادل 

كتابى، تيمور شكرى و عادل سلطانى.
■ سرمربى: حميدرضا شانه اى 

مربيان: حميد سراجچى، مجتبى مايلى، محسن 
سماوات و مهدى مرادى 

■ سرپرست: حسين قاسمى
مدير فنى: محمد بهگندم 
مديرعامل: حسين نوريان 

مدير پشتيبانى: شاهين آقامحمدى 

صعود شهداى باباعلى به ليگ 3

جشن قهرمانى در مزار شهداى روستاى باباعلى

 تيم فوتبال پاس همدان امروز در قزوين به 
مصاف تيم شمس آذر اين شهر مى رود.

هفته بيســت وپنجم رقابت هــاى فوتبال ليگ 
دســته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز 
با انجام 7بازى همزمــان در گروه دوم دنبال 

مى شود.
در ايــن رقابت ها صعود مس شــهربابك و 
ســقوط نفت اميديه قطعى شــده اســت و 
ديدارهــاى امروز براى تعــدادى از تيم ها در 
باالى جدول و رســيدن به مرحله پلى آف و 
براى 3تيم در پايين جدول براى فرار از سقوط 

حساس و سرنوشت ساز است.
در بازى هاى امروز تيم فوتبال پاس همدان به 
ميهمانى شمس آذر قزوين مى رود هر 2تيم در 
ميانه جدول نه دلهره سقوط دارند و نه شانسى 
براى صعود و بدون استرس بايد شاهد فوتبالى 

روان و جذاب بود.
پاس با هدايت بابك صمديان امروز با ســود 
بــردن از بازيكنان جوان به برخى از بازيكنان 

خود اســتراحت خواهد داد. مشكالت مالى 
هنوز حرف نخســت را در ايــن تيم مى زد و 
در طول فصل هيچگاه اين مشكالت از اردوى 

پاس خارج نشد.
با توجه به آراى كميته انضباطى فدراســيون 
فوتبــال تيم فوتبال نفــت اميديه كه مدعى 
صعود بود به دليل اســتفاده از يك بازيكن 
مشــمول از امتيازات اين تيم كســر شد و 
اكنون اين تيم با 12امتياز به رقابت هاى ليگ 

3 سقوط كرد.
 تيم فوتبال مس شــهربابك كــه قهرمانى و 
صعود خــود را قطعى كرده اســت امروز به 
ميهمانى شهردارى ماهشهر مى رود. اين بازى 
براى شــهردارى حايز اهميت اســت و براى 
آنكه همچنان مدعى صعود باشــد به كســب 

پيروزى در اين بازى سخت نياز دارد.
تيــم دوم جدول شــهيد قندى يزد امشــب 
ديدارى حســاس بــا تيم فانوس به دســت 
شــهردارى بم دارد. شهيد قندى براى رسيدن 

به مرحله پلى اف و شــهردارى بم براى فرار 
از ســقوط در اين بازى محكوم به برد هستند 
و اين بازى حكم مرگ و زندگى را دارد. تيم 
شــاهين بندرعامرى نيز در ديدارى حساس و 
سرنوشت ساز در بوكان به مصاف تيم فانوس 
به دست سردار مى رود. اين بازى نيز براى هر 
2تيم حكم مرگ وزندگى را دارد و هر 2تيم به 
دنبال پيروزى و كســب 3امتياز بازى هستند. 
تيم فوتبــال عقاب يكى ديگــر از مدعيان 

صعود با شــهداى بابلســر ديدار مى كند و 
اترك بجنورد پذيــراى نيروى زمينى تهران 
اســت و تيم ســقوط كرده نفــت اميديه با 
ميالد تهران ديدار مى كند ميالد براى بقا در 
ليگ2 به پيروزى در اين بازى ســخت نياز 
دارد. قضاوت اين ديدار را داوران همدانى 
به عهده خواهند داشــت. اين بازى را اميد 
جمشــيدى به همراه بهروز عالمى روشن و 

محسن دوستان قضاوت مى كنند.

آگهى دعوت به مجمع عمومى ساليانهآگهى دعوت به مجمع عمومى ساليانه

هيأت مديره كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان 

احترامــاً بــه اســتحضار اعضــاى محتــرم مى رســاند عطــف بــه مصوبــه اعضــاى محتــرم هيــأت مديــره، مجمــع عمومــى 
عــادى ســاليانه نوبــت دوم بــه صــورت مجــازى در مــورخ 1400/04/21 ســاعت  15:30 برگــزار مى گــردد. الزم بــه ذكــر 
اســت مطابــق قانــون حاضريــن در جلســه مجمــع الزامــا بايــد پروانــه كارشناســى معتبــر داشــته و در حــال تعليــق 
ــه صــورت مجــازى از طريــق وب  نباشــند و أخــذ وكالــت از اعضــا داراى اعتبــار نيســت و نحــوه حضــور در مجمــع ب

ــد. ــد گردي ــه نشــانى http://karshenasan-hamedan.ir اطالع رســانى خواه ــون ب ســايت كان
دستور جلسه مجمع:

* گزارش عملكرد كانون در سال 1399
* گزارش بازرسان در خصوص عملكرد كانون در سال 1399

* بررسى و تصويب عملكرد مالى سال 1399
* بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1400

* بررسى و تصويب موارد كه قابل طرح در مجمع عمومى است.

در رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور

پاس امشب در قزوين 
به ميدان مى رود
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صف هاى آزمايشگاه به لطف محقق ايرانى 
برچيده مى شوند

 دانشــمند ايرانى دانشگاه «مك مســتر» كانادا موفق به ابداع يك 
دستگاه آزمايش تشخيصى بيمارى ها شده است كه قادر خواهد بود 
عفونت هاى ويروسى و نشانگرهاى سرطان را تشخيص دهد و نياز 

به آزمايش هاى وقت گير و هزينه بر آزمايشگاهى را برطرف سازد.
بــه گــزارش ايســنا، آيــا مى توانيــد تصــور كنيــد كــه بــا بيمــارى بــه 
يــك پزشــك مراجعــه كــرده و بالفاصلــه بــا تشــخيص و درمــان 
ــرا  ــدارد، زي ــكان وجــود ن ــن ام ــروزه اي ــد؟ ام ــرك كني آنجــا را ت
ــگاهى  ــات آزمايش ــه آزمايش ــا ب ــيارى از بيمارى ه ــخيص بس تش
وقت گيــر نيــاز دارد. امــا اكنــون تيمــى از محققــان دانشــگاه 

ــتند. ــه هس ــن روي ــر اي ــال تغيي ــه دنب «مك مســتر» ب

سلول هاى سرطان ريه، كبد را براى تأمين 
سوخت خود به كار مى گيرند!

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه تنظيم 
شــبانه روزى توليد گلوكز در كبد، در دوره پيشروى سرطان ريه از بين 
مى رود و افزايش گلوكز، سوخت الزم را براى رشد سلول هاى سرطانى 
فراهم مى كند. به گزارش وب ســايت رسمى دانشگاه كاليفرنيا، ارواين، 
پژوهش جديدى نشان مى دهد كه چگونه تنظيم شبانه روزى توليد گلوكز 
در كبد، در پيشــروى سرطان ريه از بين مى رود و چگونه افزايش توليد 
گلوكز ممكن است سوخت الزم را براى رشد سلول سرطانى تأمين  كند.

اين پژوهش جديد نشان مى دهد كه ساعت شبانه روزى چگونه تحت تأثير 
شرايطى مانند پيشروى سرطان ريه و "كاشكسى"(Cachexia) كه از 

بين رفتن بافت سرطانى است، تنظيم مى شود.

نخستين تصوير واضح از يك حباب عظيم 
در فضا

 محققان «دانشــگاه مريلند در كالج پارك» در مطالعه اخيرشان با 
اســتفاده از داده هاى تلسكوپ رصدخانه استراتوسفرى اخترشناسى 
فروسرخ(SOFIA)  نخستين تصوير با وضوح باال از يك حباب در 
حال گســترش حاوى پالسماى داغ و گاز يونيزه شده در محل تولد 

ستارگان را ايجاد كرده اند.
به گزارش ايســنا، اين داده ها به دانشمندان كمك مى كند تا يكى از 
درخشان ترين و پرجرم ترين مناطق تشــكيل ستارگان كهكشان راه 
شيرى را تجزيه و تحليل كنند. محققان پس از بررسى هاى انجام شده، 
دريافتند يك حباب در حال گســترش از گاز داغ، خوشــه ستاره اى 

"Westerlund ٢" را احاطه كرده است. 

چرا واكسن كوويد-19 ايمنى بيشترى 
نسبت به عفونت طبيعى ايجاد مى كند؟

 18 ماه از گزارش رسمى نخستين موارد ابتال به ويروس سارس-
كوو-2 در ووهان چين مى گذرد و اكنون مى توانيم پاسخ پرسش هايى 
را بيابيم كه يافتن جواب آنها در ابتداى همه گيرى امكان پذير نبود از 
جمله نوع ايمنى ايجاد شده در اثر ابتال به بيمارى، چه مدت افراد از 
ابتالى مجدد مصون هستند و آيا واكسيناسيون ايمنى بهترى نسبت به 

عفونت طبيعى ايجاد مى كند؟
ــه  ــد ك ــش چــاپ جدي ــه پي ــك مطالع ــس، ي ــزارش نيواطل ــه گ ب
توســط دانشــمندان دانشــگاه «آكســفورد» انجــام شــده دقيق تريــن 
ــان  ــد-19 را نش ــه از كووي ــود يافت ــراد بهب ــى اف ــاى ايمن واكنش ه

مى دهــد. 

سفر مجازى به مريخ و با خبر شدن از 
مكان «استقامت»

 ناسا ساعاتى پيش در حساب كاربرى خود در توييتر با انتشار تصويرى 
نوشت: از مكان مريخ نورد استقامت ما در مريخ باخبر شويد. به گزارش 
ايسنا،  افراد عالقه مند به اين موضوع مى توانند با نگاه به نقشه تعاملى كه 
ناسا منتشر كرده از مكان مريخ نورد استقامت مطلع شوند. ناسا در ادامه 
نوشت: با اين نقشــه آخرين محل و مسير پيمايش استقامت در دهانه 
جزرو را مشاهده كنيد. همين اكنون امتحان كنيد. مريخ نورد «استقامت» كه 
جديدترين و پيشرفته ترين مريخ نورد ناسا توسط دانشمندان و مهندسان 
اين سازمان فضايى محسوب مى شــود، به منظور انجام مأموريت هاى 
علمى خــود ابزارهاى علمى زيادى را همراه خــود دارد كه همگى از 

پيشرفته ترين ابزارهاى ناسا براى كاوش سياره اى هستند.

بازتاب درگذشت كريمى و ياسينى 
در انجمن روزنامه نگاران آسيا

خبرنگاران ايرانى 
در انتظار استعفا

 مرگ 2خبرنگار ايرانى حوزه محيط زيســت در 
ســانحه واژگونى اتوبوس، در پايگاه خبرى انجمن 
روزنامه نگاران آســيا بازتاب يافت. در مطلبى كه در 
ســايت «آسيا ان» در اين باره انتشار يافته، آمده است 
كه جامعه خبرى ايران در انتظار اســتعفاى مقام هاى 

مسئول در اين واقعه هستند.
به گزارش ايســنا، در اين مطلب كه به قلم عليرضا 
بهرامــى، با عنوان «مرگ خبرنــگار جوان چند روز 
پيش از مراسم ازدواجش» در بخش انگليسى پايگاه 
چندزبانه انجمن روزنامه نگاران آســيا انتشار يافته، 

آمده است:
«در اين لحظه هاى شامگاه سه شنبه كه اين جمله ها را 
مى نويسم، قرار بود مراسم خانوادگى ازدواج«مهشاد 
كريمى»، خبرنگار ايرانى، برگزار شــود. اما دوستان 
و خانواده او ســاعتى اســت كه از ســر مزارش در 
گورستان تهران به خانه برگشته اند و همگى افسرده 

و غمگين هستند.
چهارشنبه هفته گذشته، گروهى از خبرنگاران منتقد 
به سياســت هاى محيط زيســتى، براى يك بازديد 
دعوت شدند. بازديد از اقدام هاى دولت براى احياى 
درياچه  اروميه. اين درياچه  نمك در شــمال غربى 
ايران، از حدود 2دهه پيش در حال خشــك شــدن 
اســت. خبرنگاران و فعاالن محيط زيست ايران، در 
اين ســال ها انتقادهاى بســيارى به مقام هاى دولتى 
درباره موضوع جلوگيرى از خشك شدن اين درياچه 

داشته اند.
عصر چهارشــنبه، اتوبوس حامل خبرنگاران كه آنها 
را از داخل يك تونل انتقال آب برمى گرداند، به دليل 
رعايت نشدن مسائل ايمنى، از جاده خارج و واژگون 
شد. در اين حادثه، 2خبرنگار جوان ايرانى به نام هاى 
مهشاد كريمى(ايســنا) و ريحانه ياسينى(ايرنا) جان 
خود را از دســت دادند. تعدادى از خبرنگاران هم 
مصدوم شدند كه 4نفر از آنان همچنان در بيمارستان 

بسترى هستند.
اين حادثه موج انتقادهاى بســيارى در ميان رسانه ها 
و هنرمندان ايرانى ايجاد كــرد. اما مقام هاى دولتى، 
همچنان از قبول مسئوليت خود در اين حادثه، امتناع 
مى كنند. اين رفتار موجب شــد كه موج خشمى در 
ميان خبرنگاران ايرانى ايجاد شــود. رسانه هاى ايران 
انتظار دارند كه معــاون رئيس جمهور ايران در اين 

حادثه استعفا كند.
ايرنا و ايسنا، 2خبرگزارى بزرگ ايران هستند. ايرنا به 
عنوان خبرگزارى رسمى كشور ايران بيش از 70سال 
سابقه فعاليت دارد. ايسنا هم از 21سال پيش فعاليت 
خــود را آغاز كرده و به يك منبع خبرى مهم تبديل 
شده است. بيشتر خبرنگاران اين خبرگزارى، دانشجو 

هستند.
در اين 2دهه، 9نفر از همكاران ايســنا يا كسانى كه 
فعاليت آماتــور و حرفه اى خود را در ايســنا آغاز 
كرده بودند، درگذشــته اند. تعــدادى از آنان هنگام 
انجام وظيفه خبرى و بــر اثر حادثه هايى جان خود 
را از دســت داده اند؛ حســن قريب(عــكاس ـ در 
حادثه ســقوط هواپيماى ارتش)، اسماعيل عمرانى 
(خبرنگار ـ در حادثه ســقوط هواپيمــاى ارتش)، 
ميالد اســالمى(خبرنگار ـ در حادثه سقوط هواپيما 
در كوه هــاى آلپ)، وحيد ســهرابى(عكاسـ  بر اثر 
حادثه اى در شهر زادگاهش)، كمال حاجى پور(دبير 
خبر ـ بر اثر بيمــارى تومور مغزى)، عليرضا تليانى 
(دبير خبر ـ بر اثر ايست قلبى در خواب)، مصطفى 
فاطمى(دبيــر خبر ـ بر اثر حادثه ســقوط بهمن در 
كوهستان شمال تهران)، ندا پورمزرعه (حروفچين ـ 
بر اثر ناراحتى قلبى) و مهشاد كريمى (خبرنگار ـ در 

تصادف اتوبوس).
بسيارى از مقام هاى سياســى و چهره هاى هنرى و 
ورزشى در ايران، درگذشت 2خبرنگار جوان(كريمى 
و ياسينى) را تسليت گفته اند. آنان در پيام هاى خود، 
از خبرنگاران تشــكر كرده اند كه جان خود را براى 

ايجاد جامعه اى بهتر به خطر مى اندازند.»

پس از 20 سال
حساب هاى اقمارى گردشگرى

 به فاز اجرايى رسيد
 وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى اعالم كرد پس از 
حدود 20ســال، سيستم حســاب هاى اقمارى گردشگرى (TSA) از 6 

تيرماه وارد فاز اجرايى شد.
روابط عمومــى و اطالع رســانى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى اعالم كرد: قرارداد استقرار حساب هاى اقمارى گردشگرى 
در چارچوب نظام جامع آمار بين وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى و مركز آمار ايران به  منظور ايجاد ابزار بررسى منافع حاصل 
از صنعت گردشگرى، امكان سنجش بهره ورى صنعت گردشگرى، ميزان 
اشــتغالزايى و محاسبه گردشگرى در حســاب هاى ملى كشور به امضا 
رســيد و به  دنبال اقدامات و هماهنگى هاى انجام  شده با سازمان جهانى 
جهان گردى، سازمان برنامه  وبودجه كشور، مركز آمار ايران و بانك مركزى، 
شرايط الزم به  منظور پياده سازى و استقرار حساب هاى اقمارى گردشگرى 

فراهم شد و اين موضوع وارد فاز اجرايى شد.
همزمان، نشســتى با حضور على اصغر مونســان، وزير ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى و جواد حســين زاده، رئيس مركز آمار ايران 
برگزار شد و بررسى نهايى فاز مطالعاتى و فاز پايلوت حساب هاى اقمارى 
گردشگرى بررسى و در خصوص فاز اجرايى اين سيستم، دستورهاى الزم 

صادر و تصميم گيرى نهايى انجام شد.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى در اين نشست با اشاره 
به اهميت صنعت گردشــگرى گفت: تا پيش از شيوع كرونا، گردشگرى 
داخلى و خارجى در كشور ما رونق فراوانى داشت و روند رو به رشدى 
را طى مى كرد. اين صنعت در اقتصاد از اهميت بااليى برخوردار است به 
گونه اى كه محرك ســاير صنوف است با رونق حوزه گردشگرى شاهد 

رونق در كسب وكار ساير صنوف هستيم.
مونسان بيان كرد: يكى از موضوعاتى كه دنيا به سمت آن رفته استفاده از 
هوش مصنوعى است. پيش بينى ما اين است كه در جريان هوشمندسازى 
فعاليت ها در صنوف مختلف، بسيارى از كسب وكارها و صنايع دستخوش 
تغييراتى شوند و برخى از آنها زيان ببينند، با اين حال صنعت گردشگرى 
تنها صنعتى اســت كه در فرايند هوشمندســازى نيز رونق خود را حفظ 

مى كند.
وى   گفت: در حال حاضر گردشگرى صنعت سوم دنياست، اما پيش بينى 

مى شود اين صنعت به صنعت اول دنيا تبديل شود.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى به نقش گردشگرى در 
توليد ناخالص ملى اشاره كرد و افزود: در كشور ما تا پيش از شيوع كرونا 
ســهم گردشگرى در توليد ملى ناخالص 11/8ميليارد دالر بوده است كه 
اين سهم بايد به خوبى معرفى شود، اما از آنجايى كه حساب هاى اقمارى 

گردشگرى وجود نداشت، اين سهم به خوبى ديده نشده است.
رئيس مركز آمار ايران نيز با اشــاره به اهميت تهيه حســاب هاى اقمارى 
گردشــگرى، گفت: خوشبختانه امروز پس از ســال ها تالش شاهد اين 
هستيم كه پروژه تهيه حســاب هاى اقمارى گردشگرى وارد فاز اجرايى 

شده و اين موضوع در صنعت گردشگرى بسيار بااهميت است.

تأملى در قانون ابن سينا
 كتاب«قانون» يكى از كتاب هاى ابن ســينا در زمينه پزشكى  است كه 
نزديك به 700سال در مراكز علمى اروپا تدريس مى شد و پس از كتاب 
مقدس، دومين كتابى كه در اروپا به چاپ رسيد، كتاب قانون ابوعلى سينا 
بــود. حتى در دوران كنونى نيز بــه عنوان بخش مهمى از طب كهن در 
مهمترين مراكز و دانشــگاه هاى جهان تدريس مى شــود. اصل كتاب به 
زبان عربى نوشته شده  است كه چندصد سال به عربى تدريس مى شد و 
سرانجام عبدالرحمن شرفكندى(َهه ژار) آن را به زبان فارسى ترجمه و 
منتشر كرده است. در سال هاى اخير نيز نجفقلى حبيبى پژوهشگر فلسفه 
اسالمى قلم به تصحيح اين كتاب برداشته است كه تاكنون كتاب اول و 
دوم قانون به همت انتشارات بنياد ابوعلى سينا انتشار يافته است. كتاب 
اول در باب كليات طب استكتاب دوم قانون وارد بحث هاى تخصصى 

طب مى شود و به دارو هاى مفرده و گياهى مى پردازد.
هجدهمين و نوزدهمين نشســت از مجموعــه درس گفتارهايى درباره  
بوعلى ســينا در روزهاى چهارشــنبه 9 و 16 تير ماه ساعت 11 صبح با 
عنوان «تأملى در قانون ابن سينا  » به سخنرانى نجفقلى حبيبى اختصاص 
دارد كه به صورت مجازى پخش مى شــود. در جلسه اول به كتاب اول 
قانون و جلســه دوم به كتاب دوم قانون پرداخته مى شــود. عالقه مندان 
مى توانند اين برنامه را از اينستاگرام مركز فرهنگى شهر كتاب به نشانى 
ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نشــانى bookcitycc و 

صفحه  اين مركز در سايت آپارات پيگيرى كنند.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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■ حديث:
امام على(ع):

 خداوند پاك، عدالت را بر پا دارنده مردمان ، مايه دورى از حق كشــيها و گناهان و وسيله آسانى و 
گشايش براى اسالم قرار داده است . 

غرر الحكم : 4789

 جلســه كميتــه ميراث جهانى يونســكو پس 
از وقفه اى يكســاله به  دليل شــيوع بيمارى كرونا 
در جهان به ميزبانى چين برگزار مى شــود و تنها 
2اثر«منطقه هورامان» و «راه آهن سراسرى» از ايران 
در آن بررســى مى شــود و خبرى از كاروانسراها 

و پرونده هگمتانه در اين جلسات نخواهد بود. 
چهل وچهارميــن جلســه كميته ميــراث جهانى 
يونســكو (UNESCO) در شهر فوجوى چين 
تشكيل مى شــود و از 16 تا 31 ژوئيه (25تيرماه 
تــا 9 مرداد ماه) به صــورت آنالين ادامه خواهد 
يافت. اين جلســه، تركيبى از موضوعات ســال 
گذشــته و امسال اســت كه در طول آن بسيارى 
از اماكن و جاذبه هاى گردشگرى جهان به  عنوان 

ميراث جهانى معرفى مى شوند.
طبــق برنامه در تاريخ 16ژوئيــه، آدرى آزوالى، 
مديركل يونســكو، در افتتاحيه جلســه شــركت 
مى كنــد. در اين جلســه، كميتــه ميراث جهانى 
وضعيــت حفاظت 225مكان كــه قبًال در ميراث 
جهانى يونســكو ثبت شده اند و اكنون 53مورد از 
اين اماكن را كــه در معرض خطر قرار گرفته اند، 

بررسى مى كنند.  
در ايــن دور از نشســت در تاريــخ 18ژوئيــه، 
ســاعت 9:45 صبح به وقــت پاريس، مدير مركز 
مطبوعاتى  كنفرانس  يك  يونســكو  ميراث جهانى 
را برگــزار مى كند كه به صــورت آنالين پخش 

مى شود.  
همچنين از 24ژوئيه، كميتــه ميراث جهانى آغاز 
به بررســى اماكنى خواهد كــرد كه براى ثبت در 
فهرست ميراث جهانى يونسكو نامزد شده اند. اين 
برنامه با نامزدهايى آغاز مى شود كه از سال گذشته 
در نوبت بررســى بودند. در ميان اين نامزدها نام 
منطقــه هورامان و راه آهن سراســرى از ايران به 

چشم مى خورد.
 منطقه هورامان

جاذبه فرهنگى منطقه هورامان شــامل روستاهاى 
زراعتى اســت. ســاكنان اين روستا در شيب هاى 
تند بــه كشــاورزى مى پردازند. ايــن منطقه در 
استان كردستان واقع شده و ساكنان آن به گويش 
هورامى كه يكى از شاخه هاى زبان گورانى است، 

سخن مى گويند. 
 راه آهن سراسرى ايران

پيشــينه احــداث و بهره بردارى موفق نخســتين 
راه آهــن در ايــران بــه دوره قاجــار در ســال 
1227خورشيدى (1848ميالدى) از رشت به بندر 
پيربازار و بندرانزلى بازمى گردد و بقاياى اين مسير 
هنوز در مسير رشت به پيربازار و يك لوكوموتيو 
بخار در محوطه اداره كل بنادر استان گيالن وجود 

دارد.
بهره بردارى كامل از راه آهن سراسرى ايران در سال 

1314 آغاز شد. على منصور، وزير راه وشهرسازى 
وقت، در دوازدهــم مردادماه1314 اليحه اى براى 
تشكيل مؤسســه راه آهن دولتى كشور به تصويب 
مجلس شوراى ملى رساند تا از اول مهرماه 1314 
نگهدارى و بــه كار انداختن تمامى اموال و اثاثيه 
و ابنيه و وســايل نقليه و ساختمان هاى فنى متعلق 
به خطوط آهن و كشــتيرانى درياچه اروميه را به 

عهده بگيرد.  
شــدن  جهانى  حبــاب   

هگمتانه تركيد
قــرار بود همدان بــا پرونده منظر 
فرهنگى هگمتانه تا همدان در سال 
2021 جهانى شــود. اما با شرايط 
پيش آمده و به پايان رسيدن دولت 
شدن  جهانى  وعده  گويا  دوازدهم 

هگمتانه يك تعارف بود.  
حتى اســتاندار همدان درباره ثبت 
اســفندماه 1399  هگمتانه  جهانى 
در جمع رســانه ها اعالم كرد: كار 
اصلى پرونده ثبت جهانى هگمتانه 
انجام شده است و موانع جزئى كه 
وجود دارد مربــوط به جابه جايى 
بــازار آهن فروش هــا و تغييراتى 
اســت كــه در طرح جامع شــهر 

وجود دارد.
ســيد ســعيد شــاهرخى در آيين بهره بردارى از 
7پــروژه ميراث فرهنگــى اســتان همــدان كه با 
دســتور رئيس جمهور و حضور معاون ســازمان 
ميراث فرهنگى به صــورت ويدئوكنفرانس انجام 

شد، گفت: به موازات تكميل پرونده ثبت جهانى 
هگمتانه و ارســال آن به سازمان جهانى يونسكو 
موانع نام برده نيز رفع مى شــود و به عبارت ديگر 
انجام اين كارها مانع روند كار نيست و همزمان با 
هم پيش مى رود و اميدواريم در سال 1400 شاهد 

ثبت جهانى تپه هگمتانه باشيم .
آنچه حايز اهميت اســت اين نكته است كه تمام 
در  همــدان  اســتان  بودجه 
شده  جذب  گذشته  سال هاى 
است و در سال 99 در حوزه 
آزادســازى حريــم هگمتانه 
و مــوزه منطقــه اى حــدود 
60ميليارد اعتبار جذب شــد  
كه حــدود 21ميليارد تومان 
بــراى تملك و آزادســازى 
بخشــى از عرصــه هگمتانه 

صرف شد.
بــا تمــام اين حرف هــا اما 
بــه  رســيدن  از  هگمتانــه 
 2021 ســال  در  يونســكو 
جامانــد. براســاس اخبارى 
كــه رســانه ها در ماه هــاى 
5پرونده  كردند،  منتشر  اخير 
يلــدا،  عــود،  مهــرگان، 
تركمن دوزى و ابريشم ريسى چند روز پيش براى 
ثبت در فهرســت ميراث جهانى راهى يونســكو 

شدند تا در سال 2022 مورد بررسى قرار گيرند.
پرونده هاى«جشــن مهرگان» به صورت مشترك با 
تاجيكســتان در اجالس ميراث ناملموس آذرماه 

سال گذشته ريفر شد. كارشناسان يونسكو درباره 
اين پرونده ابهاماتى داشتند. از جمله اينكه چطور 
اين جشــن در كشــورهاى ديگر برگزار مى شود 
و در جايــى ماننــد تاجيكســتان بــه آن مفصل 
پرداخته مى شــود و چه تفاوت هايى بين كشورها 
در برگزارى آن وجود دارد. ايران امســال به اين 
پرسش ها پاســخ داد تا بار ديگر اين پرونده براى 

ثبت جهانى مورد بررسى قرار گيرد.
پرونده مشترك ديگر ايران«هنر ساختن و نواختن 
عود»به  صورت مشــترك با ســوريه بود كه اين 
پرونده نيز با همين پرســش ها و داليل، ريفر شده 
بود، بنابراين با پاسخگويى به اين ابهامات دومين 

پرونده اى بود كه ايران آن را به يونسكو فرستاد.
پرونده ســوم نيز مربوط به آيين يلداست كه اين 
پرونده 2ســال نتوانســت به عنوان سهميه ملى، 
جهانى شــود به همين دليل قرار شــد به صورت 
پرونده چندمليتى و مشترك با كشور افغانستان، به 

شوراى ثبت يونسكو فرستاده شود.
پرونده تركمن دوزى نيز بــه عنوان پرونده چهارم 
مشترك با تركمنستان ارسال شد، زيرا تركمن دوزى 
در شهرهاى شــمال شرقى كشور بســيار رايج و 

داراى اشتراكات زيادى با تركمنستان است.
اما نوغان دارى يا ابريشم ريســى نيز عنوان پرونده 
پنجمى است كه قرار شده مشترك با كشور تركيه، 
تاجيكستان،  تركمنســتان،  آذربايجان،  افغانستان، 
ازبكستان در سال 2022 مورد بررسى قرار گيرد.

اين پرونده ها آذرماه 1400 در شانزدهمين اجالس 
كميته ميراث ناملموس كه قرار است در سريالنكا 

برگزار شود، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

برنامه جديد
 فعاليت كتابخانه ها 
در دوران كرونا

 با ابالغيه ســتاد ملى كرونا مبنى بر تغيير رسته 
خدماتى كتابخانه هاى عمومى، فعاليت كتابخانه هاى 

عمومى در دوران كرونا تغيير كرد.
به گزارش ايســنا، با ابالغ ستاد ملى مبارزه با كرونا 
و انتقال رســته كتابخانه هاى عمومى از گروه 3 به 
گروه 2، با صدور بخشنامه اى مبناى عمل و فعاليت 
كتابخانه هــاى عمومى در شــهرهايى با وضعيت 
كرونايى قرمز، زرد، نارنجى و آبى، به شــرح ذيل 

اعالم شد:
■ در شهرهايى با سطح هشدار قرمز

كتابخانه ها و ســالن هاى مطالعــه آنها تعطيل بوده 
و ارائه خدمات كتابخانــه اى به صورت مجازى و 

غيرحضورى انجام مى شود.
■ در شهرهايى با سطح هشدار نارنجى

كتابخانه ها در تمامى ايام هفته به صورت حضورى 
خدمات كتابخانه اى ارائه مى دهند. در اين وضعيت 
ســالن هاى مطالعه، فعاليت بخش هــاى كودك و 
امانــت كتاب به كودكان و نيز اجــراى برنامه ها با 
30درصــد ظرفيت، فعال خواهنــد بود. همچنين 
مراســم ها و برنامه هــاى فرهنگــى كتابخانه ها و 
اداره هاى شهرســتان به صورت حضورى با تعداد 

حداكثر 20نفر قابل انجام است. كتابخانه هاى سيار 
به طور كامل فعاليت خواهند كرد.

■ در شهرهايى با سطح هشدار زرد
كتابخانه هــا در تمامــى ايــام هفتــه به صــورت 
كتابخانه اى(امانــت،  خدمــات  حضــورى 
نشــريات و...) ارائــه مى دهنــد. در ايــن وضعيــت 
ســالن هاى مطالعــه بــا 50درصــد ظرفيــت، فعــال 
خواهنــد بــود. همچنيــن مراســم ها و برنامه هــاى 
فرهنگــى كتابخانه هــا و اداره هــاى شهرســتان بــه 
ــر  ــر 30نف ــداد حداكث ــا تع صــورت حضــورى ب
قابــل انجــام اســت. فعاليــت بخش هــاى كــودك 
و امانــت كتــاب بــه كــودكان و نيــز اجــراى 
ــود.  ــد ب ــت خواه ــد ظرفي ــا 30درص ــا ب برنامه ه

ــت  ــل فعالي ــور كام ــه ط ــيار ب ــاى س كتابخانه ه
ــرد. ــد ك خواهن

■ در شهرهايى با سطح هشدار آبى
بــا حفظ و رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشــتى 
كتابخانه ها با حضور همه پرســنل، تمامى خدمات 

را ارائه مى دهند.
پيش تر به دليل قــرار گرفتن كتابخانه هاى عمومى 
در گروه 3 مشــاغل در اكثر ايام ســال 99 تعطيل 
بودنــد و فعاليت هاى خــود را به صورت مجازى 
انجام مى دادند. با نظر ستاد ملى كرونا و تغيير گروه 
مشاغل كتابخانه هاى عمومى به گروه 2، از اين پس 
خدمات كتابخانه اى بيشــترى به عموم مردم ارائه 

خواهد شد.

1400 و دولت چهاردهم هم جهانى شدن هگمتانه را به خود نديد

جهانى شدن هگمتانه تعارف بود
■ از 25 تيرماه تا 9 مرداد ماه جلسه كميته ميراث جهانى يونسكو پس از يك سال وقفه برگزار مى شود

به مــوازات تكميل پرونده 
و  هگمتانه  جهانــى  ثبت 
ارســال آن به ســازمان 
نام  موانع  يونسكو  جهانى 
برده نيز رفع مى شود و به 
اين  انجام  ديگــر  عبارت 
كارها مانع روند كار نيست 
و همزمــان بــا هم پيش 
مى رود و اميدواريم در سال 
جهانى  ثبت  شاهد   1400

تپه هگمتانه باشيم


