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بيت المال 
خرج جاه طلبى نشود

 1- كمتــر از 7 مــاه ديگر قرار اســت 
به صورت  جمهــورى  رياســت  انتخابات 
همزمان با انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا برگزار شــود. با اين حال آنچنان 
كه بايد مباحث انتخاباتى در جامعه مطرح 

نيست و هنوز بحث مشاركت مردم...
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ديدار مديركل 
ورزش و جوانان 
استان 
با گوش شكسته ها

 دورهمى هاى 
خانوادگى
 بمب خطرناك

 اجراى طرح 
مقابله با كرونا 
محله محور است
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تبريك وتهنيت
 جنـاب آقــاي

 على خليلى  

روابط عمومى
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

انتصاب به جا و شايسته جنابعالى
 به عنوان 

بخشدار محترم شراء
 كــه بيانگــر تعهــد وكارآمــدى شــما 
اســت را تبريــك و تهنيــت عــرض 
نمــوده، موفقيــت و ســربلندى شــما 
ــألت  ــان مس ــد من را از درگاه خداون

داريــم .

تبريك وتهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس پيام رفتارى

 روابط عمومى 
ننننننننننننننننننننننننننننننننننسازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

بدينوســيله انتصــاب بــه جــا و 
ــوان ــه عن ــى را ب ــته جنابعال شايس

 شهردار محترم 
شهر فامنين 
تبريك و تهنيت عرض نموده،

ــان  ــزد من ــد اســت در ســايه اي امي
ــروز و ســربلند باشــيد . همــواره پي

مهند

جناب آقاى 
مهندس سيد محمدجواد موسوى

مدير كل بيمه ايران استان همدان
روز پنجشنبه 1399/09/06 از ساعت 8:30 تا 10 صبح

با حضور در مركز سامد (شماره تلفن 111) استاندارى همدان 
پاسخگوى سواالت مردم خواهد بود.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سيناى همدان:

همچنان روند پذيرش 
بيماران نسبت به 

ترخيص بيشتر است
پزشكى  علوم  دانشــگاه  سخنگوى   
ابن ســيناى همدان اعالم كــرد: در 24 
ساعت گذشــته 62 مورد مثبت جديد 
كرونا و مرگ 14 نفر در همدان به ثبت 

رسيده است.
محمد طاهرى در گفت وگو با ايسنا، در 

تشريح وضعيت اســتان همدان در ايام 
شــيوع كروناويروس اظهار كرد: در 24 
ساعت گذشته تعداد موارد قطعى مثبت 
ابتال به كروناويروس در استان همدان با 
ثبت 62 مــورد جديد به 8 هزار و 622 

نفر رسيده است.
وى مطــرح كــرد: تعــداد مراجعــان 
ــا  ــه اورژانــس بيمارســتان ب ســرپايى ب
ــا  ــه كرون ــكوك ب ــم تنفســى مش عالئ
در 24 ســاعت گذشــته 472 مــورد 
بــوده كــه از ايــن تعــداد، 81 نفــر 
در بخــش عــادى و 14 در بخــش 

ــده اند. ــترى ش ــژه بس ــاى وي مراقبت ه
طاهرى با بيان اينكه حال 47 نفر وخيم 
گزارش شــده اســت، ادامه داد: در 24 
ساعت گذشته 54 نفر از بيمارستان هاى 
اســتان ترخيص شــده اند كه متأسفانه 
همچنان روند تعداد پذيرش نســبت به 

ترخيص بيشتر است.
وى با بيان اينكــه با ثبت فوت 14 نفر، 
تعداد متوفيان ناشى از ابتال به كرونا در 
استان به هزار و 167 مورد رسيد، گفت: 
از زمان شيوع كرونا تاكنون در شهرستان 
همدان 3 هزار و 331 نفر، اسدآباد 272 

نفر، بهار 494 نفر، تويسركان 519 نفر، 
رزن 319 نفر، درگزين 145 نفر، فامنين 
152 نفر، كبودراهنــگ 524 نفر، مالير 
هــزار و 643 نفر و نهاونــد 991 نفر و 
خارج از اســتان 232 نفر به كرونا مبتال 

شده اند.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى ابن 
سيناى همدان با دعوت مردم براى ماندن 
در خانه، خاطرنشــان كرد: بهتر اســت 
مردم براى قطع زنجيره كرونا از خدمات 
الكترونيكى استفاده كنند و حتى االمكان 

از منزل خارج نشوند.

 معاون امور اقتصادى استاندار همدان 
با تأكيد بر اينكه مشكالت كارخانه توليد 
بخارى رزن خارج از استان است، گفت: 
اين شــركت قصد ندارد به كشور تركيه 

برود.
ظاهر پورمجاهد در گفت وگو با ايســنا، 
با بيان اينكه مشــكل اين شــركت اين 
است كه سازمان نوســازى مدارس بايد 
از ايــن بخارى ها بخــرد، اظهاركرد: هر 
آنچه اســتان توانســته براى حل مشكل 
اين شــركت انجام داده است اما مديركل 
نوسازى مدارس كشور بايد قانع شود كه 
از اين بخارى ها براى مدارس خريدارى 
كنــد و بخــارى توليدى اين شــركت 
بايــد چهارچوبى كه نوســازى مدارس 

مى خواهد را داشته باشد.
وى ادامه داد: مسئوالن استانى پيگير رفع 
مشكل اين شركت بوده اند، به طورى كه با 
وزير آمــوزش و پروش مكاتبه كرديم و 
براى بازديد از اين كارخانه به همدان آمده 
و با كميته امداد كشــور براى اين شركت 
جلساتى گذاشته شده اما اين موضوع يك 

موضوع ملى است.
قائــم مقام يك شــركت توليــد بخارى 
كم مصرف در شهرســتان رزن نيز چندى 
پيش در اين باره، با بيان اينكه جابه جايى 

كارخانه توليد بخــارى كم مصرف براى 
فروش محصول است، گفت: اين شركت 
توليــد بخارى به دليل همــكارى نكردن 
دستگاه هاى دولتى تصميم گرفته محصول 
خود را در كشور ديگرى توليد كرده و به 

فروش برساند.
جعفر مظفــرى فرد با بيان اينكه قرار بود 
سازمان بهينه سازى و دولت براساس ماده 
12 قانون رفع موانع توليد زيرساخت هاى 
الزم را ايجــاد كند تا كمكى براى فروش 
اين محصول ايجاد شود، اظهار كرد: اين 
محصول با توجه به تكنولوژى و شرايط 
خاص توليدى، قيمت تمام شــده بااليى 
دارد و اگــر دولت براى فرهنگســازى 
حمايت نكند، اين محصول كاالى لوكس 
خواهد شــد و فقــط در مكان هاى ويژه 
اســتفاده و مخاطب اصلى از آن محروم 

مى شود.
وى ادامــه داد: حمايــت دولــت با يك 
مصوبــه ايجاد شــده به طورى كه ادارات 
دولتى، نظامى و آموزش و پرورش ورود 
كرده و اين بخارى را بــا يارانه دريافت 
كنند اما از اسفندماه سال 96 تا امروز هيچ 
كدام از دستگاه هاى دولتى وارد نشدند به 
جز آموزش و پــرورش كه آن هم تعداد 

محدودى خريدارى كرده است.

فرماندار رزن هم گفت: گاليه اين شركت 
توليدى به حق است و قبول داريم ما وزير 
آموزش و پرورش و رئيس سازمان نظام 
مهندسى كشور را براى بازديد از كارخانه 
دعــوت كرديم و حضور پيــدا كردند و 
انتظار مدير كارخانه اين است كه حمايت 
شــود اما به دليــل محدوديت هاى مالى 

دولت نتوانسته اقدامى كند.
سيدرضا ســالمتى ادامه داد: تا آنجايى كه 
در حوزه كارى ما بوده و هســت، از اين 
كارخانه حمايــت كرده ايم و پس از اين 
هم حمايت مى شــود. يكى از مشكالت 
موجود باال بودن قيمت است درحالى كه 
بخارى كامًال هوشمند و استاندارد است 
و گرمايشى يكســان دارد و براى خريد 
بايد حمايت دولت وجود داشــته باشد. 
در روزهــاى آينده نشســتى در تهران با 
اســتاندار در اين مورد خواهيم داشــت 
و تحــت هيچ شــرايطى اجــازه خروج 

توليدكننده را از شهرستان نمى دهيم.
 انتخاب سرمايه گذار جديد

پورمجاهد در ادامه از انتخاب سرمايه گذار 
جديد براى پروژه پرشين ياقوت خبرداد 
و تصريح كرد: حدود يك ســال ونيم اين 
پروژه به دليل مشكالتى متوقف شده بود 
كه ســرمايه گذار جديدى ايــن طرح را 

برگزيد و درحــال فعاليت در اين پروژه 
است.

معــاون اقتصــادى اســتاندار همــدان 
خاطرنشــان كرد: اين پروژه مشــكالتى 
با منابع طبيعى، مســكن و شهرسازى و 
بانك رفاه داشــت كه اكنون حل شده و 
يك مورد با ميراث فرهنگى درباره تمديد 
جواز تأسيس و موافقت اصولى است كه 

بايد از ميراث فرهنگى بگيرد.
حدود ده ســال پيش كلنگ ساخت شهر 
جواهرات در منطقه توريســتى «حيدره» 
در فضايى معــادل 126 هزار مترمربع به 
زمين خورد بنابر طراحى هاى كامپيوترى 
و توضيحات ســرمايه گذارن اين پروژه 
قرار بــود تبديل به يكــى از بزرگ ترين 
پروژه هــاى حوزه ســنگ هاى قيمتى و 
نيمه قيمتى در آسيا و با توجه به فازهاى 
مختلف آن موجب اشــتغال هزاران نفر 

شود.
اما امروز پس از گذشت ده سال مسئوالن 
استان از مشكالتى كه اين پروژه با منابع 
طبيعــى و راه شهرســازى دارد ســخن 
مى گويند اين درحاليســت كه در پروسه 
اخذ مجــوز براى پروژه هــاى اقتصادى 
تمامى اين مســائل مورد بررســى قرار 

مى  گيرد.

معاون امور اقتصادى استاندار همدان:
مشكالت كارخانه توليد بخارى رزن خارج از استان است

استاندارى ها بايد تصميم گيرنده اصلى 
در مسائل استان باشند

افزايش اختيار استاندار خوب 
اما بدون زيرساخت

بازآفرينى شهرى در هسته مركزى 
اسدآباد محقق شد

■ وضعيت آبگرفتگى خيابان هاى كبودراهنگ امسال بهتر از پارسال است

شت
ددا

بسيج همان شجره طيبه يا
انقالب است

 هفته گراميداشــت بسيج است و پنجم 
آذرماه ســالروز تأســيس بســيج به فرمان 
بنيان گذار جمهورى اســالمى حضرت امام 

خمينى(ره) در سال 1358 مى باشد...

5

بلديه

4

فسخ قرارداد 
ميدان بار همدان

■ ميدان ميوه و تره بار 
پس از يك دهه نساخته 

تعطيل شد

2 3

عراقي ها يك شبه پول پارو كردند

برابرى سيب زمينى همدان درعراق فروش 16 
■ با سياست دولت براى تعليق كارت بازرگانى، صادركننده ها دست و بالشان بسته شد
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اين اميــدوارى با حضور 
شــركت هاى  و  بتاجــا 
به  وابسته  سرمايه گذارى 
آن بيشتر هم شد اما مدت 
بود  نگذشته  زيادى  زمان 
كه مشكالت يكى پس از 
ديگرى سر راه اين پروژه 

قد علم كرد

بيت المال خرج جاه طلبى نشود
 1- كمتر از 7 ماه ديگر قرار اســت انتخابات رياســت جمهورى 
به صورت همزمان با انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا برگزار 

شود.
با اين حال آنچنان كه بايد مباحث انتخاباتى در جامعه مطرح نيست و 
هنوز بحث مشاركت مردم و تخمين ميزان آن داغتر از مباحث رقابتى 

و تبليغاتى است.
2- احزاب و جناح هاى سياســى در برخــورد با اين انتخابات تاكنون 
رويكرد مشخصى نداشته اند، هر چند اولويت آنها كسب كرسى رياست 
جمهورى و قدرت ناشــى از آن است؛ اما در اين زمينه نيز نتوانسته اند 
به استراتژى و تاكتيك مشخصى دست يافته و تنور آن انتخابات را در 

سطح جامعه گرم كنند.
در جناح اصولگرا تعدد داوطلب و اطمينان از پيروزى تا پيش از انتخابات 
آمريكا كار را به ســمت يك پيروزى ساده با رقابتى درون گروهى برده 
بود كه البته با تغييرات بين المللى و اميد يافتن اصالح طلبان به ماه هاى 

آينده اكنون اين پيروزى سخت تر شده است.
اصالح طلبان نيز با آنكه به پيروزى اميدوارتر شــده اند اما هنوز بر سر 
سازوكار ائتالف با يكديگر مشــكل دارند و انتظار رفع اين مشكل و 

دستيابى به هماهنگى در اين گروه نيز نمى رود.
3- مردم هنوز درگير مباحث انتخاباتى نشــده اند، ســختى معيشت، 
دلســردى از انتخابات هاى گذشته، محقق نشــدن وعده ها و بى اثرى 
انتخاب ها و درگيرى منتخبين با فســاد و رانتخوارى و ديگر اقدامات 
نااميدكننده از داليل كم توجهى و بى توجهى مردم به مباحث انتخاباتى 
اســت. از سوى ديگر كرونا نيز دليلى شده تا مردم بيشتر به سالمتى و 
ماندن در جهان و زندگى ســالم، بيشتر از سياست و آمد و رفت اين 

و آن فكر كنند.
4- در اين فضا اما برخى فعاالن سياسى فارغ از اينكه فضا مناسب است 
يا نه، به هر طريق دل به رقابت انتخاباتى خوش كرده اند و با ژست هاى 

انتخاباتى خبر از خيز بلند خود براى خدمتگزارى مردم مى دهند.
اين افراد كه عمدتا داراى مســئوليت هســتند بــدون توجه به اينكه 
مســئوليت در اختيار آنها امانتى براى حل مشكالت مردم و نه مشكل 
جاه طلبى آنها اســت، همچنان جاه طلبانه از مســئوليت خود به عنوان 

نردبان براى رسيدن به مقاصد بعدى از راه انتخابات استفاده مى كنند.
5- زمانى بحث پول هاى كثيف و نقش آفرينى آنها در انتخابات مطرح 
شــد و نتيجه آن در مجلس يازدهم با ردصالحيت نزديك يك ســوم 

نمايندگان دليل شيرين كامى مردم شد.
اما به رغم توجه به پول هاى كثيف كمتر به استفاده از جايگاه و بيت المال 
در اختيار براى رقابت انتخاباتى توجه شــده است و اين موضوع دليلى 
شده تا بسيارى از نهادها كه بايد در خدمت به مردم باشند به دليل انتخابات 
و حضور مدير آن نهاد در انتخابات عمال به ستاد انتخاباتى تبديل شوند و 
نهادهاى نظارتى هم به دليل سختى تشخيص كار انتخاباتى از وظايف آن 

نهاد با برخورد با اين تخلف آشكار خوددارى كنند.
6- انتخابات رياســت جمهورى خواه ناخواه با ممزوج شدن وظايف 
داوطلب احتمالى مســئول بــا وظايف انتخاباتى همراه اســت اما در 
انتخابات شــوراها با پيش بينى اســتعفاهاى مســئوالن از سمت هاى 

مديريتى سعى شده از اين موضوع پيشگيرى شود.
با اين حال مشــاهده شــده كه برخى از مديران و مســئوالن كه قصد 
داوطلبى در انتخابات شوراها را دارند، تمام همت خود را به بهره بردارى 

حداكثرى از جايگاه و بيت المال براى تبليغات غيرمستقيم گذاشته اند.
7- در اين شرايط مديران باالدستى وظيفه دارند، اين دسته از مسئوالن 
را از بهره بــردارى جاه طلبانه از جايگاه و بيت المال برحذر داشــته و 
درصورت تكرار اين حركات با دريافت استعفا از آنان زودتر از موعد 
قانونى شــرايط بهره مندى آنها از امكانات تبليغاتى بيت المال محور را 

تغيير دهند.
در اين صورت هم از تخلف پبشگيرى خواهد شد و هم بيت المال خرج 

جاه طلبى برخى نخواهد شد.
برقرارى عدالت تبليغاتى از وظايف قانونى مديران انتخاباتى استان است 
و اين عدالت به پيشگيرى از فساد در آينده توسط افرادى كه به تخلف 

عادت كرده اند، كمك خواهد كرد.

تقويت مراكز مشاوره در كاهش پرونده هاى دعاوى خانواده
 مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان بر لزوم تقويت اســتفاده از مراكز مشاوره در كاهش پرونده هاى مرتبط با 

دعاوى خانواده تأكيد كرد.
به گزارش فارس، حسين عسگرى در جلسه شوراى مشورتى نظام مشاوره خانواده در معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
اســتان همدان، اظهار كرد: در اجراى ماده 33 آئين نامه اجرايى قانون حمايت خانواده و با هدف پيگيرى و نظارت برحســن اجراى 
قانون و آئين نامه در اســتان و همچنين بررســى اوليه شكايت مطرح شده عليه مراكز مشــاوره خانواده اين جلسه شوراى مشورتى 

تشكيل شده است.
وى عنوان كرد: از آنجا كه يكى از تكاليف ابالغى به معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم استان همدان در راستاى ماده 16 قانون 
حمايت از خانواده تأسيس و راه اندازى مراكز مشاوره در كنار دادگاه هاى خانواده است، ارجاع تمام دعاوى خانوادگى به مراكز مشاوره 

خانواده يكى از مهم ترين راهكارها در پيشگيرى و كاهش پرونده هاى مرتبط با دعاوى خانواده خواهد بود.

ساخت «اتاق مادر و كودك» در فضاهاى شهرى منطقه 3 همدان
 مدير منطقه 3 شهردارى همدان از ساخت اتاق مادر و كودك در فضاهاى شهرى خبر داد، به طورى كه براى ايجاد اتاق  هاى مراقبت 

از كودكان يا اتاق هاى مادر و كودك در فضاهاى عمومى منطقه از خردادماه برنامه  ريزى شده است.
به گزارش همدان، محمدرضا فيضى منش، اظهار كرد: ايجاد اتاق مادر و كودك در فضاهاى عمومى شــهرها يكى از نيازهاى ضرورى 

براى حضور همزمان مادر و كودك در اجتماع به شمار مى  رود.
وى گفت: درحال حاضر فضاهاى شهرى براى حضور گروه هاى مختلف جامعه از جمله بانوان و كودكان با كمبودها و نواقصى مواجه 
بوده و نبود مكان هاى مناسب براى مواردى چون تغذيه نوزادان و رسيدگى به امور آنان و به طور كلى فضاهاى عمومى مورد مراجعه 
مادران از جمله اين موارد اســت.مدير شــهردارى منطقه 3 همدان با بيان اينكه، نخستين اتاق مادر كودك در بوستان شهروند ساخته 
مى شود ، ادامه داد: براساس گزارش هاى مردمى در بسيارى از موارد در مكان هاى عمومى از جمله بوستان ها با مادرانى روبه رو مى شويم 

كه با حالت نگرانى درحال رسيدگى به كودكان خود هستند كه بايد حقوق اوليه اين افراد از سوى مديريت شهرى ديده شود.

فسخ قرارداد ميدان بار همدان
■ ميدان ميوه و تره بار پس از يك دهه نساخته تعطيل شد

ساخت مدرسه شهداى شهردارى در همدان
 تفاهم نامه همكارى بين شــهردارى همدان و اداره كل نوســازى 

مدارس امضا شد
در راســتاى اجراى طرح آجر_ به_ آجر و مشاركت خيرين نيكوكار و 
نهادها و ارگان هاى دولتى در امر مقدس مدرسه سازى تفاهم نامه اى بين 
شهردارى شهر همدان و مجمع خيرين مدرسه ساز و اداره كل نوسازى 
درباره ساخت مدرسه اى در شهر همدان به نام شهداى شهردارى همدان 

منعقد گرديد.
به گزارش روابط عمومى، محمدحســين مرادى مدير كل نوســازى 
مدارس اســتان همدان، در اين جلســه درباره طرح آجر به آجر و 
مشــاركت همه آحاد مردم و نهادهاى دولتى و غيردولتى مطالبى را 

ايراد كردند. 
در ادامــه رئيــس هيأت مديــره و مجمع خيرين ايــن حركت را يك 
مسئوليت اجتماعى در راستاى طرح مورد نظر و كمك به مدرسه سازى 
دانســته و ضمن اميدوارى، خواســتار كمك نهادهاى ديگر استانى به 

تبعيت از شهردارى محترم همدان در اين باره شدند.
همچنين مديرعامل مجمع خيرين مدرسه ساز نيز تشريح روند كار جهت 
تغيير كاربرى زمين موردنظر و ارائه مدارك ومستندات كامل جهت اين 
كار از تمامى عزيزانى كه در اين نيت خير شريك بوده و قدمى را براى 
تسريع درانجام مراحل ادارى اين پرونده برداشته قدردانى و تشكر كرد.

در ادمه شهردار همدان، رئيس شوراى شهر و نائب رئيس شوراى شهر 
همدان درباره نحوه تغيير كاربرى زمين اهدايى منصوره زاهدى به مجمع 
خيرين مدرسه ساز اســتان همدان براى فروش زمين مذكور و ساخت 
مدرســه از عايدات فروش آن در اســتان و سطح شهر گزارش هايى را 

ارائه كردند.

بسيج امروز بيش از هر دورانى 
در سپهر ميهن نقش آفرين است

 نقش آفرينى هاى بزرگ و سرنوشت  ســاز بســيج به عنوان نهادى 
مبــارك و مردمــى، امــروز بيش از هــر دورانــى در كاركردها و 

دستاوردهاى انقالب اسالمى نقش دارد.
بــه گــزارش ايرنا، اســتاندار همدان بــا صدور پيامى به مناســبت 
گراميداشت هفته بســيج، اظهار كرد: هفته بســيج فرصتى است تا 
ضمن گراميداشــت ياد و خاطره حماســه آفرينان بسيجى و تكريم 
شــهداى گرانقدر انقالب با آرمان ها و ارزش هاى انقالب اســالمى 

تجديد ميثاق نماييم.
در پيام ســعيد شــاهرخى، آمده است: با گذشــت 4 دهه از ظهور 
فرهنگ و تفكر بســيجى و پديدار شــدن بسيج مســتعضعفان در 
ســپهر ميهن اســالمى، نقش آفرينى هاى بزرگ و سرنوشت ساز اين 
نهــاد مبارك و مردمــى، امروز بيش از هر دورانــى در كاركردها و 

دستاوردهاى انقالب اسالمى نقش داشته است.
وى تأكيد كرد: بدون شك با ترويج و تثبيت روحيه جهادى و بسيج 
در جامعه مى توان از گذرگاه هاى سخت جنگ اقتصادى تحميل شده 
توســط قدرت هاى غربى عبور كرد و سند گام دوم انقالب اسالمى 

كه از دغدغه هاى رهبرى معظم است را اجرايى نمود.
استاندار همدان در اين پيام افزوده، اينجانب هفته بسيج را به تمامى 
مردم به ويژه بسيجيان استان همدان تبريك عرض مى كنم و اميدوارم 
از ايــن فرصت و ظرفيــت كالن در همه عرصه ها براى توســعه، 

پيشرفت و آبادانى ايران اسالمى استفاده شود.

مساعدت  يك  ميليارد و 997 ميليون ريالى 
در همدان به 461 بيمار

 مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از مساعدت  يك ميليارد و 997 ميليون ريالى مجمع 

خيرين سالمت همدان به 461 بيمار سخت درمان خبر داد.
حميد شــاكرى صفت در گفت وگو با فارس با اشــاره به مساعدت 
مجمع خيرين سالمت از بيماران جديد در مهرماه امسال، اظهار كرد: 
در اين مدت 86 بيمــار جديد به ما مراجعه كرده اند كه به 22 بيمار 

مساعدت شده و 62 بيمار نيز راهنمايى شده اند.
وى با بيان اينكه 672 ميليون ريال توانستيم به بيماران جديد مساعدت 
درمانى بالعوض داشته باشيم، گفت: به 78 بيمار به مبلغ 304 ميليون 

و 300 هزار ريال در قالب طرح «سخاوت» مساعدت شد.
مسئول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت 
از توزيع 85 ســبد كاال بــه ارزش 205 ميليون ريــال بين بيماران 
ســخت درمان همدان خبر داد و افزود: تعداد بيماران مساعدت شده 

85 نفر بودند.
وى به توزيع 304 ســهم گوشــت قربانى و مرغ بيــن 240 نفر از 
بيماران به ارزش 155 ميليون و 400 هزار ريال اشــاره كرد و گفت: 
430 ميليون ريال وام قرض الحسنه به ده بيمار پرداخت شده است.

شــاكرى با بيان اينكه 327 ميليون و 795 هزار و 413 ريال از مراكز 
درمانى براى 24 بيمار تخفيف اخذ شــد، گفت: جمع مســاعدت ها 
يــك ميليــارد و 997 ميليون و 495 هــزار و 413 ريال به 461 نفر 

بوده است.

1- حزب كارگزاران ســازندگى درحال رايزنى با سيدحسن خمينى 
براى پذيرش داوطلبى در انتخابات رياســت جمهورى اســت. گويا 
اولويت اين حزب حمايت از سيدحســن خمينى در انتخابات است. 
گفتنى است نظر مثبت شــوراى مركزى حزب كارگزاران به محسن 

هاشمى نيز هست.
2- سازمان اوقاف از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به دليل اصالح 
ســند 2 پالك وقفى از 5 پالك كوه دماوند به نفع منابع طبيعى كشور 
شــكايت مى كند. گويا اوقاف در ايــن زمينه تنها نظر قضايى را قبول 
دارد. گفتنى اســت در ماه هاى گذشته اعالم وقفى بودن كوه دماوند و 
5 هزار و 600 هكتار جنگل هيركانى آق مشــهد سارى به 2 ابرپرونده 
مورد اختالف 2سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزدارى كشــور كه متولى صيانــت از انفال و منابع طبيعى ايران 

است، تبديل شد.
3- ســويا كاالى جديدى است كه روند كمبود و بعد گرانى آن آغاز 
شــده اســت. گويا اين دومين بار طى 2  ماه گذشته است كه سويا در 
بازار كمياب مى شــود و اين بار ســوپرماركت داران از ناياب شدن آن 
مى گويند. گفتنى است اين روند كه كااليى با كمبود و نايابى مواجه و 
پس از افزايش قيمت به وفور در بازار يافت مى شود، به روندى عادى 

در بازار تبديل شده است.
4- دور زدن محدوديت ها توسط برخى صنوف آغاز شده است. گويا 
برخى فروشندگان تلفن همراه براى قرار گرفتن در رسته تعميركاران 
قصــد دارند فردى را به عنوان تعميركار بــه مغازه خود اضافه كنند و 
مجوز آن را در مدت كوتاه از اتاق اصناف بگيرند تا بتوانند به فعاليت 
خــود باعنوان تعميركار ادامه دهند. گفتنى اســت باز بودن بانك ها و 
ترس از برگشــت خوردن چك ها توجيه اين نوع اقدامات براى دور 

زدن محدوديت ها است.
5- رقابت هــاى درون گروهى اصولگرايان براى انتخابات رياســت 
جمهورى شــدت يافته اســت. گويا فضاسازى رســانه اى به  منظور 
پيروزى كانديداى مورد نظر در نقد ديگر داوطلبان اصولگرا، بخشى از 
اين رقابت درون گروهى است. گفتنى است در چند روز گذشته سعيد 
محمد فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم و داوطلب احتمالى انتخابات، 

هدف اين فضاسازى و انتقاد بوده است.

 ســال 90 بود كه فرمانــدار وقت همدان 
از خريدارى زمينى براى ايجاد ميدان ميوه و 
تره بار همدان خبر داد و با ســرو صداى زياد 
اتفاقات خريد و ســاخت آن در همه محافل 
نقل مجالس شد تا بزرگترين ميدان بار غرب 
كشــور در همدان ايجاد شود. اين اميدوارى 
با حضور بتاجا و شركت هاى سرمايه گذارى 
وابســته به آن بيشتر هم شــد اما مدت زمان 
زيادى نگذشته بود كه مشكالت يكى پس از 

ديگرى سر راه اين پروژه قد علم كرد.
اختــالف بر ســر كنــار كشــيدن يكى از 
شــركت هاى ســرمايه گذارى پروژه و تأمين 
اعتبارات الزم تا رضايت بخش نبودن عملكرد 
سرمايه گذاران از نگاه مسئوالن وقت از جمله 
مشــكالتى بود كه پروژه ميدان بار را با خود 
درگير مى كرد و پس از آن در ســال هاى 91

و 92 شــهردارى همــدان آن را بزرگ ترين 
ميدان بار غرب كشــور دانست كه تا كمتر از 

24 ماه آينده يعنى سال 94 انجام مى شود.
ســرانجام در ســال 94 و پس از سفر رئيس 
جمهــورى به اســتان همدان زميــن پروژه 
ميدان بار همدان به كنسرسيوم سرمايه گذارى 
تحويل شــد و پس از مدتى، دوباره مديريت 
شــهرى همدان اعــالم كرد كه ايــن پروژه 
درحال تكميل است و سال 96 به بهره بردارى 
مى رســد؛ حاال با گذشــت چيزى حدود ده 
ســال از روند خريد زمين و 3 سال از وعده 
بهره بردارى آن، معاون فنى و عمرانى شهردار 
همدان از فسخ پيمان پروژه ميدان بار همدان 
خبر مى دهد، به طورى كه در جلسات مشتركى 
كه با فرماندار، شــوراى شهر، اعضاى هيأت 
امناى ميدان بار فعلى و كنسرسيوم برقرار شده 
اســت، اين نتيجه حاصل شــده كه متأسفانه 
كنسرسيوم نتوانســته به تعهدات خود عمل 
كند و براســاس مــاده ده و 11 مفاد قرارداد 
بايد كار از پيمانكار و كنسرسيوم گرفته شود.
عزيزا... يوســفى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كــرد: پيمانــكار و كنسرســيوم در فرصت 
دوباره اى كه داده شــده بود نتوانسته در اين 
بازه زمانــى تعهدات خــود را اجرايى كند؛ 
بنابرايــن قرارداد شــهردارى با كنسرســيوم 

درحال فسخ است.
وى بــا بيان اينكه مقدمات كار فســخ انجام 

جلسه  نخســتين  و  شــده 
كميســيون مــاده 38 مقرر 
شــهردارى ها  قانــون  در 
براى حل اختالف و فســخ 
است،  شــده  برگزار  پيمان 
تصريح كــرد: منتظر اعالم 
نظر كميسيون با نظر قاضى 
كميسيون هســتيم تا تعيين 

تكليف شود.
دليــل  دربــاره  يوســفى 
همكارى نكردن كنسرسيوم 
بــراى اجراى ايــن پروژه 
كنسرســيوم  شــد:  يادآور 
و  منابع  بايد  اســت  معتقد 
تعيين  پيش  از  خريــداران 
شود و شهردارى و شوراى 
شــهر و در حقيقت استان 

اين تضمين را بدهد كــه اين پروژه خريدار 
دارد، درحالى كه خواسته كنسرسيوم در هيچ 

يك از مفاد قرارداد وجود ندارد.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه مــا نمى توانيم به 
كنسرســيوم درباره فــروش غرفه ها تضمين 
دهيم، خاطرنشــان كرد: با وجود اين باز هم 
با فرماندارى و شــوراى شــهر و همكارى 
شــهردارى يك پيش نويس پيش فروش تهيه 

شــد كه دست كنسرسيوم 
پيش فــروش  بــراى 
و  ميدان بــار  غرفه هــاى 
فراهم  جانبى  تأسيســات 
شود كه اين پيش نويس به 
تأييد شــوراى شهر رسيد 
اما باز هم بــا وجود اين، 
آنها دنبال تضمين هستند.

يوســفى بيان كــرد: هيچ 
تضمينــى بهتر از صحبت 
فعلــى  امنــاى  هيــأت 
اعالم  كه  نيست  ميدان بار 
كردند حاضرند براســاس 
محل  كارشناســى  قيمت 
ميدان بار فعلى با ميدان بار 
جديد تهاتر شود اما اعالم 
كرده ام اين كنسرســيوم يا 
نمى خواهد و يا نمى تواند به لحاظ فنى و مالى 
اين كار را به پايان برساند زيرا پس از گذشت 
5 ســال از قرارداد پيشرفت فيزيكى 6 درصد 

براى ما اصال قابل قبول نيست.
 پل غدير سال آينده به بهره بردارى 

مى رسد
غدير(پــل  تقاطــع  پــروژه  دربــاره  وى 
كــرد:  خاطرنشــان  نيــز  فرهنگيــان) 

به منظــور تــردد آســان و ايمــن جنــوب 
ــور، از  ــرب كش ــه غ ــمال ب ــى ش و دسترس
ميــدان عاشــورا بــه بلــوار نجفــى و از بلــوار 
ــع  ــى تقاط ــوار نجف ــه بل ــى ب ــردار همدان س
غيرهمســطح به صــورت روگــذر داريــم 
كــه پيمانــكار از هــر 2 جهــت مشــغول 
قالب بنــدى و آرماتوربنــدى عرشه هاســت 
ــل، فونداســيون و  و در مجمــوع پايه هــاى پ

شــمع ها انجــام شــده اســت.
يوســفى با بيان اينكه يكى از پايه هاى تقاطع 
غيرهمســطح غدير باقى مانــده كه پيمانكار 
درحال قالب بندى است، ادامه داد: اميدواريم 
پل غدير در ماه آينده به بتن ريزى برســد و 
اگر بتوانيم عرشه هاى ميدان عاشورا به بلوار 
نجفى و بلوار ســردار همدانى به بلوار نجفى 
را بتن ريــزى كنيم بخش عمده اى از عمليات 

اجرايى پل به انجام رسيده است.
ــدان  ــهردار هم ــى ش ــى و عمران ــاون فن مع
ــن  ــه اي ــان ب ــل زم ــل تحمي ــى از عوام يك
نامتعــارف  افزايــش  را  شــهرى  پــروژه 
ــا دانســت و  ــح و شــيوع كرون قيمــت مصال
ــا در اوايــل امســال  اظهاركــرد: شــيوع كرون
ــا  ــاى م ــه كارگاه ه ــى 2 ماه موجــب تعطيل
ــن  ــده اي ــال آين ــم در س ــا اميدواري ــد ام ش

ــد. ــردارى برس ــه بهره ب ــل ب پ

 مسئول بســيج فرهنگيان استان همدان از 
فعاليت 22 گروه جهادى فرهنگيان در همدان 
و اجراى طرح «تمدن سازان» ويژه انجمن هاى 

فرهنگى و هنرى خبر داد.
طيب فريــادرس در گفت وگو با فارس ضمن 
تبريك فرارسيدن هفته بســيج اظهار كرد: در 
مباحث جهادى بســيج فرهنگيان سال گذشته 
حدود 3 تا 4 گروه جهادى داشتند كه خدمات 

ارزنده اى نيز ارائه كردند.
وى با اشــاره به اينكه با شيوع ويروس كرونا 
معلمان پاى اردوهــاى جهادى حضور يافتند 
و اكنون 22 گروه جهادى در اســتان داريم كه 
رشد 7 برابرى دارد، افزود: گروه هاى جهادى 
معلمان در گندزدايى مدارس و مراكز آموزشى 

فعاليت نيز داشتند.

مسئول بسيج فرهنگيان استان همدان با اشاره 
به كمــك يك ميليــارد و 200 ميليون تومانى 
معلمان به دانش آموزان نيازمنــد، اظهار كرد: 
550 ميليون تومان كســر از حقــوق و 700

ميليون تومان كمك غيرنقدى به دانش آموزان 
انجام شــد و 36 هزار بسته بهداشتى و 4 هزار 

بسته غذايى نيز تهيه و توزيع كرديم.
وى به جهاد آموزشــى معلمان با گســترش 
ويروس كرونا نيز اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه 25 تــا 30 درصد دانش آموزان بدون 
گوشــى هوشــمند بودند تعدادى از معلمان 
كالس هــاى حضــورى را در مناطق محروم 
شــكل دادند اما با قرمز شدن شرايط كرونايى 

باز هم برگزارى كالس مقدور نيست.
فريــادرس با بيــان اينكــه با نبــود امكان 

كالس هاى درســى طرح «لبخنــد رضايت» 
اجرا مى شــود، گفت: در اين طرح هر معلمى 
سرپرســتى آموزشــى 3 تــا 5 دانش آموز را 
برعهده گرفته و بســته هاى آموزشــى را در 

اختيار آنها مى گذارد.
وى يادآور شــد: براى تهيه گوشى و تبلت نيز 
350 ميليون تومان كمك جمع آورى شــده كه 

بخشى به سمت آموزشى معلم مستقر است.
مسئول بسيج فرهنگيان استان همدان از اجراى 
طرح «تمدن سازان» ويژه انجمن هاى فرهنگى 
و هنرى خبــر داد و افزود: در قالب اين طرح 
يكصد انجمن شكل گرفته و عضوگيرى شده 
كه قرار اســت به انجمن ها در قالب جشنواره 

تمدن ساران محتوا ارائه شود.
وى از اجــراى «طرح واليــت» ويژه آموزش 

معلمان خبر داد و گفت: اين طرح 8 مرحله اى 
از اين ماه آغاز شــده و تا خرداد ادامه دارد كه 
در هر مرحله 190 ساعت ضمن خدمت براى 

معلمان آموزش ارائه مى شود.
در  متأســفانه  كــرد:  خاطرنشــان  فريادرس 
سال هاى گذشته در زمينه سند تحول بنيادين 
اتفاقى نيفتــاده بود كه بر اين اســاس پايگاه 
تخصصى مسأله محور طراحى شد تا بر روى 
اولويت هاى سند تحول در يك شهر و مقطع 

مشخص كار كند.
وى با تأكيد بر اينكه تمام تمركز اين طرح در 
سند تحول بنيادين است، بيان كرد: هر كانون 
در ادارات 8 پايگاه را شــكل مى دهد و تالش 
مى كند كه ســند تحول با اولويت بندى مسائل 

انجام شود.

22 گروه جهادى فرهنگيان در همدان فعالند

استاندار همدان:
 اجراى طرح مقابله با 
كرونا محله محور است

 طرح «شهيد قاسم سليمانى» با هدف مبارزه 
مؤثر با همه گيرى كرونا به صورت محله محور 
و با مشــاركت سپاه، دانشگاه علوم پزشكى و 
نيروهاى مردمى بســيج در سطح استان اجرا 

مى شود.
به گزارش ايرنا، استاندار همدان در جلسه ستاد 
استانى مديريت كرونا كه با محوريت بررسى 
اجراى طرح شهيد قاسم سليمانى برگزار شد، 
بيان كرد: در همين ارتباط طرح جامع مديريت 
هوشمند كرونا به مدت 2 هفته با تمام توان و 
استفاده از تمامى ظرفيت هاى موجود در استان 
اجرا مى شــود كه همكارى همه مجموعه ها 
به ويژه مردم مى تواند به اجراى خوب اين طرح 

كمك كند.

سيدسعيد شاهرخى اظهار كرد: 2 روز گذشته 
از آغاز اجراى طرح محدوديت ها در اســتان 
همدان موفقيت آميز و با همكارى خوب مردم 
همراه بوده اســت. وى تأكيد كــرد: ادارات و 
نهادها مكلف هستند قانون به كارگيرى از توان 
يك سوم كاركنان در شهرهاى قرمز كرونايى را 

رعايت كنند.
شاهرخى با قدردانى از تالش مديران استانى 
و شهرســتانى در اجــراى محدوديت هــاى 
جديد، گفت: برگزارى مراسم عزا و عروسى 
و حتى جلســات ادارى غيرضرورى ممنوع 
است، همچنين محدوديت هاى ترافيكى بايد 

به صورت جدى اجرا شود.
وى همچنين بــا تبريك هفته بســيج اظهار 
كرد: بسيج يادگار ارزشمند و ماندگار انقالب 
اسالمى و امام راحل بوده و در سال هاى اخير 
از سازندگى تا دفاع از مرزها، نقش آفرين بوده 
است. نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 

شــهر همدان نيز در اين جلسه گفت: اجراى 
طرح شــهيد قاسم ســليمانى در هفته بسيج 
يك فرصت ارزشــمند براى كنترل همه گيرى 

ويروس كرونا است.
ا...  حبيــب  والمســلمين  حجت االســالم 
شعبانى موثقى، خواســتار همكارى روحانيان 
و طالب جهادى بــراى همراهى و همكارى 
بــا كادر درمان و تبليغ ضــرورت و اهميت 
رعايت محدوديت ها در زمينه مقابله با ويروس 
كرونا شد. وى بيان كرد: به طور حتم طالب و 
روحانيان جهادى آمادگى دارند عالوه بر كمك 
به كادر بهداشــت و درمــان در اجراى طرح 
شهيد سليمانى به عنوان يك طرح محله محور 

نيز كمك كنند.
امام جمعه همدان اظهار كرد: مساجد ظرفيت 
بسيار خوب و ارزشــمندى براى كمك هاى 
مؤمنانه هســتند و درصورت بازگشايى كمك 

بزرگى به اجراى اين طرح مى كنند.

فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
نيز گفت: اين طرح براســاس تفاهم نامه سپاه 
پاسداران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى با هدف كنترل ويروس كرونا و استفاده 
از ظرفيت نيروهاى مردمى بسيج تدوين شده 

است.
مظاهر مجيدى افزود: در اســتان همدان اين 
طرح با همكارى اســتاندارى و دانشگاه علوم 
پزشكى و براساس تفاهم نامه استانى به زودى 

اجرايى مى شود.
وى ادامــه داد: در اجراى اين طرح بر رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، رهگيرى هوشمند و 
قرنطينه بيمارى تأكيد شــده است و نياز است 

بيشتر خدمات در منزل صورت گيرد. 
مجيدى اضافه كرد: همه گروه ها و مجموعه ها 
با همكارى ستاد كرونا براى مهار اين بيمارى 
بايد تالش كنند تا آمار ابتال و فوتى ها در جامعه 

كاهش يابد.
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نسخه تحت وب نرم افزار جامع ادارى ومالى 
در شهردارى ماليراجرايى مى شود

 امــروزه الزمه اخــذ تصميمات 
كالن و جزئــى و برنامه ريزى براى 
اداره و توســعه خدمــات شــهرى 
جامع  اطالعــات  داشــتن  نيازمند 
و كافــى و يكپارچــه از حوزه هاى 
مختلف در شــهردارى ها است. نظام 
جامع مالى ادارى، مجموعه نرم افزار 
يكپـارچـــه اى است كه با حداكثر 
در  شــهردارى ها  نيازهاى  با  تطابق 

جهت اين امر توليـــد و ارائه شــده كه با اســتفاده از اين نرم افزارها، 
گزارش هــاى پيچيده و جامعى از فرايندهاى اطالعاتى شــهردارى در 
حوزه هاى مختلف ادارى، مالى، منابع انســانى، پشتيبانى و ... به دست 
مى آيند و بر پايــه آنها مى توان تصميمات راهبردى در حوزه مديريت 

شهرى را اتخاذ كرد. 
شــهردار مالير ضمن اعالم اين خبر گفت: نرم افزار جامع ادارى ومالى 
شــهردارى مالير امكان اجرا بر روى تمامى ســكوى ها و سيستم هاى 
عامــل مختلف براى كاربردهاى مختلف را دارد كه با اســتفاده از اين 
نرم افزار و پياده سازى نسخه تحت وب اين سامانه امكان دوركارى براى 
مديران و كاركنان شهردارى در زمان شيوع ويروس كرونا و پيشگيرى 
آسيب هاى اين ويروس فراهم شده است و مديران، مسئوالن و كاربران 
اين ســامانه به راحتى مى توانند با نصب نسخه تحت وب و موبايلى اين 
نرم افزار به راحتى خارج از محيط كار و در تمام ســاعات شــبانه روز با 
داشتن كلمه عبور و پسورد و رعايت نكات امنيتى نسبت به پيگيرى و 

پاسخگويى كارتابل خود اقدام كنند. 
حسين بابايى در پايان اظهار كرد: نسخه تحتوب نرم افزار جامع ادارى 
و مالى شهردارى مالير امكان ارائه تمام قابليت ها و امكانات موجود در 
نسخه تحت ويندوز را دارد و عالوه بر آن با ارائه داشبوردهاى مديريتى و 
مالى، نمايش فرم ها، انجام گردش كار، امكان بررسى وضعيت شهردارى 
از زواياى مختلف را دارد و با ارائه اطالعات مهم و ضرورى كسب و كار 
به صورت تصويرى و گرافيكى و قابليت نمايش در موبايل، در پيشــبرد 
اهداف شهردارى مالير كمك شايانى كرده و اين نرم افزار زمينه را براى 

جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا فراهم خواهد كرد. 

ترميم حفارى ها و اجراى روكش آسفالت 
خيابان هاى اصلى شهر

 اجراى پروژه فاضالب در شــهر كرفس كه با جديت تمام و سرعت 
بســيار خوب درحال اجرا است موجب حفارى هاى گسترده در سطح 
شهر و از بين رفتن آسفالت معابر شده و مشكالت ترافيكى و بهداشتى 

بسيارى براى شهر دربر داشته است. 
شــهردار شــهر كرفس گفت: مجموعه شهردارى و شــوراى اسالمى 
شــهر كرفس با بررســى دقيق ابعاد پروژه، از آغاز سال 1399 سعى 
در مديريت موضوع و جهت دهى حفارى ها در ســطح شهر كرد كه در 
همين راســتا با انجام پيگيرى هاى مداوم و تشكيل جلسات مختلف با 
مسئوالن اجرايى پروژه و مسئوالن آبفار استان و شهرستان، كل توان 
اجرايى پيمانكار در 6 ماه اخير بر تكميل شبكه فاضالب در خيابان هاى 

اصلى شهر معطوف شد. 
رضــا فرخى ادامه داد: بــا پايان حفارى هــا در خيابان هاى اصلى 
شهر شــامل خيابان هاى امام خمينى(ره)، شهيد بهشتى، كشاورز، 
فرهنگ و طبيعت، شــهردارى و شوراى اسالمى با وجود مشكالت 
فــراوان در يك حركت جهادى در 2 مــاه اخير، با آغاز يك پروژه 
آســفالت ريزى بزرگ نســبت به ترميم حفارى ها و آسفالت ريزى 
خيابان هــاى مذكور اقــدام كرد. به يارى خداوند، تالش پرســنل 
خدوم شــهردارى و همــكارى مــردم عزيز، ترميــم حفارى ها و 
لكه گيــرى آســفالت كل خيابان ها (به طول حــدود 2 كيلومتر) 
صورت پذيرفت و روكش آســفالت بخــش بزرگى از آنها (به طول 

بيش از يك كيلومتر) نيز اجرا شد.
وى گفت: در نتيجه تالش هاى صورت گرفته ضمن پيراســتگى چهره 
شــهر، شــهروندان عزيز كرفس در فصل بارندگى و سرماى پيش رو با 
هيچ گونه مشكل ترافيكى و بهداشتى در خيابان هاى اصلى شهر مواجه 

نخواهند بود. 

سرپرست شهردارى كبودراهنگ:
وضعيت آبگرفتگى خيابان هاى كبودراهنگ 

امسال بهتر از پارسال است
 اليروبى كانال پشت كشــتارگاه شهر كبودراهنگ و بخش 
عمده اى از مشــكالت آبگرفتگى خيابان مدنى و بلوار بهشــتى 

مرتفع شد.
سرپرســت شــهردارى كبودراهنگ بــا بيان ايــن مطلب در 
گفت وگو با همدان پيام اظهار كرد: باتوجه به اينكه در سال هاى 

گذشته هنگام بارش باران شــاهد آبگرفتگى در نقاط مختلف 
شــهر كبودراهنگ بوديم، امســال چندين منطقه شناسايى و 
اليروبى شد تا شهروندان با مشــكالت كمترى مواجه شوند و 
خوشبختانه با بارش هاى اخير مشكل آبگرفتگى جدى در سطح 

شهر نداشتيم.
بهــرام جمشــيدى همچنيــن افــزود: برخــى از چاله هــا و 
فرورفتگى هايى كه در خيابان هاى ســطح شهر وجود داشت را 
نيز ترميم كرديم ولى با وجود اين مشــكالت زيادى در اين باره 

وجود دارد كه اميدواريم بتوانيم بررسى و مرتفع كنيم.

وى ادامه داد: شهرك منظريه كبودراهنگ يكى از شهرك هايى 
اســت كه متأســفانه كوچه هاى آن آسفالت نيســت و مواقع 
بارندگى ســاكنان اين منطقه با مشــكالت بســيارى مواجه 
هســتند در اين شهرك نيز به بيس ريزى كوچه ها اقدام كرديم 
تا با مناسب شدن شــرايط آب وهواى اوايل سال آينده بتوانيم 

كوچه ها را آسفالت كنيم.
جمشــيدى در پايان افزود: شــهردارى كبودراهنگ با امكانات 
وتجهيزات آمادگى كامل براى رويارويى با فصل ســرما به ويژه 

برف روبى و... را دارد.

دبير صفحه: سپيده راشدى »
خبرنگاران: اكرم حميدى، سحر يوسفى، زهرا اميرى و يوسف امينى »

ســال پايانى فعاليت شوراى پنجم و شــهرداران منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته را به شــهروندان مى دهد. همدان پيام بنابر رسالت اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
بلديه را براى مجموعه مديريت شهرى استان راه اندازى كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه اختصاصى شهرداران و شوراها به اخبار و عملكرد اين حوزه بپردازد. در تهيه 

محتواى اين صفحه روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى دارند كه شايسته قدردانى است.

 چهار اكيپ آسفالت ريزى و لكه گيرى به صورت 
مستمر در طول تابستان مشــغول خدمت رسانى 
بودند. 15 هزار تن آســفالت در معابر شهر اسدآباد 
ريخته شــد و درحال حاضر هســته مركزى شهر 

وضعيت خوبى دارد.
شهردار اسدآباد گفت: پروژه آسفالت و جدولگذارى 
معابر بلوار كشاورز در قالب طرح بازآفرينى شهرى 

در 3 ماهه تابستان سال 99 انجام شد.
عليرضــا فعله گرى ادامه داد: خوشــبختانه تمركز 
اجــراى پروژه هاى آســفالت عمدتــا در محالت 
حاشيه نشــين و محروم شهر است كه هديه خوبى 

براى مردم اين محالت خواهد بود.
وى اظهار كرد: آسفالت ريزى خيابان بسيج، خيابان 
15 خــرداد، خيابان آيت ا... رفســنجانى و كندرو 

خيابان 22 بهمن انجام شد.
فعله گرى خاطرنشــان كرد: خاكبردارى و تسطيح 
زمين هاى واشرسازى از جمله پروژه هاى اجرايى و 

عمرانى بزرگ است كه 50 هزار متر مكعب خاك از 
زمين هاى اين منطقه جهت تسطيح و آماده سازى 

برداشت شد.
وى افزود: ورودى شــهر از سمت سنقر و آجين 
كه به ميدان بار شــهر اســدآباد ختم مى شود، 
وضعيت مناســبى نداشــت. با تملك و تخريب 
4 مغازه 60 مترى اين معبر بازگشــايى شد. با 
جابه جايى تير برق ورودى شــهر از 5 متر به 7 

مى كند. تغيير  متر 
فعله گرى ادامه داد: پياده راه سالمت يكى از معابرى 
است كه به شهرك سيداحمد با 16 هزار جمعيت 
ختــم مى شــود. هم اكنون كارهــاى مطالعات آن 
انجام شده و در دست اقدام است. ساختمان جهاد 
كشاورزى از جمله چند ساختمان و ملك معارض 

در اين محل بود كه ديواركشى شده است.
 بهره بردارى از ايستگاه دوم

 آتش نشانى در دهه فجر

شــهردار اســدآباد بيان كــرد: تكميل فــاز دوم 
ساختمان شماره 2 آتش نشانى با كمك استاندارى 
تأمين اعتبار شــد. تكميل و ساخت اين ساختمان 
در دست اقدام اســت كه اميداريم در دهه فجر به 

بهره بردارى برسد.
نردبان  خريد  در  شهر  دومين  اسدآباد   

14 مترى آتش نشانى
فعله گرى ضمن تأكيد بر اينكه اســدآباد به عنوان 
دومين شــهر پــس از همدان نردبــان 14 مترى 
آتش نشــانى را خريدارى كرده اســت كه پس از 

تأمين دستگاه ها افتتاح خواهد شد.
وى در پايــان گفت: در حــوزه فرهنگى 2 برنامه 
شاخص برگزارى نمايشــگاه هفته دفاع مقدس و 
مســابقه كتابخوانى با محوريــت كتاب عطر مريم 
برگزار شــد كه جوايز برندگان اين مسابقه تا چند 

روز آينده اهدا مى شود.

شهردار شيرين سو خبرداد

زيباسازى و 
ساماندهى تمامى 
بلوارهاى سطح شهر 
 شــهردار شيرين سو در حاشــيه بازديد از پروژه 
ســاماندهى رفيوژ ميانى بلوارها در جمع خبرنگاران 
از ادامه عمليات عمرانى اجراى كفپوش و سنگفرش 
رفيوژ ميانى بلوارهاى امام خمينى(ره)، سردار شهيد 
سليمانى و شهيد بهشتى با اعتبارى بالغ 2 ميليارد 

ريال خبر داد.
ســيدمصطفى موسوى، زيباســازى بلوارها، توسعه 
فضاى ســبز پايدار، صرفه جويــى در مصرف آب و 
كاهش هزينه هاى مديريت شهرى را از اهداف اصلى 

اين پروژه عنوان كرد.
وى با تأكيد بر زيباسازى در راستاى ارتقاى كيفيت 
محيط گفت: اهميت دادن به زيباســازى در شهر، 
آن را براى زندگى ســاكنانش مناسب تر مى سازد و 
هدف از اجراى پروژه هاى زيباسازى، فراهم آوردن 
محيطى اســت كه همه شهروندان در آن احساس 

لذت كنند.

وى در ادامه با اشــاره به لزوم ارتقاى كيفيت محيط 
شــهرى بيان كرد: براى رســيدن به شــهرى زيبا 
اقدامــات خوبى انجام گرفته اســت كه از جمله آن 
مى توان به نصب المان هاى نورى، رفع نازيبايى هاى 
بصرى در شــهر، رنگ آميزى عناصر شــهرى، وضع 
مقررات و معافيت هــا در تعرفه عوارض محلى براى 
ايجاد و حفظ زيبايى ها و نماســازى ساختمان ها و 
به كارگيرى مبلمان شهرى مناسب و استاندارد اشاره 

كرد.
شيرين سو  شــهردار 
نقش  بر  تأكيد  ضمن 
در  شــهرى  مبلمان 
و  امــروزه  زندگــى 
شهرها افزود: مبلمان 
شــهرى و توجــه به 
محيطى  فضاســازى 
امروز  شــهرهاى  در 

به عنوان عنصرى تحول آفرين كه مى تواند چهره شهر 
را به همگان معرفى كند، شناخته مى شود.

موســوى در ادامه بيــان كرد: شــهرهاى امروز، 
عالوه بر رفع نيازهاى فيزيكى بايد پاســخى براى 
نيازهاى روحى و فرهنگى ساكنان شــان داشــته 

باشند.

 ساماندهى رفيوژ ميانى بلوار هادى 
60 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

وى ادامه داد: عمليات بهسازى بلوار هادى نسبت به 
طراحى و ســاماندهى معابر رفيوژ ميانى و همچنين 
سيستم آبيارى فضاى ســبز درختان موجود اقدام 
نكرده اســت. هم اكنون رفيوژ ميانى بلوار هادى 60

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
شهردار شيرين سو در ادامه به نقش مبلمان شهرى 
در افزايش مشــاركت اجتماعى شــهروندان اشاره 
كرد و افزود: نحوه چيدمان عناصر شــهرى، آرايش 
ســاختمان ها و حفظ نمادهاى قديمى و سنتى يك 
شــهر نقش مؤثــرى در افزايش روحيــه اجتماعى 

شــهروندان ايفا مى كند، بر اين اساس شهردارى با 
درنظر گرفتن جميع جهات و نيز به منظور كاهش 
هزينه هاى نگهدارى چمن و كاشت آن و همچنين 
زيباسازى و بهبود عبور و مرور در شهر به ساماندهى 
بلوارهاى ســطح شهر و كف ســازى آن اقدام كرده 

است.
موســوى ضمن تأكيد بر نقش مبلمان شــهرى در 
بهبــود عبور و مرور و زيباســازى محيط شــهرى 
بيان كرد: شــهر تنها شامل بناها نيست بلكه معابر، 
فضاهاى سبز، كاربرى ها و مشاركت اجتماعى مردم 
اســت كه موجوديت شهر را مى سازد و به آن هويت 

مى بخشد.
 به گفته موســوى، توجه به روح شهر تأثير بااليى 
در افزايش نشاط اجتماعى شهروندان دارد؛ بنابراين 
طراحــى و تجهيز محيط بايد به گونه اى باشــد كه 
شرايط زندگى و زيست محيطى آن از سطح خوبى 

برخوردار باشد.
شهردار شيرين ســو در پايان تأمين آسايش و رفاه 
شهروندان را از اصلى ترين اهداف شهردارى دانست 
و گفت: باتوجه به تعداد باالى پروژه هاى در دســت 
انجام از شهروندان عزيز تقاضامندم همچون گذشته 
با صبر و شــكيبايى خود، ما را در انجام پروژه هاى 

عمرانى يارى كنند.

نگاهى به عملكرد 3 ماهه شهردارى اسدآباد

بازآفرينى شهرى در هسته مركزى شهر محقق شد

 امروزه در بســيارى از شــهرهاى كشور 
نحوه كســب درآمد توسط شــهردارى ها به 
مسأله مهمى تبديل شــده است. دسترسى 
شهردارى ها به منابع درآمدى مطلوب و پايدار 
موجب مى شود كه شهردارى، نقش فعال ترى 
در محيط شــهرى ايفا كند و پاســخگويى 

مناسبى به نيازهاى شهروندان داشته باشد.
از اين رو دستيابى به روش هاى نوين تأمين 
منابع درآمدى پايدار، مطمئن و بدون تبعات 
ناگوار اقتصادى، اجتماعى و سياســى نقش 
بســيار مؤثرى در رضايت جامعه شــهرى، 

بخشيدن  سرعت 
به توسعه و عمران 
ى  ه هــا د و محد
شهرى و درنهايت 
مطلوب  مديريت 
شــهرها خواهــد 

داشت.
قــروه  شــهردار 
بيــان  درگزيــن 
كرد: در راســتاى 

نياز شــهر و خدمات رســانى به شــهروندان 

cng عزيز، پروژه ســاخت ساختمان جايگاه
شهردارى قروه درحال انجام بوده و عمليات 
عمرانى جايگاه از جمله قالب بندى، بتن ريزى، 
ساخت سايبان و تأمين روشنايى جايگاه در 
سال گذشــته به پايان رســيده و از اواسط 
سالجارى با توجه به برگزارى مناقصه، ساخت 
ســاختمان ادارى و ديواركشى مجموعه آغاز 
و پروژه مذكور داراى پيشــرفت 70 درصدى 
اســت. شــايان ذكر اســت قــرارداد خريد 
تجهيزات و دستگاه هاى جايگاه cng درحال 
انجام بوده و درصورت نهايى شــدن قرارداد 
دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز خريدارى 

و در آينده اى نزديك نصب خواهند شد.
مهدى اسفنديارى صالح خاطر نشان كرد: 
هدف از ســاخت جايگاه عرضه سوخت 
به  خدمت رســانى  تداوم  ســى.ان.جى، 
شــهروندان گرامى، ايجاد اشــتغال و از 
جملــه مهم ترين مبحث ايجــاد درآمد 
پايــدار خواهد بــود و اميدواريــم با به 
بهره بردارى رســيدن اين پروژه شــاهد 
رضايت مندى هرچه بيشــتر همشهريان 

فهيم و عزيز شهرمان باشيم.

 عمليات بهسازى محوطه و نصب يادمان (المان) بر مزار 
2 شهيد گمنام در شهر صالح آباد انجام شد.

شــهردار شــهر صالح آباد گفت: 2 شــهيد گمنام در خاك 
بوســتان شــهداى گمنام از ســمت ورودى شــمال شهر 

صالح آباد آرام گرفته اند. 
مهدى سحاب روشن ادامه داد: اين طرح در يك فراخوان از 
بين چندين طرح و توســط هنرمندى عزيز ارائه و انتخاب 
شده اســت كه الهام انتزاعى از گل الله نماد شهيد و خون 
شــهيدان اســت. طرح پس از طى مراحل، تأييد و تأمين 

اعتبارات الزم بر مزار 2 شهيد گمنام جانمايى و اجرا شد.
وى افزود: ساخت اين طرح زيبا و منحصر به فرد در بوستان 
زيباى شــهداى گمنام در نزديكى رودخانه و در بسترى به 
شــعاع 9 متر جانمايى شده اســت. اين طرح با سكوهاى 

ورودى و شــعاع 6 متر سازه اصلى در 
ارتفاع 9 متر به صورت بدنه فوالدى با 
رنگ سفيد و تزئينات اسليمى بدنه با 
فرفوژه و محوطه داخلى و ســكوهاى 
سنگى گرانيتى و نورپردازى سازه اجرا 

شده است.
كــرد:  خاطرنشــان  سحاب روشــن 
محوطه با هزينه اى بالغ بر 7 ميليارد 
و 500 ميليون ريال ســاخته شده و 

به ساحت مقدس اين شهيدان عزيز تقديم شده 
و اكنــون ميعاد و قرارگاه جانانى اســت كه براى 
بيعت با آرمان هاى واالى شــهيدان در آن گرد 

مى آيند. هم 

ساخت جايگاه cng شهر قروه درگزين 
براى ايجاد درآمد پايدار شهرى

شهردار صالح آباد:
المان شهـداى گمنام ساخته شد
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براى  اختيــارات  افزايــش 
استاندارى هاى مطلوب ارزيابى 
مى شود، اما به دليل نبود ساختار 
همچنين  و  مربوطه  مديريتى 
استان ها  بهرمندى  در  تفاوت 
از منابع و امكانات يكســان، 
بيشــتر  اختيارات  تفويــض 
اســتانداران را با چالش هايى 
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ترامپ به دنبال تضعيف احتمال بازگشت 
بايدن به برجام است

 يك روزنامه آمريكايى با اشاره به تالش هاى دولت كنونى واشنگتن 
براى هرچه بيشتر دشوار كردن كار دولت احتمالى «جو بايدن»، نوشت 
كاخ ســفيد ترامپ در پى تضعيف اقدام دولت بايدن براى بازگشت به 

برجام است.
به گزارش فارس، روزنامه «نيويورك تايمز» در يادداشتى به قلم «مايكل 
شى يِر» به بررسى تالش هاى دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
در آخرين هفته هاى خود براى دشــوار كردن كار دولت احتمالى «جو 
بايدن» براى بازگشت به سياســت هاى 4 سال پيش پرداخته و نوشت 
ترامپ به دنبال كاهش احتمال مشــاركت دوباره واشــنگتن در توافق 

هسته اى ايران است.
در بخشــى از اين يادداشت آمده اســت: «مقام هاى [دولت] ترامپ در 
تالش هســتند تا تحريم هايى جديدى را بر ايران اعمال كنند كه شايد 
براى آقاى بايدن، خنثى كردن آنها دشــوار باشد، به دليل اين نگرانى كه 

به سهل گرفتن به يكى از خطرناك ترين دشمنان آمريكا متهم شود».
اين روزنامه همچنين توضيح داد: «اين تحريم ها احتماال هر اقدام آقاى 
بايدن براى بازگشت به توافق هسته اى ايران در سال 2015 را تضعيف 
مى كند، گامى كه نيازمند اعطاى فضاى تنفس اقتصادى به ايران پس از 

چند سال محدوديت هاى ترامپ است».
در ادامه به نقل از «تِرى ساليوان» استاد علوم سياسى و مديرعامل گروه 
«پروژه انتقال [قدرت] در كاخ سفيد»، آمده است: «ترامپ مانند رؤساى 
جمهور پيشــين رفتار نمى كند، كســانى به اين فكر بودند كه روزهاى 
پايانى شان در قدرت چگونه ميراثى از آنها به جاى مى گذارد. آنها (دولت 
ترامــپ) درحال تنش زايى با ايران هســتند كه مى تواند منجر به تقابل 
[نظامى] شود. اقتصاد [آمريكا] رو به زوال است و هيچ كارى هم براى 

بيكارى نمى كنند».

تهديد ظريف به عزل توسط نماينده خوزستان
اجازه اى براى پذيرش تعهدات 

جديد برجامى نيست
 امكان تجديدنظر درباره برنامه جامع اقدام مشترك موسوم به برجام 

وجود ندارد.
نماينده شوشــتر در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره اظهارات نماينده ويژه دولت آمريكا در امور ايران مبنى بر اينكه 
اروپايى ها در صدد دســتيابى به برجام موشــكى هستند، گفت: امكان 
تجديدنظر در زمينه برنامه جامع اقدام مشترك موسوم به برجام وجود 

ندارد.
ســهراب گيالنى تصريح كرد: جمهورى اســالمى ايران به تعهدات 
برجامى خودش عمل كرده و اين درحالى اســت كــه اروپايى ها و 
آمريكايى ها به تعهداتشان عمل نكردند؛ بنابراين قرار نيست مذاكره 
جديد در برجام انجام شود بلكه غربى ها بايد تعهداتشان را عملياتى 

كنند.
وى ادامه داد: در اين بين وقتى غربى ها به تعهداتشــان به صورت كامل 

عمل كنند، مى توانند حرف جديدى بزنند كه صرفا قابل تأمل باشد.
اين نماينده در مجلس يازدهم افزود: در واقع اكنون موضوع طرح مذاكره 
جديد نيســت زيرا مرحله عمل و انجام از سوى كشورهاى حاضر در 

برجام است.
عضو مجمع نمايندگان اســتان خوزســتان در مجلس شوراى اسالمى 
خاطرنشان كرد: بدون شك اگر وزير امور خارجه تعهد جديدى براى 
كشورمان ايجاد كند، حتما عزل مى شود زيرا مجلس شوراى اسالمى به 

دستگاه ديپلماسى درباره مذاكره مجدد پيرامون برجام اجازه نمى دهد.

كاهش پيچ و خم هاى نظام ادارى كشور 
سبب رضايتمندى مردم مى شود

 نظام ادارى ما بايد به سمتى 
ســوق داده شــود كه از پيچ و 
اين  كه  كاســته  ادارى  خم هاى 
مهم نيز سبب رضايتمندى مردم 

خواهد شد.
نماينــده همــدان در مجلــس 
گفت وگو  در  اســالمى  شوراى 
با خانــه ملت، به بروكراســى 
ادارى حاكم در كشــور و لزوم 
مرتفع كردن مشــكالت آن اشاره كرد و گفت: بروكراسى ادارى و 
طوالنى شدن رســيدگى به امورات مردم در ادارات گاهى اوقات 
موجب متضرر شدن اقتصاد مى شود و در برخى مواقع نيز به لحاظ 

اجتماعى نارضايتى مردم را به دنبال دارد.
حميدرضا حاجى بابايى در ادامه افزود: بايد به سمتى حركت كنيم 
كه از پيچ و خم هاى ادارى كاســته شود و همچنين تصميم گيرى ها 
در ادارات و ســازمان هاى گوناگون به روز شــوند كه ديگر شاهد 

مشكالتى براى مردم نباشيم.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى همچنين 
تأكيد كرد: قوانين زيادى در ســال هاى اخير به تصويب رسيده، اما 
برخى از همين  قوانين ها در مواقعى كه بايد گره گشــا باشند آنقدر 
سختگيرانه عمل مى كنند كه مانعى براى كارآفرينان و توليدكنندگان 

محسوب مى شوند.

ماهيت حضور آمريكا در منطقه 
تنش آفرين است

 ماهيت حضــور نظاميان اياالت متحــده در منطقه تنش آفرين 
است، نه كشورى مانند ايران كه در صدد ثبات و صلح است.

رئيس مجمع نمايندگان استان همدان در مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو بــا خانه ملت، در واكنش به اظهارات ضدايرانى فرمانده 
تروريست هاى آمريكايى سنتكام مبنى بر اينكه كشورمان تهديدى 
براى صلح و ثبات منطقه است، گفت: طرح چنين سخنانى تنها در 

راستاى افزايش فشار عليه ايران اسالمى است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامه اظهار كرد: در 
واقــع ماهيت حضور نظاميان اياالت متحــده در منطقه تنش آفرين 

است، نه كشورى مانند ايران كه در صدد ثبات و صلح است.
نماينده مالير در مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: آمريكايى ها 
از اســتقالل ايران در عرصه دفاعى و سياســى هراس دارند؛ زيرا 
مى دانند كشــورهاى منطقه نيز متوجه شــده اند وابستگى نظامى به 
غربى ها نمى تواند راهكار خوبى براى در قدرت ماندن محســوب 

شود.
عضو هيأت رئيســه كميســيون كشــاورزى در مجلس شــوراى 
اســالمى همچنين افزود: به عبارتى آمريكايى ها با تشديد سياست 
ايران هراســى طى چنــد وقت گذشــته ميلياردها دالر ســالح و 
تجهيزات نظامى به كشــورهاى مختلف عربى فروختند اما اكنون 
كه ناتوانى نظامى آنها مشهودتر شده، تالش مى كنند با طرح چنين 

سخنانى چهره پوشالى خود را حفظ كنند.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: همگان به خوبى مى دانند همان طور 
كه سياست فشــار حداكثرى آمريكا در عرصه اقتصادى عليه ملت 
ايران با شكســت مواجه شده، دسيســه هاى كاخ سفيد در عرصه 

نظامى نيز صد درصد شكست خورده است.

نظر مثبت مجلس به تعيين رقم 40 دالر 
براى بودجه 1400

 در شــرايط كنونــى فروش 
40 براى هر بشكه نفت، معقول 
و مناســب اســت، هرچند 40

دالر براى فروش نفت توســط 
رقم  توليدكننــده،  كشــور هاى 
ايده آلــى نيســت، زيرا بيشــتر 
اســتخراج  هزينه هاى  صــرف 

مى گردد.
بــه گــزارش دانشــجو، عضو 
كميسيون برنامه وبودجه مجلس شــوراى اسالمى درباره پيش بينى 
دولت براى فــروش 40 دالرى نفت در بودجه ســال آينده، بيان 
كرد: مجلس اميدوار اســت درصورت بهبود شرايط هر بشكه نفت 
با ارقام باالترى به فروش برسد، اما اين حداقلى است كه پيش بينى 

شده و مجلس هم نظر مثبتى به رقم 40 دالر دارد.
عليرضا شــهبازى با تأكيد برضرورت كاهش وابســتگى بودجه به 
نفت تصريح كرد: با توجه به توصيه رهبر معظم انقالب بر اصالح 
ســاختار بودجه و نبود وابستگى آن به نفت، تالش مى شود تا اين 
اتفاق بيفتد. دولت بايد بســترى را براى جلوگيرى از فروش نفت 
خام و تالش براى صادرات فرآورده هاى نفتى فراهم بياورد. تجربه 
تشــديد تحريم ها حاكى از آن اســت كه بايد به اين سمت وســو 

حركت كنيم.
نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى خاطرنشــان كرد: در 
سال هاى اخير به دليل محدوديت در فروش نفت، وابستگى بودجه 
به آن تا حدودى كمتر شــده است. اگر كشــور در برابر اين عمل 
انجام شــده قرار نمى گرفت، تصميم جدى براى كاهش وابســتگى 
بــه بودجه اتخاذ نمى كرد. قطع وابســتگى بودجه به درآمد حاصل 
از فروش نفت به يك باره امكان پذير نيســت و اين هدف به تدريج 
قابل انجام اســت. اين اتفاق در آينده به طورقطع خواهد افتاد، زيرا 

چاره اى به جز اين كار براى كشور وجود ندارد.

تأكيد ظريف بر لغو تحريم ها عليه سوريه
 وزير امور خارجه در ديدار نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور سوريه 
با بيان كارشكنى برخى كشورها در روند حل و فصل سياسى موضوع سوريه، 
بر لغو تحريم هاى ظالمانه و غيرعادالنه عليه دولت و مردم ســوريه به ويژه در 

شرايط شيوع كرونا تأكيد كرد.
بــه گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف در ديدار با «گير پدرســون» با اشــاره به 
كارشكنى برخى كشــورها در روند حل و فصل سياسى مسائل سوريه اظهار 
كرد: در ســال هاى گذشته فرصت هاى مناســبى براى پايان دادن به بحران در 
ســوريه پيش آمد ولى هر بار با تالش هاى خنثى كننده و فرصت سوزى برخى 

كشورها مواجه شديم.
وى همچنين بر لزوم برداشــتن تحريم هاى ظالمانه و غيرعادالنه عليه دولت و 

مردم سوريه به ويژه در شرايط كرونا تأكيد كرد.

تحريم مسأله اى نيست كه با روى كار آمدن بايدن 
برچيده شود

 تحريم مســأله اى نيست كه با روى كار آمدن بايدن برچيده شود زيرا مهار 
ايران محور سياست آمريكايى ها است.

نماينده اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگــو با خانه ملت، 
درباره اهداف پشــت پرده تكرار كليدواژه مذاكره با ايران از سوى مقامات 
كاخ ســفيد، گفت: سياست آمريكايى ها همواره براســاس مهار جمهورى 
اســالمى ايران در حوزه هــاى مختلف مانند نفوذ منطقه اى، موشــكى و ... 

بوده است.
حســين ميرزايى اظهار كرد: البته شــيوه جمهوريخواهان و دموكرات ها در 
مقابله با ايران تفاوت وجود داشــته اما محور كارشــان از بين بردن انقالب 

اسالمى است.

واكنش قاليباف به محدوديت هاى كرونايى
 يكى از راه هاى اثربخشى قرنطينه افزايش تعداد تست هاى رايگان يا با قيمت 

كنترل شده در مناطق قرمز است.
به گزارش ايســنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى در جلسه روزگذشته مجلس 
شــوراى اســالمى در نطق پيش از دســتور خود گفت: عالوه بر لزوم رعايت 
همه جانبه پروتكل هاى بهداشتى، بايد اقداماتى در سطح مديريتى صورت گيرد. 
همچنين توجه ويژه به مشكالت شــغلى مجاهدان عرصه  سالمت پزشكى و 
تخصيص همه گير هزينه هاى تخصيص يافته براى پرداخت مطالبات كادر درمان 

و تأمين تجهيزات الزم براى آنها بايد مدنظر دستگاه هاى اجرايى باشد.
محمدباقــر قاليباف تأكيد كرد: به منظور جلب اعتمــاد عمومى و تأمين امنيت 
روانى جامعه همه دست اندركاران كشور بايد در مقابله با اين ويروس بكوشند 

و هماهنگ و بدون كوچك ترين اختالفى فعاليت كنند.

 شيوع ويروس كرونا در جهان و كشورمان 
موجب ايجاد بســيارى از تغييرات از ســبك 
زندگى روزمره مردم گرفته تا روند عملكردى 
دولت ها شده است. در كشورمان يكى از اين 
تغييرات تفويض اختيارات بيشتر به استان ها 

براى مقابله با ويروس كرونا بوده است. 
از آنجايى كه شــيوع ويروس كرونا در كشور 
يك بحران ملى به حســاب  مى آيد، از اين رو 
مى بايســت تحت يك سيستم منظم كشورى 
قرار گيرد كه اين مهم با تشــكيل ستاد مقابله 
با ويروس كرونا به رياســت حجت االســالم 
والمسلمين حسن روحانى اتفاق افتاده است. 

با اين حال افزايش اختيارات استاندارى ها براى 
مقابله با ويروس كرونا يكى از سياســت هاى 
اتخاذى ســتاد مقابله با ويــروس كرونا بوده 

است. 
تقسيمات كشــورى و نوع آن، همواره يكى 
از مباحث دشوار و حســاس در كشور  بوده 
كه در برخى از برهه ها نيز مورد مناقشــه قرار 
گرفته اســت. از تقسيم بندى كشور به صورت 
ايالتى در زمان مشروطه تا طرح  مطرح شده در 
سال 1393 براساس تقسيم كشور به 5 استان 

بزرگ، مى توان اشاره كرد. 
حــال با توجه به افزايش اختيارات اســتان ها 
به ويــژه در زمينــه مقابله با ويــروس كرونا، 
مى توان گفت كه درصورت ارزيابى عملكرد 
بهتر، اين روند افزايش اختيارات اســتانداران 

مى تواند ادامه داشته باشد. 
از سوى ديگر بايد گفت كه تجميع چند استان 
با يكديگر همچون طرح ســال 93 و يا فراتر 

از آن و تقسيم بندى  استان هاى 
كشور در قالب ايالت ، 
گام هايى براى تفويض 
حداكثرى  اختيــارات 
اســتان ها محسوب  به 

مى شود.
مســأله  هميــن رو  از 

افزايش اختيارات اســتانداران توجه برخى از 
مسئوالن و فعاالن سياسى را به خود معطوف 
كرده و اين پرسش ها را در ذهن ايجاد مى كند 
كه آيا تفويض اخيتارات بيشــتر به اســتان ها 
نتيجه مثبتى خواهد داشــت؟ آيا زيرساخت 
اين مســأله وجود دارد؟ آيا تمامى استان ها از 
امكانات و زيرساخت هاى يكسان براى اخذ 

تصميمات مناسب دارا هستند؟
حميدرضــا حاجى بابايى چنــد روز پيش در 
اين بــاره در گفت وگويــى اظهار كــرده بود 
كــه تفويض اختيار بــه اســتانداران نيازمند 

شكل گيرى ساختارهاى مديريتى است.
نماينده همدان در مجلس با اشاره به افزايش 
اختيارات اســتانداران نســبت به گذشــته، 
تأكيد كرد: بايد به ســمتى حركــت كنيم كه 
اســتاندارى ها تصميم گيرنده اصلى مســائل 
استان هاى خود باشند به جز در موارد ويژه اى 

كه امكان آن وجود نداشته باشد.
با اين حال رئيس كميســيون برنامه و بودجه 
در مجلــس تأكيد كرد كه بايــد نگاه ملى در 
اســتاندارى ها ايجاد شود تا استان هاى كشور 

اسير خواسته هاى قومى و قبيله اى نشود. 
با توجه به اظهــارات حاجى بابايى، افزايش 
مطلوب  اســتاندارى هاى  بــراى  اختيارات 
ارزيابى مى شــود، اما به دليل نبود ســاختار 
در  تفاوت  همچنيــن  و  مربوطه  مديريتــى 
بهرمنــدى اســتان ها از منابــع و امكانات 

يكسان، تفويض اختيارات بيشتر 
را  اســتانداران 
چالش هايى  با 

روبه رو خواهد كرد. 
با اين حــال با فراهم كردن زيرســاخت هاى 
مناســب مى تــوان در امر توســعه و ارتقاى 
اســتان ها گام مؤثرى برداشــت. البته حركت 
در اين راســتا نيازمند بررســى دقيق بر سر 
همخوانى شــرايط اقليمى و قومى در كشور 
خواهد بود. تطبيق استان ها با يكديگر و تبديل 
آنها به يك اســتان بزرگ تر، يكى از راه هاى 
كاهش بدنه دولت و ارتقاى تمركز قدرت در 
كشــور بوده، كه اين مسأله به افزايش توسعه 
شــهرى و كاهش هزينه ها تأثيرگذار خواهد 

بود. 
 تصميم گيرى ها در تهران مانع بروز 

ظرفيت  استان ها است
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس اعتقــاد دارد وقتــى تصميم گيرى ها 

درباره امور مختلف به تهران محول مى شود، 
استان ها نمى توانند ظرفيت هاى خود را بروز 

دهند.
جليل رحيمــى جهان آبادى روزگذشــته در 
گفت وگو با خانه ملت، بــا تأكيد بر اهميت 
افزايش اختيارات اســتانداران، گفت: با توجه 
به شــرايط نمى توان تنها به ســمت الگوى 
تمركززدايى يا تمركزگرايى صرف در كشور 

گام برداشت.
اين نماينده مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: 
در واقع نياز به اتخاذ يكســرى سياست هاى 
كالن در حوزه سياسى، فرهنگى و ... داريم اما 
در برخى از مسائل مى توان به سمت افزايش 

اختيار استانداران و مديران كل حركت كرد.
وى ادامه داد: در واقع هر اســتانى در كشور 
از حيث وســعت، ظرفيت و ... مانند خراسان 
رضــوى ظرفيــت بااليــى دارد؛ ايــن مهم 
درحالى اســت كه وقتى براى تصميم گيرى ها 
امــور به تهــران محول مى شــود، نمى تواند 

ظرفيت هاى وجودى خود را بروز دهد.
عضو كميســيون امنيــت ملى و سياســت 
خارجى مجلس شوراى اســالمى افزود: در 
اتخاذ سياست هاى كالن پولى، ارزى، دفاعى، 
ديپلماسى خارجى بايد از تمركزگرايى استفاده 
كنيم اما در امور ديگر به سمت افزايش اختيار 

مديران استانى حركت كنيم.
وى با اشاره به اينكه پس از انقالب اسالمى 
برخى از امور در اســتان ها و شهرســتان ها 
تعيين تكليف مى شود، خاطرنشان كرد: ستاد 
ملــى كرونا براى شهرســتانى تصميم گيرى 
مى كند كه مديــران محلى آن 
مى توانند  بهتر  منطقه 
كنند،  تصميم گيــرى 
نتيجــه  امــر  ايــن 

تمركزگرايى است.

استاندارى ها بايد تصميم گيرنده اصلى در مسائل استان باشند

افزايش اختيار استاندار خوب 
اما بدون زيرساخت

 آينــده روابط ايــران و آمريكا آينده ســاده اى 
نيســت؛ زيرا آمريكا در طول 40 ســال گذشــته 
جنايات مكررى را انجام داده اســت و ما ليســت 
جنايت هاى آمريكا را هيچ وقت فراموش نمى كنيم. 
به گــزارش ايســنا، ســخنگوى وزارت خارجه 
كشــورمان روزگذشــته در نشســتى در پاسخ به 
پرسشــى مبنى بر اينكه يكى از نكات مهم و مورد 
بحث درحال حاضر آينده روابط ايران و آمريكاست 
و اين موضوع مطرح اســت كــه امكان گفت وگو 
بين ايران و بايدن وجــود دارد اما جناح اصولگرا 
در ايــران چنين چيزى را مــردود مى داند و عالقه 
ندارد كه چنين موضوعى از ســوى دولت كنونى 
انجام شــود، اظهار كــرد: اول از همه بايد خدمت 
شما عرض كنم كه سياست خارجى امرى جناحى 
نيست و در واقع ما سياســت خارجى جمهورى 
اسالمى ايران را داريم. مثل بسيارى از كشورهاى با 
سابقه در ايران نيز صداهاى متعددى وجود دارد و 
شــكوه ايران در چند صدايى بودن آن است و البته 
شكوه سياست خارجى مان نيز در تك صدايى بودن 
آن است. ما در سياست خارجى تك صدا و واحد 

عمل مى كنيم.
سعيد خطيب زاده با بيان اينكه مطمئن نيستم كه اين 
جناح بندى هايى كه شــما اشاره كرديد دقيق باشد، 
تصريح كرد: سياســت خارجى جمهورى اسالمى 
ايران امرى حاكميتى است و اين سياست براساس 

منافع ملى كشور تنظيم و اعالم مى شود.

اين ديپلمات ارشد كشورمان خاطرنشان كرد: آينده 
روابط ايران آمريكا آينده ســاده اى نيســت چون 
آمريكا در طول 40 سال گذشته جنايت هاى متعدد 
و مكررى را عليه ايران انجام داده اســت و ليست 
اين جنايت ها طوالنى است. از جمله جنايت هايى 
كه در همكارى با صــدام در جنگ تحميلى عليه 
ملت ايــران انجام داد و در ســال هاى اخير نيز با 
تحريم ها و جنگ اقتصادى مشكالتى را براى مردم 
ايران از جملــه در زمينه دارو و غذا ايجاد كرد كه 
اين نيز جنايت بزرگى است. در كنار اين جنايت ها 
دولت آمريكا جنايت هاى خاصــى نيز انجام داده 
اســت، از جمله به شهادت رســاندن شهيد قاسم 

سليمانى.
وى با بيان اينكه ليســت ايــن جنايت ها كوچك 
نمى شود و ما آن را فراموش نمى كنيم، افزود: رژيم 
فعلى آمريكا بهتر از هر كــس ديگرى مى داند كه 
ديگر نمى تواند به سياســت شكست خورده خود 
عليه ايران ادامه دهــد و ما پيش تر نيز گفته ايم كه 
ايــاالت متحده آمريكا اگر مى خواهد مســير غلط 
خود را اصالح كنــد چاره اى ندارد كه به تعهدات 
خود به عنوان عضوى از جامعه ملل و به اين روند 
بازگردد. البته همان طور كه اشــاره كردم ما ليست 
جنايت هاى آمريكا را فراموش نمى كنيم و مطالبات 

ما از آمريكا در اين زمينه سر جاى خودش است.
 كشورهاى اروپايى اراده خود را 

براى حفظ برجام ثابت كنند

ســخنگوى وزارت خارجه در ارتباط با تعامالت 
ايران با كشــورهاى اروپايى در ارتبــاط با برجام 
و اظهارنظر وزير خارجه آلمــان در ارتباط با اين 
توافق بين المللى گفت كه برخى از طرف هايى كه 
در برجام هســتند چيزهايى كه مى گويند به خود 
آنها مربوط مى شــود. موضع ما در مورد برجام و 
اين توافق كامال روشــن است و مهم ترين اقدامى 
كه آلمان و كشورهاى اروپايى بايد انجام دهند اين 
است كه به تعهدات خود بازگردند. بيش از 2 سال 
اســت كه اتحاديه اروپا و 3 كشور اروپايى عضو 
برجــام در ابعاد مختلف اين توافــق بين المللى را 
نقض كرده اند. كشورهاى اروپايى بهتر است اراده 
خود را براى حفظ اين توافق بين المللى ثابت كنند 
و در همين چارچوب بــه تعهدات برجامى خود 

عمل كنند.
اين ديپلمات ارشد كشــورمان با تأكيد بر اينكه ما 
روابط منظمى با كشــورهاى اروپايى داريم روابط 
ديپلماتيك بين ايران و اين كشورها برقرار است و 
ســفارتخانه هاى ما در آنجا فعال هستند، گفت: در 
همين چارچوب نيازى به پيام رسانى رسانه اى بين 
ايران و اين كشورها وجود ندارد و ما مواضع خود 
را به صورت صريح و روشن به آنها منتقل كرده ايم.

 رويكرد دولت كانادا 
در سال هاى اخير مخرب بوده است 

خطيب زاده در اين نشســت با اشاره تالش كانادا 
بــراى تصويب قطعنامه ضد حقوق بشــرى عليه 

ايران، گفت: اميدواريم كه دولت كانادا دســت از 
استانداردهاى دوگانه در رفتار و عمل خود بردارد.

وى افــزود: فكر مى كنيم كــه زمينه هاى مختلفى 
وجود دارد كه 2 كشــور همكارى مناســبى داشته 
باشند. متأســفانه رويكرد دولت كانادا در سال هاى 

اخير رويكرد مخربى بوده است.
 قرارداد 25 ساله را 

با جديت پيگيرى مى كنيم
وى در پاســخ به  پرسش ديگرى در ارتباط با سند 
همكارى هاى 25 ساله بين ايران و چين نيز گفت: 
گفت وگوها بين ايران و چين در ارتباط با سند 25
ساله كه به نوعى نقشه راه براى همكارى بلندمدت 
است، ادامه دارد. گفت وگوهاى جدى بين 2 طرف 
انجام شــده و به محض اينكه اين سند نهايى شود 
در اين زمينه به رسانه ها اطالع رسانى مى كنيم و با 
جديتى كه در طرف چينى ها سراغ داريم اميدواريم 
هرچه زودتر به اين نقشه راهبردى دست پيدا كنيم.

 واكنش خطيــب زاده به اظهارات اخير 
رئيس جمهور آذربايجان

ســخنگوى وزارت خارجه در پاســخ به پرسش 
ديگــرى درباره اظهارات رئيس جمهور آذربايجان 
مبنى بر اينكه ايران اجازه نداده اســت كه از طريق 
مرزش سالح به ارمنستان ارسال شود و از اين بابت 
از دولت تهران تشــكر كرده است، گفت: سياست 
ايران سياســت اصولى و تداوم دار اســت و چون 
براســاس اين موضوع حركت مى كند با صراحت 
مى گويد كه در اين درگيرى و هيچ درگيرى ديگر 
در منطقه بى تفاوت نيســتيم و سعى مى كنيم كه از 
روش هاى صلح آميز و مناسب، بحران ها در منطقه 

حل و فصل شود.
وى ادامــه داد: در همين چارچوب به هيچ طرفى 

نيز اجازه نمى دهيم كه از طريق مرز ما انتقال سالح 
انجــام دهد؛ زيرا معتقديم راه حل نظامى براى حل 
بحران ها آخرين راه حل است. منطقه ما بيش از اين 
تحمل جنگ و درگيرى را ندارد و ما مواضع خود 
را در ارتباط با اين مسائل به همه كشورهاى درگير 

اعالم كرديم.
خطيــب زاده ادامه داد: همه بايد تالش كنند تا يك 
مذاكره فراگير برگزار شــود تا اين بحران 3 دهه اى 
در چارچــوب قواعد بين المللــى و ديگر اصول 
بين المللى كه ايران نيز در طرح خود به آن اشــاره 

كرد، حل و فصل شود.
 در پى صادرات سالح نيستيم

ســخنگوى وزارت خارجه در پاســخ به پرسش 
ديگرى در ارتباط با همكارى هاى نظامى بين ايران 
و ونزوئال و ارســال سالح از ســوى ايران به اين 
كشور با توجه به اعالم آمادگى مقامات ونزوئال و 
برخى از اخبارى كه در اين زمينه منتشر شده است، 
تصريح كرد: سياســت ايران، سياســت صادرات 

سالح نبوده و نيست.
وى ادامه داد: البته با رفع محدوديت هاى تسليحاتى 
طبيعى اســت كه مــا از حقى كه در ايــن زمينه 
برخورداريم اســتفاده كنيم و از اين حق مسئوالنه 

استفاده خواهيم كرد.
وى ادامه داد: طبيعى اســت كــه تأمين نيازهاى 
دفاعى كشورها در چارچوب قوانين بين المللى و 
قواعد و رويه هاى داخلى ايران قابل انجام است 
و ايــن امر تهديدى براى كســى نخواهد بود و 
همان طور كه گفتم ايران درباره همكارى دفاعى 
مسئوالنه عمل كرده و مى كند و هر كمكى براى 
ثبــات آن منطقه و آن كشــور بتواند انجام دهد، 

انجام خواهد داد.

آمريكا راهى جز احترام به حقوق ملت ايران ندارد

اشك تمساح اروپايى ها قابل پذيرش نيست

ى ش چ ب ر ن ر
روبه رو خواهد كرد

ن ر ر ي يش ز رو ين ر ه
مى تواند ادامه داشته باشد. 

ز سوى ديگر بايد گفت كه تجميع چند استان 
3ا يكديگر همچون طرح ســال 93 و يا فراتر 

استان هاى  ز آن و تقسيم بندى
كشور در قالب ايالت ،
گام هايى براى تفويض
ررررثرىىىى حداك ختيــارات 

ه اســتان ها محسوب 
مى شود.

مســأله هميــن رو  ز 

و ع ب ز ن ى بهر
يكسان، تفويض اختيارات بيشتر

را اســتانداران 
چالش هايى  با 

ى ال الب ز پس ي ب ر ب وى
برخى از امور در اســتان ها و شهرســتان ها
تعيين تكليف مى شود، خاطرنشان كرد: ستاد
ملــى كرونا براى شهرســتانى تصميم گيرى
مى كند كه مديــران محلى آن
مى توانند بهتر  منطقه 
كنند، تصميم گيــرى 
نتيجــه امــر  ايــن 

تمركزگرايى است.
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نيش و نوش

خبـر

تبليغ كار در خارج
 دامى براى فارغ التحصيالن جوياى كار

 رئيس مركز تشخيص و پيشــگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا ناجا درباره به دام 
انداختن افراد جوياى كار از سوى مجرمان سايبرى هشدار داد و گفت: تبليغات اشتغال 
در كشورهاى خارجى و درآمد ارزى در كانال ها و گروه هاى شبكه هاى اجتماعى، ترفند 

مجرمان سايبرى است.
به گزارش ايرنــا، على  محمد رجبى افزود: مجرمان ســايبرى در كانال ها و گروه هاى 
شــبكه هاى اجتماعى با تبليغ كاريابى هاى خارجى يا اشتغال در خارج با پرداخت هاى 
دالرى در پى جمع آورى اطالعات هويتى افراد، ســرقت و سوءاســتفاده هاى مالى از 

آنها هستند.

ضرورت حمايت معيشتى از بيماران خاص در ايام كرونا
 مديرعامل كانــون هموفيلى ايران، بر ضرورت ارائه خدمــات درمانى و حمايت 

معيشتى ويژه به بيماران خاص در شرايط شيوع كرونا تأكيد كرد.
احمد قويــدل، در گفت وگو با مهر، درباره ضــرورت حمايت هاى خاص از بيماران 
خاص از جمله هموفيلى ها در شــرايط شيوع گسترده كرونا در كشور، گفت: يكى از 
بزرگ ترين نگرانى هاى ســازمان بهداشت جهانى و همچنين كارشناسان و متخصصان 
حوزه بيمارى ها در ايران و جهــان، مراجعه نكردن مبتاليان به انواع بيمارى ها به ويژه 
بيمارى هاى ديردرمان مانند ديابت، انواع سرطان ها، بيماران مبتال به عارضه هاى قلبى، 
مبتاليان به فشار خون، بيماران خاص و…، به مراكز درمانى براى پيگيرى امور درمانى 

خود به دليل خطر ابتالى به ويروس كرونا در اين مراكز، است.

مشكالت محدوديت ترددهاى شبانه براى داروخانه ها
 دبير انجمن داروســازان ايران درباره بالتكليفى و ســردرگمى صدور مجوز تردد 
براى پرســنل داروخانه ها خبر داد و اين موضوع را ســبب آشفتگى ظرفيت و انرژى 

داروخانه ها دانست.
جليل ســعيدلو، در گفت وگو با فارس اظهار كرد: ســاعت كار موظف داروخانه ها در 
پروانه ها ذكر شــده و اينكه داروخانه ها زودتــر از موعد تعطيل كنند، موجب محروم 
شدن مردم از دريافت خدمات دارويى و سالمتى و ايجاد اضطراب و ناامنى ذهنى نزد 

خانواده ها مى شود.
وى ادامه داد: تأكيد ما صرفا بر دكتر داروساز شاغل در داروخانه ها نيست، زيرا پرسنل 

داروخانه ها هم بايد مشمول اين طرح باشند.

بسيج همان شجره طيبه انقالب است
مهدى ناصرنژاد»

 هفته گراميداشت بســيج است و پنجم آذرماه سالروز تأسيس 
بســيج به فرمــان بنيان گذار جمهورى اســالمى حضــرت امام 

خمينى(ره) در سال 1358 مى باشد. 
در روز ها و ماه هاى پس از پيروزى انقالب اســالمى، كشــورمان 
درگير حوادث سياســى خشونت بارى از سوى گروه هاى مختلف 
معاند و ضدانقالب بود كه با تالش دامنه دار و مذبوحانه در تالش 
بودند كشــور را به آشوب كشــيده و نگذارند ريشه هاى انقالب 

قوام بگيرد. 
در چنيــن جريان هاى خطرنــاك و نگران كننده، اين سياســيون 
ورشكســته و ســرخورده بودند كــه در رأس گروه هاى چپ و 
راســت سياســى و تا دندان مســلح در مقابل مردمى كه با جان و 
دل به انقالب اســالمى خويش عشق مى ورزيدند و پشت سر امام 
خمينى(ره) ايســتاده بودند، قرار گرفته و همانا نيت پليدشــان به 

انحراف كشانيدن انقالب بود.
 آن زمــان امــام راحل كه به عنــوان معمارى خردمند با دســتان 
توانمند خود خشــت خشت انقالب اســالمى را در تمام دوران 3

دهه اى مبــارزه و زندان و تبعيد بنا نهاده بودند، بهتر و بيشــتر از 
هر كس تهديد هاى دشــمنان را مى شــناختند و بدين گونه بود كه 
دســتور شكل گيرى بسيج مســتضعفان در برابر دشمنان دل سپرده 
به حمايت هــاى مالى و نظامى  بيگانگان و به ويــژه آمريكاييان و 
كشــورهاى اســتعمارگر غرب كه از اين انقالب ضربه خورده و 
بســاط چپاولگرى آنان از ايران برچيده شده بود، صادر كردند و 
عنوان اين تشــكل ريشه دار مردمى  را بسيج 20 ميليونى گذاشته و 
فرمودند كشــورى انقالب كرده و استقالل يافته كه 20 ميليون نفر 
جوان سلحشور دارد، بايد از پشتوانه ارتشى 20 ميليونى و آماده و 

فداكار برخوردار باشد. 
ــران در  ــرى اي ــون نف ــدود 30 ميلي ــور ح ــى كش ــع وقت در واق
ــا 98 ــرى ت ــمى  و سراس ــدوم رس ــك رفران ــالب در ي ــال انق س
درصــد بــه حكومــت جديــد و جمهــورى اســالمى  رأى مثبــت 
ــى  و  ــى مردم ــه ارتش ــور نيســت ك ــد، دور از تص «آرى» مى ده
ــام راحــل  ــد و ام ــته باش ــرى داش ــون نف خودجــوش و 20 ميلي
بــه پشــتوانه آراى مثبــت و رضايــت 98 درصــدى مــردم ايــران 
ــد  ــانى قدرتمن ــه انس ــن عقب ــا چني ــيج را ب ــكيل بس ــتور تش دس
ــد و ســال هاى پــس از آن و در كشــاكش جنــگ  صــادر فرمودن
تحميلــى 8 ســاله رژيــم بعثــى عــراق بــا حمايــت ابرقدرت هــاى 
جهانخــوار عليــه كشــورمان، جهانيــان شــاهد بودنــد كــه ارتــش 
مردمــى 20 ميليونــى ايــران بــا نــام مبــارك و مســماى بســيج چرا 
ــه اى  ــرى واقع بينان ــمندانه و آينده نگ ــى هوش ــه پيش بين ــا چ و ب

تشــكيل شــده و نطفــه گرفتــه اســت ! 
امروزه با گذشــت 41 سال از تشكيل بسيج در كشورمان به عنوان 
مولود و شــجره طيبــه انقالب و با مرور خاطــرات افتخارآميز و 
نقش بســيج در ناكام گذاشتن دسيســه هاى خائنانه دشمنان براى 
آوار كــردن پايه هاى انقالب، بازهم اين نام و حضور مســئوالنه 
و نقش بسيج و بســيجيان پاك دل و بى ادعا و جوان هاى صادق و 
فداكار اين تشكل انقالبى و مردمى  است كه تن دشمنان را به لرزه 
مى اندازد و كشورمان را از حوادث گوناگون و بحران هاى سياسى 
مصون نگه مى دارد. امروزه يك بار ديگر جهانيان شــاهد هســتند 
كه بســيج در ايران تنها آن تشكل شبه نظامى و مردان و زنان آماده 
فداكارى و شهادت در خطوط مقدم جبهه هاى نبرد حق عليه باطل 
و پشتيبان رزمندگان سلحشور سپاه اسالم نيست و اين نام بزرگ و 
اين انسان هاى ازجان گذشته در تمام عرصه هاى اجتماعى و علمى 
 و هنرى و المپياد هاى جهانى براى كشور خود پيروزى و افتخار و 

سربلندى به ارمغان مى آورند.
ــار  ــران فقــط در آث ــام بســيج مســتضعفان انقــالب اي ــروزه ن  ام
باقيمانــده از دفــاع مقــدس ثبــت نيســت و نام هــاى جديــدى از 
ــا دشــمنان و  گلســتان بســيج در تمــام عرصه هــاى رويارويــى ب
ــد  ــران حــرف نخســت را مى زن ــردم اي بدخواهــان انقــالب و م
ــذار  ــار و بنيانگ ــد معم ــتان توانمن ــا دس ــه ب ــيجى ك ــال بس و نه
انقــالب و جمهــورى اســالمى  كاشــته شــد، بــه درخــت تنومنــد 
ــزرگ  ــران ب ــات و پيشــرفت اي ــاى حي و ثمربخــش در عرضه ه

تبديــل شــده اســت.

آفتاب اقتصادى: تالش اصناف براى ادامه فعاليت زير سايه كرونا
 گويا خسارت ناشى از تعطيلى بيشتر از خسارت جانيه!! 

امروز: مقاومت فروشندگان خودرو در برابر قيمت ها
 در هميشه روى يك پاشنه نمى چرخه!!

ايران: 14 تصميم حمايتى از خانوارها و مشاغل
 پس يعنى هنوز يه روزنه اميدى وجود داره!!

اسكناس: سونامى بيكارى در اقتصاد
 اين ســونامى مال امروز و ديروز نيســت، مدتهاســت كه 

گريبان گيرمون كرده!!
همدان پيام: مرغ نخوريد ارزان شود

 اره يه مدت كه محلش ندين حساب كار مياد دستش!!
اقتصاد سرآمد: بازار ناكام گوشت

  كم كم داريم رو مياريم به گياهخوارى!!
خراسان: تيم بايدن نيامده شرط گذاشت

 مى خوان ميخ شون رو نيومده بكوبن!!
اقتصاد ملى: دومينوى دولت و دالالن در گرانى مرغ

 هرجا سخن از گرانى است، پاى يك دالل در ميان است!!
امروز : پرداخت وام به 10 ميليون خانوار

 بازهم وام هاى پرداخت نشده هميشه در صحنه!!
آفتاب اقتصادى: تداوم روند روبه رشد توليد لوازم خانگى در كشور

 با اين تعطيالت كه بايد كاهش رشد داشته باشه!!
جهان صنعت: خط انتقال اميد

 فقط سيم خطشو بلندتر كنين به بقيه ام برسه!!
رويش ملت: رديابى دقيق؛ راهكار اصلى مهار كرونا

 اينجور كه كرونا داره پيش ميره واال يكى GPS وصل كرده!!
ستاره صبح: افزايش شكاف طبقاتى

 ديگه از شكاف رسيده به گسل!!
صمت: تكليف مردم با بورس چيست؟

 فعال سرشونو با طال و سكه گرم كردن!!

نحوه رسيدگى به امور بيمه شدگان 
تأمين اجتماعى

 مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى در پى آغاز اعمال 
محدوديت هاى جديد كرونايى، جزئيات كاملى از تمهيدات اتخاذشده 
درباره رسيدگى به امور بيمه اى بيمه شدگان و كارفرمايان در آذرماه را 

اعالم كرد.
مهدى شكورى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: در ابتداى 
شيوع كرونا از اسفند تا ارديبهشت ماه، سازمان تأمين اجتماعى تمهيداتى 
را به منظور جلوگيرى از گســترش كرونا وضع كرد كه شامل تعدادى 
خدمات متنوع در بخش بيمه اى از جمله تمديد دفترچه هاى خدمات 

درمانى و توقف جلسات پرتجمع بود.
وى افزود: به تازگى با گسترده تر شدن دامنه شيوع بيمارى و در راستاى 
تصميمات ستاد ملى كرونا و اينكه استان ها در 3 وضعيت قرمز، نارنجى 
و زرد قرار داده شــده و بيشتر اســتان ها دچار اين بحران هستند؛ نظر 
مديرعامل ســازمان بر اين بود كه تمهيدات كرونايى در اين برهه نيز 

تكرار و به نوعى تمديد شود.
تمهيدات كرونايى تا پايان آذر برقرار است

مديركل امور بيمه شــدگان سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه بر اين 
اساس جلسات و كميسيون هاى پرتجمع كه مى توانند در انتقال بيمارى 
مؤثر باشند، شناسايى شدند كه در بخشنامه ابالغ شده در روز چهارشنبه، 
28 آبان ماه قيد شده اند. تاريخ اجراى اين تصميمات مقابله اى بازه يك 

ماهه آذر خواهد بود و تمهيدات كرونايى تا پايان آذرماه برقرار است.
 انعقاد قرارداد بيمه هاى اختيارى موكول به انجام معاينات 

پزشكى نيست
شــكورى همچنين به وضعيت بيمه شدگانى كه مى خواهند به صورت 
اختيارى تحت پوشــش قرار بگيرند، اشــاره و اظهار كرد: وقتى افراد 
براى دريافت بيمه هايى چون كارگران ســاختمانى، رانندگان تاكسى و 
يا مشاغل آزاد، دانشــجويى، زنان خانه دار و در كل بيمه هاى اختيارى 
با ماهيت غيراجبارى تقاضا مى دهند براى انجام معاينات پزشــكى به 
مراكز درمانى معرفى مى شــوند تا احراز شود كه از سالمت جسمانى 

برخوردار هستند يا خير.
مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى ادامه داد: اما در اين 
دوره، با اين متقاضيان قرارداد مى بنديم و تعهد مى گيريم كه در شرايط 
مناسب ترى آنها را راهنمايى و به مراكز پزشكى معرفى كنيم. در واقع 
انعقاد قرارداد موكول به انجام معاينات پزشكى نيست. هرچند كه اين 
خدمت نيز تــا ماه آينده و در قالب طــرح 3070 كامال غيرحضورى 
خواهد شــد. وى درباره استراحت هاى پزشــكى و بيمه شدگانى كه 
قصد دريافت غرامت دســتمزد ايام بيمارى دارند نيز گفت: بســيارى 
از بيمه شدگان بيمارى داشتند و اكنون قصد دارند غرامت دستمزد ايام 
بيمــارى بگيرند كه اين مورد هم نيــازى به مراجعه حضورى ندارد و 
مى توانند از طريق سامانه خدمات غيرحضورى سازمان تأمين اجتماعى 

اقدام و مدارك خود را بارگذارى كنند.
شــكورى افزود: براى آنهايى كه غرامت مى گيرند پيش تر تســهيالتى 
درنظر گرفته بوديم مبنى بر اينكه بدون پروسه و انجام هرگونه تشريفاتى 
مداركشان را بپذيرند. حتى گفتيم كه اگر نياز به تمديد دفترچه درمان 
دارند، چون كارفرما برايشــان ليست ارسال نمى كند بايد از ما غرامت 
دستمزد بيمارى بگيرند؛ ما غرامت ايام بيمارى را به آنها مى پردازيم كه 
اعتبار دفترچه به خودى خود تمديد شود و بتوانند از خدمات درمانى 

بهره مند شوند.

چرا دولت ها 
در اشتباهند؟

 داروها و واكســن ها از راه خواهند رســيد، اما 
ماه هــا طول مى كشــد، تا آن زمان سياســتمداران 
مجبور خواهنــد بود بر اجراى اصول بهداشــتى 

متمركز شوند.
در روزهاى آينده ميزان مرگ ومير ثبت شده جهانى 
ناشــى از كوويد-19 از يك ميليــون نفر خواهد 
گذشــت. از زمان آغاز شــيوع ويــروس يعنى 9

ماه پيش، موارد هفتگى ثبت شــده توسط سازمان 
بهداشت جهانى به سمت باال تمايل پيدا كرده است 
و در 7 روز مانده به 20 سپتامبر، براى نخستين بار به 
مرز 2 ميليون نفر رسيد. اين ويروس ثروت جهانى 
را تحليل برده است. هند تعداد مبتاليان روزانه 90
هــزار نفر در يك روز را دارد به ثبت مى رســاند. 
برخى از كشور هاى اروپايى كه تصور مى كردند اين 
بيمارى را سركوب كرده اند، نگران موج دوم شيوع 
آن هستند. در آمريكا آمار رسمى مرگ ومير از 200

هزار تن تجاوز كرده اســت مجموع موارد هفتگى 
در 26 ايالت آن درحال افزايش است.

آمــار و ارقام، حاكى از يك مصيبت 
بزرگ اســت. تقريبا يــك درصد از 
عوارضى  با  بيمــارى  از  بازماندگان 
همچــون زخــم ريه و خســتگى 
فلج كننــده در بلندمــدت مواجــه  
خواهند بود، درحالى كه اين عوارض 
دركشــورهاى درحال توسعه، با فقر 
و گرسنگى درآميخته است. زمستان 
شــمالى مردم را مجبور خواهد كرد 

در خانه بمانند، جايى كه بيمارى بسيار سريعتر از 
فضاى باز، شــيوع پيدا مى كند. آنفلوآنزاى فصلى 
مى تواند بار بيشــترى به سيســتم هاى بهداشــت 

تحميل كند.
در ايــن فضاى پرابهام 3 چيز را در ذهن خود نگه 
داريد.1-آمارها شــامل اخبار خــوب و اخبار بد 
هســتند. 2-داروها و درمان ها از كشندگى بيمارى 
كوويــد-19 مى كاهند. 3-جوامــع ابزارهاى الزم 
براى كنترل بيمارى را در اختيار خواهند داشــت. 
كوويد-19 تا ماه ها و شــايد سال ها به عنوان يك 
تهديد باقى بمانــد؛ بنابراين مســئوالن بايد بهتر 
اقدام كنند. نمودار ما نشــان مى دهد كه تعداد كلى 
عفونت هــا از پيــك خودش يعنى تعــداد ابتالى 

5 ميليون نفــر در يك روز به طور 
چشــمگيرى تنزل پيدا كرده است . 
به عالوه كشــورهايى مانند هند با 
ميانگين ســنى 28 سال، درمان اين 
ويروس در افراد جوان نســبت به 
افراد ُمِسن، آسانتر است، از اين رو 

كمتر دچار مرگ ومير مى شوند.
همچنيــن كاهــش آمــار تلفات 
نشان دهنده پيشــرفت هاى دارويى 
است. اكنون پزشــكان فهميده اند كه به جز ريه ها 
اندام هايى مانند قلب و كليه هم در خطر هستند. در 
ابتدا، در بخش هاى مراقبت هاى ويژه در بريتانيا، 90

درصد بيماران به دستگاه هاى تنفسى وصل بودند، 
درحالى كه در ماه ژوئن فقط 30 درصد آنها از اين 
دستگاه ها استفاده مى كنند. داروها شامل دگزامتازون 
كه يك استروئيد ارزان اســت ميزان مرگ ومير را 
در بيماران داراى شــرايط حــاد 20 تا 30 درصد 
كاهش داده اســت. تعداد فوتى هاى اروپا درحال 
حاضر90 درصد پايين تر از تعداد آن در فصل بهار 
اســت، اگرچه اين شكاف درصورت شيوع دوباره 
بيمارى در بيماران آسيب پذير، باريك خواهد شد. 
مى شود.  پيش بينى  بيشترى  پيشرفت هاى  همچنين 

آنتى بادى هــاى مونوكلونال كه ويــروس را ناتوان 
مى كنــد تا پايان ســال در دســترس خواهند بود. 
اگرچه آنها گران قيمت هســتند؛ پزشــكان وعده 
مى دهنــد، براى افراد مبتال يا بــراى افرادى كه در 
معرض ابتال قرار دارند، خاصيت پيشــگيرانه دارد؛ 

با اين حال
واكسن ها، احتماال خيلى زود از راه خواهند رسيد.

در بهترين حالت، ويروس كرونا به عنوان بخشــى 
از زندگى روزمره ســال 2021 باقى خواهد ماند، 
حتى اگر واكســنى هم توليد شــود باز هم كسى 
انتظار ندارد به طور صد درصد مؤثر باشد. كاركرد 
آن براى افراد مســن كه سيســتم ايمنى بدنشــان 
ضعيف تر است، ممكن است موقتى و جزئى باشد. 
توليد و توزيع ميليون ها دوز از واكسن تا مدت قابل 

توجهى از سال آينده طول خواهد كشيد.
واكســن هاى اوليه ممكن اســت نياز باشد 2 بار 
تزريق شوند و براى تازه ماندن، در «زنجيره سرد» 
نگهدارى شــوند. ظرف هاى شيشــه اى پزشــكى 
ممكن است كمياب شــوند و تنش هايى بر روى 
اينكه چه كســى ابتدا واكسن را دريافت كند اتفاق 
بيفتــد. پژوهش هاى صورت گرفته توســط چند 
كشــور نشــان مى دهد كه ممكن است يك چهارم 

بزرگساالن واكسيناسيون را رد كنند، دليل ديگرى 
كه نشان مى دهد ممكن است اين بيمارى تا مدت ها 

طول بكشد.
 دولت ها بايد مصالح را طــورى تعريف كنند كه 
بيشترين منافع اقتصادى و اجتماعى را در پى داشته 
باشد. ماســك ها ارزان و در دسترس هستند و در 
عين حال جواب مى دهند. بــاز كردن مدارس بايد 
در اولويت باشد و محيط هاى شلوغ و غيرمسكونى 
ماننــد بار ها، خيــر. زمانى كه كوويــد-19 ظاهر 
شــد، دولت ها غافلگير شــدند و ترمز اضطرارى 
را كشــيدند. امروز آنها ديگر بهانــه اى ندارند. در 
شتاب به سمت شــرايط عادى، اسپانيا احتياط را 
كنار گذاشت. سيستم هاى تستگيرى انگليس ديگر 
جوابگو نيستند، اگرچه از ماه جوالى ميزان شيوع 
درحال گســترش اســت. مراكز كنترل و حفاظت 
بيمارى آمريكا كــه زمانى بــا منزلت ترين بودند 
به دليل بى احتياطى هايى آلوده شده اند. پايانى براى 
همه گيرى ويروس قابل تصور نيست؟ اگرچه اين 
ويروس فروكش خواهدكرد اما دولت ها بايد رفتار 

عاقالنه اى در پيش بگيرند.
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نيلوفر بهرمندنژاد »
 اكنــون حدود ده ماهى مى شــود كه يك 
ويــروس ناخوانده تمام ابعــاد زندگى مان را 
درگير كرده اســت؛ از احوالپرسى هاى روزانه  
بگيريد تا خريد كــردن و بيرون رفتن، اقدام 
براى باردارى هم يكى از همين هاست. در اين 
شــرايط كرونايى، در كنار هزار و يك مشكل 
اقتصادى و اجتماعى، نگرانى از نامساعد بودن 
شــرايط براى يك باردارى بى خطر هم اضافه 

شده است. 
كادر درمان بيش از چندين ماه اســت كه در 
مراكز درمانى با ايســتادگى و فداكارى براى 
بهبــود بيماران مبتال به كرونــا در خط مقدم 
ايســتاده اند. آنها از جان شان گذشتند تا جانى 
را نجــات دهند و ســالمت را به مردم هديه 
كنند و در بيمارســتان   ها در اوج شــيوع اين 
ويروس كنار بيمــاران ماندند و از خانواده   ها 
و عزيزانشــان دور بودند. از همين رو تصميم 
گرفتيم با يكى از پزشكان متخصص و جراح 
زنان و زايمان كه در مجمع خيرين ســالمت 

استان فعاليت دارد، گفت و گويى كنيم.
مينو صفاكيش جراح و متخصص زنان، زايمان 
و نازايى و داراى بورد تخصصى از دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان است و سابقه درخشانى 
در عمل هاى درمانى، زايمان هاى ســزارين و 
طبيعى دارد؛ مطب وى در باالتر از ميدان بيمه، 
 ساختمان پزشكان نياوران قراردارد و روزانه به 
درمان بيماران مى پردازد. اين گفت وگو را در 

ادامه مى خوانيد:
 از چه سالى وارد 
اين حرفه شده ايد؟

از سال 1390 به عنوان متخصص جراح زنان و 
زايمان و نازايى كار خود را در بيمارستان هاى 
خصوصــى و دولتــى همدان آغــاز كردم و 
درحال حاضر در بيمارستان بوعلى و مطهرى 
مشغول كار هستم؛ خوشبختانه اكنون حدود 
چندسالى است كه در مجمع خيرين سالمت 

و چند مجموعه ديگر هم فعاليت مى كنم.
 مخاطبان ما مشــتاق هســتند از 
پزشكانى  فعاليت هاى  و  وظايف  شرح 
اين  در  بدانند،  بيشــتر  شما  همچون 

زمينه توضيحاتى ارائه دهيد!
شغل پزشك زنان و زايمان از جمله رشته هاى 
تخصصى بالينى است كه در زمينه تشخيص 
و همچنيــن درمان بيمارى هاى نازايى و اندام 
تناســلى زنان مورد بررسى قرار مى گيرد، كل 
اين رشــته تحصيلى شــامل موارد جراحى 
و همچنين غيرجراحى اســت كه به 3 دوره 
تقسيم مى شــود؛ پيش از بلوغ، دوره باردارى 
و همچنين دوره پس از يائســگى اســت. از 
جمله بيمارانى كه مى توانند به اين نوع پزشك 
مراجعه كنند ســرطان هاى دستگاه توليد مثل 
زنان، بى اختيارى ادرار و عفونت هاى دستگاه 
توليد مثل در زنان است؛ همچنين با توجه به 
اينكــه عالقه دارم با علم روز پيشــرفت كنم 
در همين راســتا دوره هاى آموزشى مقدماتى 

و ايمنــى ليــزر جراحى را 
ليزر  دســتگاه  و  گذرانــدم 
موناليزا تهيه كــردم در واقع 
تنها دستگاهى است كه براى 
جراحى مجراى تناسلى بانوان 
است؛ برهمين اساس تصميم 
داشــتم بهتريــن خدمات را 
با كمترين هزينــه در اختيار 

همشهرى هايم قرار دهم.
در  شما  فعاليت  روال  درحال حاضر   

شرايط كرونايى چگونه است؟
تخصص ما به دليل اينكــه با 2 موجود زنده، 
جنين و مادر ســروكار داريــم به خودى خود 
حســاس اســت و به همين دليل اين رشته، 
يك رشــته بحرانى به شمار مى آيد و با توجه 
به شــرايط فعلى جامعه و شيوع اين ويروس 
خطرناك، دقت و توجه بيشــترى الزم است 
براى اينكــه بتوانيم هم بيمــاران ناقل بدون 
عالمت را تشــخيص دهيم كه موجب انتشار 
بيشــتر اين ويروس خطرناك نشــوند و هم 
سالمتى خودمان تضمين شود؛ بنابراين سعى 
مى كنيم با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از 

شيوع بيشتر اين ويروس جلوگيرى كنيم.
به تازگــى ارائــه خدمات درمانــى به صورت 
مجــازى با عنوان ويزيت آناليــن راه اندازى 
كرديم، با استفاده از اين ويزيت مجازى ديگر 
نيازى نيست بيمار براى ديدن پزشك مسافت 
زيادى را طى كند؛ در واقع بيمار قادر اســت 
از طريــق ويدئو با پزشــك متخصص خود 
ارتباط برقرار كنــد. ويزيت مجازى همچنين 
بــه بيماران اين فرصــت را مى دهد تا بتوانند 
به راحتى از مشــاوره ساير پزشكان به صورت 
آنالين بهره مند شوند و بيشتر شامل بيمارانى 

مى شود كه نيازى به معاينه ضرورى ندارند.
 درصورت بحرانى شدن شرايط باز 
هم به فعاليت خود ادامه خواهيد داد يا 
ترجيح مى دهيــد ويزيت بيمارانتان را 

متوقف كنيد؟

هر پزشكى پيش از اينكه حرفه 
خود را آغاز كنــد و قدم در راه 
پرفراز و نشيب پزشكى بگذارد 
بايد سوگندنامه اى را بخواند، من 
شرايط سخت ترى را هم تجربه 
كرده ام، حدود ده ســال پيش كه 
دوران طــرح خود را در يكى از 
مناطق محروم سپرى كردم، تنها 
پزشك زنان در آن منطقه بودم و همين مسأله 
ســبب شد كه فشــار روحى و روانى زيادى 
را تحمــل كنم؛ همچنين به دليل نبود امكانات 
كافى واقعا فعاليت در آن منطقه برايم سخت 
بود به هر حال من با عالقه و ميل شــخصى 
خود اين حرفــه را انتخاب كرده ام و هرگونه 

سختى و مشكالتش را بايد به جان بخرم.
 از روزهاى كارى خودتان و چگونه 
سپرى شدن ساعات كارى در روزهاى 

كرونايى بيشتر توضيح مى دهيد؟
از ابتداى شيوع كرونا به ويژه در ايام تعطيالت 
عيد نوروز ما همچنان در درمانگاه   ها و مطب  
شــخصى فعاليــت مى كرديم، به ويــژه براى 
مادرانى كه مورد اورژانســى نبودند و مراجعه 
و حضور آنها در بيمارستان به دليل شيوع اين 
ويــروس در آن مناطق ممكن بــود كه درآن 
مناطق خطرناك به همين منظور بيشتر مادران 
باردار را براى معاينه ســاده به مطب شخصى 

خودم ارجاع مى دادم.
اكنــون هم همچنــان به صورت شــيفتى در 
بيمارســتان هاى بوعلى و مطهرى و هم چنين 
كلينيك مشــغول فعاليت هســتم و بيشترين 

دغدغه من سالمتى مادر و فرزندش است.
مى توانند  كه  مؤسســاتى  درباره   
رابط شــما و بيماران خاص باشــند، 

توضيح دهيد؟
مجمع خيرين ســالمت اســتان همــدان با 
مديريت محمدصادق صبا اداره مى شــود كه 
در حوزه نيكوكارى و امور خيريه بهداشــت 
و ســالمت فعاليت مى كند كه حدود 24 هزار 

و 522 فرد خير در اين مجمع مشاركت دارند 
و افرادى كه تحت پوشش اين مجمع هستند 

به صورت رايگان ويزيت مى شوند
 نحوه آغاز ارتباط شما با 

مجمع خيرين سالمت چگونه بود؟
هميشه سعى كردم هرجايى نامى از كار خير 
مى  آيد به نوعى در آن شركت كرده و خودم را 
در آن كار ســهيم كنم؛ از طريق استادم دكتر 
صبا با اين مؤسســه آشنا شدم و از اين بابت 
هم از ايشــان كمال تشــكر را دارم و اينكه 
اين سعادت را داشــتم تا در خدمت افرادى 
كه تحت پوشش اين مؤسســه هستند باشم 
احساس خرسندى مى كنم و هرگونه خدماتى 
در حيطه شغلى خود را به صورت رايگان در 
اختيار آنها قرار خواهم داد و خدا را براى اين 

امر شكر مى كنم.
 آيا در بين عمل هاى جراحى 

با زنان باردار كرونايى مواجه شده ايد؟
برخى بيماران كه شرايط حاد و سختى دارند 
بــه خود بيمارســتان مراجعه مى كننــد اما با 
توجه به اينكه بســيارى از بيماران در مراحل 
اوليه، عالمتى ندارند و پس از اعالم تســت و 
مثبت شدن جواب آزمايش طبق پروتكل هاى 
كشورى كه تعيين شده به مراكز مربوطه ارجاع 
مى دهيم اما خوشبختانه تاكنون هيچ گونه مورد 

فوتى در بين مادران باردار ديده نشده است 
  براى حفظ سالمت زنان باردار 
در اين دوران چه توصيه اى داريد؟

زنان بــاردار از گروه هــاى پرخطر در دوران 
همه گيرى كرونا محسوب مى شوند كه نياز به 

مراقبت هاى ويژه دارند.
سيســتم ايمنى بدن ســاير زنــان در دوران 
باردارى نســبت به ســاير ايــام زندگى آنها 
ضعيف تر اســت و امكان ابتالى زنان باردار 
به بيمارى هاى مختلــف، به ويژه بيمارى هاى 
واگير مانند ويروس كرونا در اين دوران بيشتر 
وجود دارد به همين منظور نياز به مراقبت هاى 

پيشگيرانه مضاعفى دارند.

يك متخصص زنان و زايمان:

 تاكنون هيچ گونه مورد فوتى 
در بين مادران باردار نداشته ام

■ امكان ارتباط ما با بيماران از طريق ويزيت هاى آنالين وجود دارد
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مديركل راه و شهرسازى استان همدان اعالم كرد
اختصاص 48 ميليارد تومان اعتبار 

براى مطالعه ايجاد باند دوم جاده گنجنامه
 حســينى مديركل راه و شهرسازى اســتان همدان گفت: 48 ميليارد 
تومان اعتبار براى مطالعه دوباره ايجاد باند دوم جاده گنجنامه به عباس آباد 

و شهر همدان درنظر گرفته شده است.
داريوش حسينى در گفت وگو با بازار، با بيان اينكه بهسازى مسير برگشت 
گنجنامه به تويسركان مدنظر است، گفت: مطالعه دوباره اين طرح به تازگى 

انجام شده و جزئيات آن شامل ايجاد باند دوم جاده گنجنامه به عباس آباد 
و شهر همدان است كه 48 ميليارد تومان براى اين طرح بودجه تعيين و 

در سازمان برنامه و بودجه تصويب شده است.
حسينى به ضرورت اجراى اين پروژه اشاره و عنوان كرد: اجراى اين پروژه 
در جلسات مختلف اســتان همدان مطرح و نماينده مردم تويسركان در 
مجلس درخواســت يك جاده ايمن براى اين شهرســتان را داشت كه در 
چنين شــرايطى انجام مطالعات و ســاخت اين جاده به راه و شهرسازى 

استان همدان سپرده شد.

مديركل راه و شهرسازى اســتان همدان راه سازى را در توسعه يك شهر 
مؤثر برشمرد و افزود: اين جاده در روزهاى پايان هفته با ترافيك شديدى 
روبه رو مى شود و حتى يك دوربرگردان هم ندارد؛ بنابراين بايد به فكر حل 

ترافيك اين جاده بود.
وى با تأكيد بر اينكه اراضى اين منطقه بايد در اختيار دولت بماند و عموم 
مردم از آنها استفاده كنند، افزود: بيشتر باغ هاى گنجنامه خصوصى است 
و شــهروندان از آنها بهره اى نمى برند درحالى كه حفظ محيط طبيعى اين 

منطقه ضرورى است.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران: خبرنگاران:شكيبا كوليوند
 اكرم محمدى، طاهره شهابى و 

پروين قادرى دانشمند
شماره تلفن: 09183149040

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
عنوان كرد

لزوم ترفيع جايگاه كارآفرينان 
در اذهان و افكار عمومى جامعه

 مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى اســتان همــدان بــر لــزوم 
ــه  ــى جامع ــكار عموم ــان و اف ــان در اذه ــگاه كارآفرين ــع جاي ترفي

تأكيــد كــرد.
بــه گــزارش بــازار، احمــد توصيفيــان بــا بيــان اينكــه ســرمايه انســانى 
آموزش يافتــه و داراى مهــارت مزيــت رقابتــى اقتصــاد جوامــع اســت، 
گفــت: آمــوزش مهم تريــن و كليدى تريــن نقــش را در توســعه 
كارآفرينــى دارد و در آموزش هــا بايــد بــه ابــداع، خالقيــت و نــوآورى 

و نــه محفوظــات، بهــا داده شــود.
ــوزش  ــى و آم ــگ كارآفرين ــعه فرهن ــه توس ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــن  ــزود: اي ــت، اف ــه اس ــاد جامع ــم اقتص ــرورت مه ــى ض كارآفرين
ــاد  ــى اقتص ــى و جايگزين ــاد نفت ــت از اقتص ــكار برون رف ــم راه مه

ــت. ــه اس كارآفرينان
ــالجارى  ــى س ــى كارآفرين ــه جهان ــت: هفت ــه گف ــان در ادام توصيفي
ــج و توســعه  ــا هــدف تروي ــداد هماهنــگ ب ــن روي ــوان بزرگتري به عن

ــزار شــد. كارآفرينــى برگ
ــاركت  ــا مش ــالجارى ب ــه در س ــن هفت ــه اي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
اســتارتاپ ها،  نــوآوران،  كارآفرينــان،  شــامل  نفــر  هــزار   20
ــتگذاران،  ــى، سياس ــان مال ــرمايه گذاران و حامي ــتاب دهنده ها، س ش
مديــران و دانشــجويان برگــزار شــد، گفــت: ايــن اقــدام افــراد به ويــژه 
ــه، ســازنده و نويــن تشــويق  جوانــان را بــه ارائــه راه حل هــاى خالقان

مى كنــد.
جهانــى  هفتــه  برنامه هــاى  برگــزارى  از  هــدف  توصيفيــان 
كارآفرينــى را ترفيــع جايــگاه كارآفرينــان در اذهــان و افــكار 
عمومــى، ورود افــراد بــه عرصــه كارآفرينــى، تشــويق نســل 
ايجــاد  و  كســب وكار  راه انــدازى  بــه  كارآفرينــان  از  جديــدى 
ــور دانســت  ــتم مناســب در كش ــى و اكوسيس زيســت بوم كارآفرين
و  ارتباطــات  توســعه  بــراى  ســكويى  برنامــه  ايــن  گفــت:  و 
ــى  ــه كارآفرين ــان عرص ــى نقش آفرين ــته تمام ــاى پيوس همكارى ه

ــت. اس

خبــر

 ايجاد موانعى چون شيوه نامه تعهد ارزى و قوانين 
مالياتى موجــب تعليق كارت بازرگانــى 40 نفر از 
صادركنندگان اســتان همدان شــده كه به واسطه 
ايــن اقدام امكان فعاليت صادراتــى نيز از آنها خلع 
شــده تا عراقى هــا با اســتفاده از فرصت پيش آمده 
سيب زمينى هاى توليدى استان همدان را خريدارى 
كرده و با ورود به عرصه صادرات اين محصول ســود 

كالنى به جيب بزنند.
كشاورزان اســتان همدان ساالنه حدود يك ميليون 
تن سيب زمينى توليد مى كنند كه بخشى به مصرف 
داخل رسيده و بخشــى از آن را صادر مي كنند. اما 
اكنون به دليل مشكالت مالياتى و تعهد ارزى كارت 
بازرگانــى 40 نفــر از صادركنندگان ســيب زمينى 
اســتان همدان تعليق شــده و اجازه صادرات از آنها 
گرفته شده است. همين اتفاق سبب شد عراقى ها با 
حضور در استان همدان سيب زمينى هاى كشاورزان 
را زير قيمت تمام شــده خريدارى و آن را مدتى در 
ســردخانه هاى اســتان نگهدارى كنند، به طورى كه 
درنهايــت 25 آبان مــاه محصول خريدارى شــده را 
به عراق حمــل كرده و درحالى كــه صادركنندگان 
و توليدكنندگان اســتان متضرر شدند و هيچ ارزى 
وارد كشــور نشــد؛ عراقى ها با اين اقدام سود كالنى 

به جيب زدند.
رئيس انجمن ملى سيب زمينى كاران در گفت وگو با 
خبرنگار بازار بر اين موضوع صحه گذاشــت و گفت: 
قيمت تمام شده ســيب زمينى برداشت تابستانه در 
اســتان همدان هر كيلوگرم هــزار و 800 تومان تا 
2 هزار تومان بود اما به دليل مشــكالت ايجادشــده 
توليدكنندگان سيب زمينى را به قيمت هر كيلو 800

تومان فروختند.
خســرو طالبى رحيــق با اشــاره به اينكه امســال 
عراقى هــا از عــراق بــه اســتان همــدان آمده و 
ســيب زمينى را به قيمت هر كيلــو 800 تومان از 
توليدكننده خريد كرده و در ســردخانه هاى استان 

همــدان نگهدارى كردند؛ بيان كرد: 25 آبان ماه كه 
مرز عراق براى واردات سيب زمينى از ايران باز شد، 
بيشتر كاميون ها در مرز عراقى بودند و سيب  زمينى 
اســتان همدان را كه 800 تومان براى هر كيلوى 
آن پرداخــت شــده بود را حمــل مى كردند و اين 
ســيب زمينى ها را به قيمت كيلويى ده تا 13 هزار 
تومان فروختند كه همين موضوع نشــان مى دهد 
چقدر به توليدكننده و صادركنندگان استان همدان 

لطمه زده شد.
وي بيــان كــرد: اگر محصــول ســيب زمينى كه 
عراقى ها از استان همدان خريدارى كرده و بردند را 
صادركنندگان خود ما مديريت مى كردند، ارز زيادى 
وارد كشــور مى شد و ســود را عراقى ها نمى بردند 

درحالى كه صادركنندگان ما بيكار هستند.
رئيس انجمــن ملى ســيب زمينى كاران ادامه داد: 
متأســفانه يكســرى مشــكالتى وجود دارد كه از 
برنامه ريزى هاى ما در راســتاى پيشرفت جلوگيرى 
مى كند كه اين مشــكالت شــامل بخشــنامه ها و 

شيوه نامه هاى خلق الساعه بخش دولتى هستند.
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه يك نمونه از موانع 
بخش صادرات بخشــنامه هاى تعهد ارزى اســت، 
افزود: بخشــى از صادرات ما به عراق و افغانســتان 
به صورت ريالى بود كه همين موضوع مشكل ايجاد 

كرده است.
طالبى رحيق با اشــاره به اينكه در سال 97 سامانه 
نيما وجود نداشــت؛ ادامه داد: شــيوه نامه اى براى 
ما ارسال شده كه مشــكل ايجاد كرده و هم اكنون 
حــدود 70 يا 80 هزار دالر تعهــد ارزى داريم اما 
نتوانســتيم اين مبلغ را رفع تعهد كنيم و به همين 

دليل كارت بازرگانى ما تعليق شده است.
وى با اشاره به اينكه حدود 40 نفر از صادركنندگان 
محصوالت كشــاورزى در استان همدان در مجموع 
يك ميليون و 500 هــزار دالر تعهد ارزى دارند و 
كارت بازرگانى آنها تعليق شــده اســت؛ بيان كرد: 

از ايــن يك ميليون و 
500 هــزار دالر تعهد 
گفت  مى تــوان  ارزى 
500 هزار دالر مربوط 

به قبل بخشنامه ها و 600 هزار دالر صادرات ريالى 
به عراق و افغانستان بوده است.

رئيس انجمن ملى سيب زمينى كاران با اشاره به اينكه 
دولت براى صادركنندگان مشكل ايجاد كرده است؛ 
افزود: دولت كارت هــاى بازرگانى صادركنندگان را 
تعليق كرده و متأسفانه صادركننده اصلى در استان 

همدان نمى توانند كار كنند.
وى افــزود: صادركننــدگان به دليــل تعليق كارت 
بازرگانــى نمى توانند صــادرات انجام دهند اما يك 
راننده كار صادرات انجام مى دهد. اين عمل موجب 
شــده كار به دست دالالن بيفتد و فردى كه كارت 
بازرگانى ندارد، صادركننده شــده و همين موضوع 
سبب شــده روال صادرات در استان همدان از بين 

برود.
طالبى رحيق يادآور شد: يكى از داليلى كه محصول 
سيب زمينى امســال با اين همه چالش روبه رو شد 
همين موضوع بود كه صادركننده واقعى نمى تواند 

كارى كند.
وي با اشــاره به اينكه به كشورهاى روسيه فدرال، 
كشورهاى آســياى ميانه، آذربايجان، تركمنستان، 
خليج  حاشيه  كشــورهاى  ازبكســتان،  ارمنستان، 
فارس، امارات، عراق، پاكستان و افغانستان صادرات 
داشــتيم؛ ادامه داد: من هنوز توليدكننده هستم و 
صادرات هم انجام مى دهم و حتى در استان همدان 

بذرهايى براى استان هاى ديگر توليد مى كنيم.
وى با بيان اينكه مشــكل بعدى امور مالياتى است 
كه نبش قبر كرده و تراكنش هــاى مالى مربوط به 
سال هاى 93 و94 و 95 و 96 را بيرون آورده است؛ 
افزود: ديوان محاســبات ماليات سال هاى 93 و 94
صادركننــدگان را رد كرده امــا اداره امور مالياتى 

مشكل ســاز شــده و صادركننده و توليدكننده را 
به چالش مى كشــد و جلوى پيشــرفت را مى گيرد 
و انگيزه پيشــرفت نيز با اين حركات در اســتان از 

بين رفته است.
رئيس انجمن ملى سيب زمينى كاران درباره معافيت 
صادركننــدگان و توليدكننــدگان از ماليات افزود: 
صادركننده معاف نيســت بلكه ماليات صادركننده 
صفر است و حتى توليدكننده هم طبق قانون ماده 
81 معاف از ماليات اســت و ماليات صادركنندگان 

هم درصورت ارائه دفتر و مدارك صفر است.
وى با تأكيد بر اينكه بيشــتر صادركنندگان دفتر و 
مــدارك را به اداره امور مالياتى ارائه كرده اند ضمن 
اينكه بيشتر صادركنندگان كشاورز هستند، افزود: 
براى نمونــه من به عنوان توليدكننده و صادركننده 
محصــوالت كشــاورزى و رئيــس انجمــن ملى 
سيب زمينى فعال هســتم اما متأسفانه به تراكنش 
مالى من در ســال 93 گير داده اند و مى گويند اين 
ميزان تراكنش داشــته اى و در نتيجه بايد ماليات 
پرداخــت شــود درصورتى كه مــن توليدكننده و 

صادركننده هستم و بايد مالياتى گرفته نشود.
طالبى رحيــق با تأكيد بر اينكــه اداره امور مالياتى 
و بانــك مركــزى با بخشــنامه و شــيوه نامه هاى 
خلق الســاعه خود جلوى پيشــرفت و انگيزه كار را 
گرفته انــد؛ افزود: با اين اقدامات امســال محصول 
سيب زمينى در استان همدان با مشكل مواجه شد 

و توليدكنندگان متضرر شدند.
وى در ادامــه بــه صادرات محصوالت كشــاورزى 
استان همدان از استان هاى ديگر اشاره كرد و گفت: 
95 درصد محصوالت كشــاورزى استان همدان از 
اســتان هاى ديگر به ويژه استان سنندج و كرمانشاه 

صادر مى شــود و اظهارنامه هم در همان استان ها 
پر مى شود.

طالبى رحيق با اشــاره به اينكه مشــكل از گمرك 
نيســت بلكه مشــكل از تعهد ارزى است كه بانك 
مركزى براى صادركننده ايجاد كرده اســت؛ تأكيد 
كرد: ما مشــكل برگشــت ارز نداريم و اســتقبال 
مى كنيم محصولى صادر شــده و ارزى به كشــور 
برگردد، اما شــيوه نامه هايى ارائه كرده اند كه سبب 
شده صادركنندگان نتوانند خود را با شيوه نامه ها و 

دستور العمل ها وفق بدهند.
 مسائل و مشكالت را مطرح كرديم 

اما گوش شنوايى وجود ندارد
وى با اشاره به اينكه همه مسائل و مشكالت را مطرح 
كرديم اما گوش شنوايى وجود ندارد؛ اضافه كرد: فرد 
مشخصى براى رسيدگى به امور نيست، زادبوم رئيس 
ســازمان توسعه تجارت كشور است، توجه زيادي به 
اين موضوع ندارد، از طريق اتاق بازرگانى ايران، اتاق 
بازرگانى همدان و انجمن ملى ســيب زمينى پيگير 

بوده ايم، اما تاكنون رسيدگى نشده است.
طالبى رحيــق در ادامــه به فرآورى و بســته بندى 
ســيب زمينى نيز اشــاره كرد و افزود: پيگير مسأله 
سورت و بسته بندى سيب زمينى هستيم زيرا با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا ديگر بسته بندى هاى سنتى 
پاسخگو نيست و توزيع بايد با بسته بندى هاى خاص 

و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى انجام شود.
رئيس انجمــن ملى ســيب زمينى كاران با تأكيد بر 
اينكه بايد به ســمت و سوى بســته بندى و فرآورى 
حركــت كنيم؛ ادامه داد: پيگيــر تكميل حلقه هاى 
زنجيره توليد سيب زمينى هستيم كه يكى از حلقه ها 

بسته بندى است.

 همدان از اســتان هاى پيشــرو در ايجاد گلخانه هاى 
محصوالت كشــاورزى اســت و توليــدات گلخانه اى آن 
به حدى مرغوب است كه در ســبد صادراتى قرار گرفته 
اما متأسفانه به دليل نبود زيرساخت هاى الزم محصوالت 
گلخانه هاى همدان از استان هاى يزد و اصفهان به بازارهاى 

هدف صادر مى شود.
اســتان همدان با داشتن 2 درصد مساحت كشور حدود 
5 درصد محصوالت كشاورزى كشور را توليد مى كند كه 
در اين بين گلخانه ها نقش چشمگيرى در توليدات دارند 
زيرا محصوالتى با كيفيت و با كمترين راندمان آب توليد 

مى كنند.
وجود 450 هكتار مجتمع گلخانه اى فعال و 420 هكتار 
مجتمع گلخانه اى درحال ساخت در استان نشان دهنده 
رشــد چشمگير و ســوق پيدا كردن كشاورزان به سمت 

كشت هاى گلخانه اى است.
مجتمع هاى گلخانــه اى اغلب محصوالت باكيفيت توليد 
مى كنند و به دليل داشتن واحدهاى سورت و بسته بندى 
هزينه جانبى براى گلخانــه داران را كاهش مى دهند اما 
متأسفانه اغلب اين محصوالت توليدشده در استان همدان 
از اســتان هاى ديگر به بازارهاى هدف صادر مى شوند كه 
خبرنــگار بازار پيرامون اين موضوع بــا محمد خدادادى 
مديرعامل شركت شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 

گفت وگويى انجام داده كه در ادامه مى خوانيد.
مديرعامل شركت شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 
با بيان اينكه شهرك هاى كشــاورزى شامل شهرك هاى 
گلخانه اى، شهرك هاى دامپرورى و شهرك هاى شيالتى 
اســت؛ اظهار كرد: در اســتان همدان بيشــتر شهرك 

گلخانه اى ايجاد شده است.
محمــد خدادادى ادامه داد: يكى از مســائلى كه موجب 
تشكيل شهرك هاى كشاورزى شده، اين بوده كه تجميع 
واحدهاى گلخانه اى در شــهرك ها مشــكالتى از جمله 

واگذارى، نظارت، فروش محصوالت، بازاريابى را ندارد.
وى با اشــاره به اينكه كشــت گلخانه اى نسبت به كشت 
عادى ميزان آب كمترى استفاده مى كند؛ افزود: توليدات 
گلخانــه اى ده برابر توليدات زمينى اســت و از طرفى در 
كشــت گلخانه اى فصل معنا ندارد زيرا اقليم كنترل شده 

است.
مديرعامل شركت شهرك هاى گلخانه اى استان همدان با 
اشاره به اينكه استان همدان با قرار داشتن در منطقه سرد 

كشور مورد توجه براى كشت گلخانه اى است، عنوان كرد: 
يكى از اولويت ها افزايش توليدات محصوالت گلخانه اى و 

اشتغال فارغ التحصيالن كشاورزى است.
خــدادادى ادامه داد: با توجه به تابش آفتاب در اســتان 
همــدان توليدات گلخانــه اى از كيفيت و كميت بهترى 

نسبت به مناطق ديگر كشور برخوردار است.
وى در ادامه به مزيت شهرك هاى گلخانه اى اشاره كرد و 
با بيان اينكه واحدهــاى گلخانه اى كه انفرادى در اراضى 
كشاورزان ايجاد شده مشــكل زير ساخت آب، برق، گاز، 
راه دارنــد، اضافه كرد: در شــهرك هاى گلخانه اى عرضه 
محصوالت به خريــداران، عرضه خدمــات فنى، عرضه 
خدمــات بذر و انــواع نهاده ها كــود و ... به راحتى انجام 

مى شود.
مديرعامل شركت شهرك هاى گلخانه اى استان همدان با 
اشاره به اينكه شهرك هاى گلخانه اى داراى امنيت باالترى 
نســبت به واحدهاى انفرادى هســتند؛ ادامه داد: يكى از 
اولويت هاى مهم جهاد كشــاورزى استان همدان توليدت 
محصوالت كشــاورزى است و در زمينه محصوالت باغى 

بيشتر گلخانه ها مدنظر قرار دارند.
وى با تأكيد بر اينكه كشــت گلخانه اى يك كشــت بروز 
اســت و مى تواند از 4 فصل اســتفاده كنــد؛ بيان كرد: 
گلخانه ها محلى براى ســرمايه گذارى، ســرمايه گذاران و 

به كارگيرى نتيجه و اطالعات دانشجويان كشاورزى است.
خدادادى با بيان اينكه اســتان همدان يكى از استان هاى 
پيشرو در توليدات گلخانه اى محسوب مى شود؛ افزود: سال 

83 نخستين شهرك گلخانه اى در همدان ايجاد شد و تا 
ســال 85 حدود 85 هكتار مجتمع گلخانه اى در اســتان 

همدان به بهره بردارى رسيد.
 ساخت 420 هكتار شهرك گلخانه اى 

در استان همدان در دست اقدام است
وى يــادآور شــد: از ســال 85 بــا جهش در ســاخت 
زيرساخت هاى شهرك ها توانستيم مساحت اين شهرك ها 
را به 450 هكتار برســانيم و درحال حاضر ســاخت 420

هكتار شهرك گلخانه اى در استان همدان در دست اقدام 
است.

مديرعامل شركت شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 
ادامه داد: مجتمع گلخانه اى گنبد مالير 68 هكتار، مجتمع 
گلخانــه اى علمدار نهاوند 15 هكتــار، مجتمع گلخانه اى 
عمان درگزين 30 هكتار درحال ســاخت و يك مجتمع 

300 هكتارى در كرفس درگزين درحال مطالعه است.
وى با اشاره به اينكه شهرك هاى گلخانه اى درحال ساخت 
در ســال 1400 وارد چرخه توليد خواهند شــد؛ افزود: با 
فعاليت 420 هكتار شــهرك گلخانه اى در استان همدان 

براى 4 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد خواهد شد.
خدادادى با بيان اينكه اســتان همدان در بين استان هاى 
كشــور چند مزيت دارد كه يكى تجربه و سختكوشــى 
كشاورزان همدان است؛ عنوان كرد: كشاورزان همدانى در 

ايجاد شهرك هاى گلخانه اى پيشرو بوده اند.
وى در ادامه به فعاليت شهرك هاى گلخانه اى فعال از جمله 
شهرك گلخانه اى بوعلى، پرديس، فرسفج، برزول، حرم آباد 

و عمان اشــاره و اضافه كرد: سال گذشته كلنگ ساخت 
شهرك گلخانه اى عمان به زمين زده شد و 9 واحد مشغول 
نخستين كشت و بقيه واحدها درحال ساخت هستند و تا 

22 بهمن به بهره بردارى خواهند رسيد.
مديرعامل شركت شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 
افزود: مجتمــع گلخانه اى علمدار نهاونــد و گنبد مالير 
درحال ســاخت و واگذارى هستند و كارهاى زيرساختى 

آنها درحال انجام است.
وى با بيان اينكه شهرســتان مالير 4 شــهرك گلخانه اى 
و بيشــترين شهرك را در اســتان همدان دارد؛ ادامه داد: 
در شهرســتان مالير عالوه بر 3 شهرك گلخانه اى گنبد، 
حرم آبــاد و پيمان دشــت، يك مجتمع دامپــرورى در 
كرتيل آباد به مســاحت 38 هكتار درحال ساخت است و 
واحدهاى آن در آذرماه سالجارى به متقاضايان واحدهاى 

دامى واگذار مى شوند.
خدادادى با اشــاره به اينكه يكى از ويژگى هاى اســتان 
همدان بــراى ايجاد گلخانه ها هواى ســرد و تابســتان 
معتدل اســت؛ ادامه داد: توليد محصوالت كشــاورزى در 
استان هاى گرمسير در فصل تابستان انجام نمى شود و يا 
با خنك كننده هايى انجام مى شود كه هزينه بر است اما در 
استان همدان در فصل تابستان بدون استفاده از دستگاه 

خنك كننده توليدات گلخانه اى انجام مى شود.
 امسال 40 هزار تن محصوالت گلخانه اى 

در استان همدان توليد مى شود
وى با بيان اينكه پيش بينى شــده امســال 40 هزار تن 
محصــوالت گلخانه اى مختلف در اســتان همدان توليد 
شود؛ ادامه داد: بيشترين محصول گلخانه اى استان همدان 
گوجه فرنگى اســت و در گلخانه هاى استان همدان خيار، 

توت فرنگى و فلفل دلمه اى هم كشت مى شود.

مديرعامل شركت شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 
در ادامه به صادرات محصوالت گلخانه اى اســتان همدان 
اشاره كرد و با بيان اينكه محصوالت توليدى مجتمع هاى 
گلخانه اى اســتان همدان به كشــورهاى آسيايى صادر 
مى شــود؛ بيان كرد: توليدات گلخانه اى استان همدان به 
كشــورهاى عراق، روسيه، آذربايجان و كشورهاى حاشيه 

خليج فارس صادر مى شود.
وى با اشــاره به اينكه محصوالت توليدى استان همدان 
به ده كشــور صادر مى شود و بازرگان ها با توليدكنندگان 
بخش گلخانــه اى كامال در ارتباط هســتند؛ اظهار كرد: 
بســيارى از صادرات محصوالت گلخانه اى استان همدان 
به نام اســتان هاى يزد و اصفهان انجام مى شــود و استان 
همدان هنوز به آن درجه نرسيده كه بتواند كل محصوالت 
توليدى را از داخل اســتان همدان صادر كند و اين امكان 

وجود ندارد.
خدادادى در ادامه به اشــاره به اينكه 3 مجتمع گلخانه اى 
استان همدان داراى واحد سورتينگ و بسته بندى و انبار 
هستند؛ افزود: محصوالت توليدى مجتمع هاى گلخانه اى 
دريافت و پس از ســورت و بســته بندى آمــاده صادرات 

مى شود.
گلخانه دارى از كسب وكارهايى است كه ارزش افزوده دارد 
و به همين دليل با وجود اينكه هنوز زيرســاخت هاى آن 
آماده نشده اما درخواست هاى زيادى براى واگذارى اراضى 

مجتمع هاى گلخانه اى وجود دارد.
وى در ادامه به تجربه باالى گلخانه داران اســتان همدان 
اشــاره كرد و با بيان اينكه گلخانه داران بازارهاى خوبى را 
در كشــورهاى همســايه دارند؛ ادامه داد: گلخانه دارى از 
كســب وكارهايى اســت كه ارزش افزوده دارد و به همين 
دليل با وجود اينكه هنوز زيرســاخت هاى آن آماده نشده 

اما درخواست هاى زيادى براى واگذارى اراضى مجتمع هاى 
گلخانه اى وجود دارد.

مديرعامل شركت شهرك هاى گلخانه اى استان همدان در 
ادامه به نحــوه واگذارى واحدهاى مجتمع هاى گلخانه اى 
اشاره كرد و با بيان اينكه واحدها از طريق فراخوان واگذار 
مى شوند؛ افزود: واحدهاى گلخانه اى مجتمع هاى گلخانه اى 
از ســوى كارشناسان دادگســترى قيمتگذارى مى شوند 
و متقاضيان پس از ثبت نام اولويت بندى مى شــوند و 30 
درصد قيمت كارشناســى در ابتداى كار دريافت مى شود 
و بقيه مبلغ به صورت اجاره به شرط تمليك به متقاضى 

واگذار مى شود.
وى بــا بيان اينكه بــا توجه به مزيت هــاى مجتمع هاى 
گلخانه اى درحال حاضر متقاضيان همان گلخانه داران سابق 
هستند كه مى خواهند سطح زيركشت گلخانه هاى خود را 
گسترش دهند؛ تأكيد كرد: اين موضوع نشان دهنده رونق 

گلخانه ها است.
خدادادى با اشاره به اينكه شركت شهرك هاى كشاورزى 
هزينه زيرساخت را براساس قوانين دولت بايد از بهره برداران 
دريافت كند؛ افزود: براساس قوانين بايد هزينه زيرساخت ها 
از بهره بردار دريافت شود و براى كمك به صورت اقساط از 

بهره بردار گرفته مى شود.
وى يادآور شد: بهره بردار هم موظف است و تعهد مى دهد 
كه در عرض يك ماه پس از دريافت زمين؛ ســاخت سازه 
را آغاز كند و يكساله به بهره بردارى كامل برساند، در غير 

اين صورت قرارداد لغو شده و زمين مسترد مى شود.
مديرعامل شركت شــهرك هاى گلخانه اى استان همدان 
در ادامه به قيمت ســازه گلخانه اشاره كرد و با بيان اينكه 
درحال حاضر با توجه به شــرايط اقتصادى قيمت ســازه 
گلخانه اى سرمايه گذارى نسبتا سنگينى محسوب مى شود؛ 
افزود: داشــتن سرمايه و توان مالى يكى از اولويت ها براى 

واگذارى واحدهاى گلخانه اى است.
وى با اشــاره به اينكه هزينه ســاخت هر مترمربع سازه 
گلخانه اى ســال گذشــته حدود 200 هزار تومان بود اما 
امســال به 400 هزار تومان رسيده است، افزود: براى يك 
هكتار گلخانه حدود 4/5 ميليارد سرمايه الزم است كه 80

درصد اين مبلغ را بانك تســهيالت مى دهد و 20 درصد 
آورده نقدى متقاضى است.

با اين تفاسير آنچه مسلم است اينكه گلخانه ها موجب ايجاد 
اشتغال قابل توجه و توليد باكيفيت محصوالت كشاورزى 
در خارج از فصل مى شــود و به ثروت ملى كمك مى كند؛ 
بنابراين بايد بيش از اين هواى متقاضيان سرمايه گذارى در 

اين بخش را داشت.

فروش 16 برابرى سيب زمينى همدان در عراق

عراقي ها يك شبه 
پول پارو كردند

■ با سياست دولت براى تعليق كارت بازرگانى، صادركننده ها دست و بالشان 
بسته شد

توليدات گلخانه اى به نام همدان؛ صادرات به كام ديگران
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يوونتوس با درخشش رونالدو پيروز شد
 تيم فوتبال يوونتوس با درخشــش ســتاره پرتغالــى خود مقابل 

كاليارى به پيروزى 2 بر صفر دست يافت.
تيم فوتبال يوونتوس از هفته هشــتم ليگ باشگاه هاى ايتاليا در خانه 
خود به مصاف كاليارى رفت و در نهايت به برترى 2 بر صفر دســت 

يافت.
«كريســتيانو رونالدو» ستاره تمام نشــدنى پرتغالى موفق شد گل هاى 

بانوى پير تورين را در اين ديدار به ارمغان آورد.
يوونتوس با برترى در اين ديدار و ثبت چهارمين پيروزى فصل با 16

امتياز به رتبه دوم جدول رسيد.

ضعيف ترين آغاز گوارديوال 
در دوران مربيگرى

 پــپ گوارديــوال ضعيف ترين آغاز خــود در مربيگــرى را در 
فصل جارى تجربه كرده است.

منچسترســيتى در هفته نهم ليگ برتر انگليــس درحالى كه يك بازى 
عقب افتاده نيز دارد، برابر تاتنهام با 2 گل شكست خورد.

به اين ترتيب منچسترسيتى از 8 بازى ابتدايى خود در فصل جارى ليگ 
برتر انگليس تنها 12 امتياز كسب كرده است كه اين ضعيف ترين آغاز 

براى پپ گوارديوال در تاريخ مربيگرى خود بوده است. 
اين مربى كه به تازگى قرارداد خود را به عنوان سرمربى منچسترسيتى 
تا 2 سال ديگر تمديد كرده در بارسلونا، بايرن مونيخ و منچسترسيتى 
ســابقه مربيگرى دارد و امسال تيم او شــرايط سختى را تجربه كرده 

است. 

بدترين بارسلوناى قرن 21

 شكست بارسلونا برابر اتلتيكومادريد موجب شد بدترين آغاز 25
سال اخير اين تيم به ثبت برسد.

بارسلونا پيش از فيفا دى به نظر مى رسيد بيدار شده است و ديگر قرار 
نيست خبرى از نتايج ضعيف باشد. اين تيم برابر رئال بتيس جشنواره 
گل به راه انداخت اما 2 هفته بعد دوباره مغلوب شــد. اتلتيكومادريد 
فوق العاده در همه زمينه ها مى خواست تيم برتر مقابل آبى انارى ها باشد 

كه به هدفش رسيد و با يك گل پيروز شد. 
درحالى كــه تيم رونالد كومان 3 امتياز ديگرى را از دســت داد، ديگو 
پابلو سيمئونه نخســتين پيروزى اش را برابر بارسلونا در الليگا جشن 

گرفت. شكست آبى انارى ها موجب نگرانى هواداران شد. 
آبى انارى ها اكنون پس از انجام 8 بازى با 11 امتياز در جايگاه يازدهم 
جدول قرار دارند (3 پيروزى، 2 تســاوى و 3 شكســت). اين نتايج 

موجب شده بدترين بارساى 25 سال اخير ديده شود. 

معجزه دورتموند در بوندسليگا
 دورتموند از بازيكن جوان خود كه تنها 16 سال سن دارد در ديدار 

برابر هرتابرلين رونمايى كرد.
بوروســيا دورتموند در هفته هشتم رقابت هاى بوندسليگا توانست با 
نتيجه 5 بر 2 برابر هرتابرلين به پيروزى دست پيدا كند. در دقايق پايانى 
اين ديدار لوســيان فاوره تصميم گرفت كــه يك بازيكن جوان را به 
ميدان بفرستد كه با حضورش دست به تاريخ سازى در بوندسليگا زد.

نام اين بازيكن آلمانى-كامرونى يوسووا موكوكو است كه لقب معجزه 
دورتموند را به او داده اند. او به تازگى 16 ساله شد تا با حضور در اين 
بازى عنوان جوان ترين بازيكن تاريخ بوندسليگا را به خود اختصاص 
دهد. كارشناسان فوتبال در آلمان آينده درخشانى را براى اين بازيكن 
پيش بينى مى كنند. او در تيم نوجوانان دورتموند توانست در 88 بازى 

141 گل به ثمر برساند.
دورتموند با پيروزى كه برابر هرتابرلين به دســت آورد با 18 امتياز به 
رده دوم جــدول رده بندى صعود كــرد و اختالفش را با بايرن مونيخ 

صدرنشين به يك امتياز كاهش داد.

محدوديت هاى ورزشى كرونايى 
در استان آغاز شد

 سخنگوى ورزش و جوانان استان همدان از آغاز محدوديت هاى 
ورزشى كرونايى در استان همدان خبر داد.

حمدا... چاروســايى با اعالم اين خبر، گفت: با توجه به مصوبه اخير 
ستاد كروناى كشــور درباره اعمال محدوديت ها با هدف كاهش آمار 
ابتــال و مرگ وميــر كرونايى «تمامى فعاليت هاى ورزشــى در اماكن 
ورزشــى خصوصى و دولتى» به مدت 2 هفته تــا 14 آذرماه تعطيل 

خواهد شد.
وى گفت: با توجه به ضرورت حفظ سالمت ورزشكاران و جلوگيرى 
از شيوع ويروس كرونا در جامعه با هرگونه سهل انگارى و بى توجهى 
به رعايت دستورالعمل فوق برخورد قانونى خواهد شد و متخلفان به 

مراجع قضايى معرفى مى شوند.
چاروسايى ادامه داد: اميدواريم ورزشكاران استان همدان الگويى براى 
رعايت محدوديت هاى كرونايى در كشور باشند تا شاهد روند نزولى 

ابتال در استان و كشور باشيم.

درخشش بسكتبال بانوان همدان 
در ليگ نوجوانان كشور

 تيم بســكتبال بانوان شهرســتان همدان در ليگ نوجوانان كشور 
خوش درخشيد و مقام سوم را كسب كردند.

با اعالم فدراسيون بســكتبال تيم نوجوانان شهرستان همدان به مقام 
سومى ليگ نوجوانان كشور نائل شد.

سرانجام پس از گذشــت چندين ماه از پايان ليگ نوجوانان در سال 
1398 و به دليل برگزار نشــدن مرحله نهايى مســابقات، فدراســيون 
بسكتبال با ارسال كاپ و مدال 2 تيم همدان و قزوين را به عنوان مقام 

سوم مشترك معرفى كرد.
تيــم همدان كه با مربيگرى مهتاب صحابت و با درخشــش بازيكنان 
شايسته خود به جمع 4 تيم نهايى مسابقات راه پيدا كرده بود مى بايست 
در اين مرحله و در بازى رده بندى مقابل تيم قزوينى صف آرايى مى كرد 
كه پيش از اين و در مرحله گروهى مسابقات 2 بار مغلوب سروقامتان 
بسكتبال همدان شده بود. اما با آغاز شيوع ويروس كرونا در كشور اين 
مسابقات نيمه تمام ماند تا سرانجام فدراسيون بسكتبال تصميم بگيرد 2

تيم همدان و قزوين را به عنوان سوم مشترك اعالم كند.
شايان ذكر است تيم نوجوانان همدان امسال نيز در ليگ دسته 2 بانوان 

حضور دارد.

تاريخ قرعه كشى و برگزارى ليگ دسته دوم 
مشخص شد

 ليگ دســته دوم فوتبال كشور با حضور 28 تيم در 2 گروه برگزار 
خواهد شد كه درنهايت 3 تيم به ليگ آزادگان صعود خواهند كرد.

طبق اعالم سازمان ليگ فوتبال كشور، جلسه قرعه كشى ليگ دسته دوم 
در تاريخ 12 آذرماه برگزار خواهد شد. همچنين با اعالم سازمان ليگ 

از 24 آذرماه زمان آغاز ليگ دسته دوم خواهد بود.

بيرانوند نيمكت نشين آنتورپ
تســاوى  به  درحالى  آنتــورپ   
يــك بر يك رضايــت داد كه روند 

نيمكت نشينى بيرانوند ادامه دارد.
در هفتــه ســيزدهم ليــگ بلژيك، 
آنتورپ برابر اوســتنده قرار گرفت 
كه درنهايت 2 تيم به تســاوى يك 
بر يك رضايت دادند. در اين مسابقه 

بيرانوند نيمكت نشين و تماشاگر تساوى هم تيمى هايش بود.

ورزشگاه جام جهانى 2022 
ميزبان ديدار فينال جام امير شد

 يكى از اســتاديوم هاى جام جهانى 2022 ميزبان ديدار فينال جام 
امير قطر شد.

فدراســيون فوتبال قطر خبر داد ديدار فينال جام امير اين كشور ميان 
العربى و السد در تاريخ 18 دسامبر(28 آذر) به ميزبانى ورزشگاه الريان 

يكى از استاديوم هاى ميزبان جام جهانى 2022 برگزار مى شود.
العربــى در اين فصل مهرداد محمدى و مهدى ترابى 2 بازيكن ايرانى 

را در تركيبش دارد.

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

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان 
و امالك مورد تقاضا به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراض داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت 2 ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأي شــماره 139960326008000334 و پرونده كالسه 1398114426008000048 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر سعادتى كيوان فرزند حسين آقا به شماره شناسنامه 0018195172 كد ملى 0018195172 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى 
به مســاحت 83568,45 مترمربع پالك شماره فرعى85 از اصلي 71 قريه امامزاده قاسم واقع در همدان بخش 5حوزه ثبت رزن خريدارى با واسطه از مالكين اوليه به نام هاى اسماعيل گمارى، احمد گمارى و بيرامعلى 

گمارى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است. 
2- برابر رأي شماره 139960326008000323 و پرونده كالسه 1398114426008000064 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يحيى مرادى فرزند نبى اله به شــماره شناســنامه 5928 و كد ملى 399067184 صادره از رزن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 
83568,45 مترمربع پالك شماره فرعى 85 از اصلي 71 قريه امامزاده قاسم واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت رزن خريدارى با واسطه از مالكين اوليه به نام هاى اسماعيل گمارى، احمد گمارى و بيرامعلى گمارى قسمتى 

از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
3- برابر رأي شماره 139960326008000322 و پرونده كالسه 1398114426008000063 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر سعادتى كيوان فرزند حسين به شماره شناسنامه 0018195172 و كد ملى 0018195172 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى 
به مساحت 155867 مترمربع پالك شماره 84 از اصلي 71 قريه امامزاده قاسم واقع در بخش  همدان بخش 5حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين اوليه به نام هاى اسماعيل گمارى، احمد گمارى و بيرامعلى 

گمارى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
4- برابر رأي شماره 139960326008000335 و پرونده كالسه 1398114426008000047 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يحيى مرادى فرزند نبى اله به شــماره شناســنامه 5928 كد ملى 3990067184 صادره از رزن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 
155867 مترمربع پالك شماره 84 از اصلي 71 قريه امامزاده قاسم واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين اوليه به نام هاى اسماعيل گمارى، احمد گمارى و بيرامعلى گمارى قسمتى 

از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است. (م الف 165)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/03

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

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

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326002000349 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك كبودراهنــگ تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى ابراهيــم 
ــه شــماره شناســنامه 1035 صــادره از كبودراهنــگ  ــو افشــين فرزنــد علــى ب قراگوزل
در يــك قطعــه زميــن مزروعــي بــه مســاحت 102938/44 مترمربــع مفــروز و مجــزى 
شــده از پــالك 246 اصلــي واقــع در  روســتاى قــراگل خريــدارى بــا واســطه از مالــك 
رســمى آقايــان علــى و بيــاز علــى قراگوزلــو افشــين محــرز گرديــده اســت.  لــذا بــه 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در 
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 271)
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محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

ديدار مديركل ورزش و جوانان استان با گوش شكسته ها
 مديركل ورزش وجوانان استان با رئيس هيأت كشتى، قهرمانان و مربيان سازنده كشتى 

استان ديدار كرد. 
در اين نشست حميد ســيفى گفت: امروز براى نخستين بار بود كه همدلى اهالى كشتى 
استان را مى بينم و براى نخســتين بار قهرمانان و بزرگان ادوار گذشته كشتى استان را در 
كنار هم به عنوان خدمتگزار كشتى مى بينم و مطمئن باشيد در آينده اى نه چندان دور شاهد 

پيشرفت چشمگير كشتى استان حتى بهتر از دهه 80 خواهيم بود.
وى ادامه داد: حمايت  ها از كشتى بدون محدوديت است و به قطع در زمينه آسيب شناسى و 

استعداديابى برنامه هاى خوبى دارم كه هنوز تحويل هيچ استانى نشده و در آينده اى به دور 
از كرونا در اختيار كشتى استان  همدان قرار خواهد گرفت.

هم اكنون نيز از سرمايه هاى خوبى همچون مسعود كمروند و دانيال شريعتى نيا برخورداريم 
كه فاصله  چندانى با دوبنده تيم ملى ندارند. حميدرضا يارى افزود: ولى اگر ديديم هردوى 
اين قهرمانان نتوانستند در مسابقات انتخابى تيم  ملى نتيجه بگيرند علت باخت شان آمادگى 
و قدرت بدنى و مربى نبود، قهرمانان بزرگسال ما به دليل نداشتن حريف تمرينى قدرتمند 
و فاصله زياد امتيازى با نفرات بعدى بود كه باختند؛ به قطع براى اين مشــكل تدابير الزم 
را انديشه خواهيم كرد. مسعود مصطفى جوكار نايب رئيس هيأت كشتى استان همدان نيز 
در راستاى برنامه ريزى تمرينى رده هاى سنى مختلف كشتى استان، افزود: در قدم نخست 

و برنامه كوتاه مدت ما بايد تمركزمان روى رده سنى 17 تا 20 سال باشد و در گام بعدى 
بايد برنامه ريزى هاى دقيق خود را براى پشتوانه سازى هاى كشتى استان در رده سنى سنين 

پايه باشد تا در 4 سال آينده پشتوانه كشتى استان تأمين شود.
در پايان جلسه با همفكرى مسئوالن و مربيان سازنده موارد زير مقرر گرديد:

-بايــد در تمامى رده هاى ســنى نفرات منتخب دركوتاه ترين زمــان ممكن پس از پايان 
محدوديت كرونا مشخص شود.

-اردوهاى خارج از استان با حضور مربيان سازنده و سرمربيان برگزار شود.
-همه كشتى گيران منتخب در اختيار هيأت كشتى استان و سرمربيان رده هاى سنى مختلف 

باشند.

 تيم فوتبال شــهردارى همدان با كادرفنى و 
بازيكنان بومى درحال آماده سازى براى حضور 
قدرتمند در ليگ دســته دوم فوتبال كشــور و 
صعود به دســته باالتر و نقش آفرينى در ليگ 

دسته يك فوتبال كشور است.
ايــن روزها ســايه ســنگين كرونا بــر تمام 
عرصه هاى كشــور ســايه انداخته تاجايى كه 
ورزش و ليگ هــاى مختلف فوتبال هم از اين 

قاعده مستثنا نيستند.
سازمان ليگ فدراسيون فوتبال دهه سوم آذرماه 
را براى برگزارى دســته دوم فوتبال كشــور 
اعالم كرده اســت و 12 آذر نيز اين رقابت ها 

قرعه كشى مى شود.
به هر حال شرايط سخت موجود موجب نشد 
تيم ها از آماده نگه داشــتن خــود براى حضور 
مقتدر در ليگ دســته دوم فوتبال كشور غافل 
شوند؛ هر چند شرايط سخت تر شده اما به دليل 
شيوع كرونا و مديريت رفت و آمد بازيكنان، تيم 
فوتبال شــهردارى همدان اردوى 25 روزه اى 
را در دانشــگاه آزاد اسالمى همدان ترتيب داد 
تا با توجه به وجود خوابگاه، ســالن بدنسازى 
و چمن مناســب بازيكنان در شــرايط بهترى 

تمرينات خود را پيگيرى كنند.
تيم فوتبال شهردارى همدان با توجه به تجربه 
چندين ســاله در ليگ دسته دوم فوتبال كشور 
امسال به دنبال صعود و كسب نتايج مناسب در 
فصل پيش رو و ليگ دســته دوم فوتبال كشور 

است.
مديركل ورزش وجوانان استان براى آگاهى از 
چگونگى آماده ســازى اين تيم در آخرين روز 
اردو در محل تمرين شــهردارى حاضر شد و 
در جريان آماده ســازى ايــن تيم براى حضور 

پرقدرت در ليگ دسته دوم قرار گرفت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با حضور در 
تمرين آماده سازى تيم شــهردارى همدان در 
ليگ دســته دوم گفت: شــهردارى همدان در 
بحث ورزش حرفه اى، همگانــى و تيم دارى 
بســتر بسيار خوبى را در شــهر ايجاد كرده و 
به نوعى مى توان به عنوان يك الگوى كشــورى 

از آن نام برد.
حميد ســيفى اظهار كرد: شهردار همدان خود 
يك فرد كامل ورزشى و ورزش دوست هستند 
و رياست هيأت فوتبال استان را برعهده دارند 
به همين دليل شاهد اتفاقات مثبت ورزشى در 
سطح شهر همدان هســتيم، همچنين در كنار 
شــهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان 
به طور كامل ورزشى بوده و از اقدامات مديريت 
شــهرى در بحــث ورزش حمايــت قاطعانه 

مى كنند كه اين موضوع در كمتر شــهرى ديده 
مى شود.

وى بــا بيــان اينكه تيــم فوتبال شــهردارى 
همدان پرچمدار حمايت از بومى هاى اســتان 
اســت، گفت: وقتــى نگاهى بــه كارنامه تيم 
فوتبال شــهردارى همدان در سال هاى گذشته 
مى اندازيم، مى بينيم كه ايــن تيم به خانه اميد 

فوتباليست هاى شهر همدان تبديل شده است.
سيفى خاطرنشان كرد: امسال نيز شاكله اصلى 
تيم فوتبال شــهردارى همدان با بومى ها بسته 
شــده و تمام كادرفنى و اعضــاى اين تيم نيز 
بومى هســتند كه جاى قدردانــى از اين نگاه 

بومى گرايى دارد.
وى بــا بيان اينكه با تمام تــوان از تيم فوتبال 
شــهردارى همدان حمايت مى كنيــم، عنوان 
كرد: اداره كل ورزش و جوانان استان امكانات 
ســخت افزارى خود را در اختيــار تيم فوتبال 
شهردارى همدان قرار مى دهد و مانند سال هاى 
گذشــته ورزشگاه قدس به عنوان زمين مسابقه 
و ورزشگاه مفتح و شهيد شمسى پور به عنوان 

زمين تمرين اين تيم اختصاص خواهد يافت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با بيان اينكه 
فوتبال همدان شايســتگى صعود به ليگ دسته 
يك فوتبال كشــور را دارد، گفــت: همدان با 
داشتن بازيكنان توانمند، مربيان با دانش فنى و 
امكانات مناســب لياقت حضور در ليگ دسته 
يك و ليگ برتر فوتبال كشــور را دارد و تمام 
تالش خود را براى كســب اين موفقيت انجام 
خواهيم داد. اميدواريم امســال تيم هاى فوتبال 
پاس و شهردارى همدان بتوانند جواز حضور 

در مسابقات ليگ دســته يك فوتبال كشور را 
كسب كنند.

شهردار همدان نيز با قدر دانى از حمايت حميد 
سيفى، اظهار كرد: در فصل پيش رو سياست ما 
پس از چندين سال تجربه حضور در ليگ دسته 

دوم فوتبال كشور صعود به دسته باالتر است.
عباس صوفى با بيان اينكه سعى كرده ايم بهترين 
شــرايط آماده ســازى پيش فصل را براى تيم 
فوتبال شــهردارى مهيا كنيم، گفت: با توجه به 
دغدغه اى كه درباره ســالمتى بازيكنان به دليل 
كرونا داشــتيم اردو 25 روزه اى را در دانشگاه 
آزاد اســالمى همدان ترتيب داديم تا كادر فنى 
بدون دغدغه بازيكنان را آماده سازى كنند. سعى 
شده امكانات را در حد توان براى آماده سازى 

پيش از فصل تيم فراهم كنيم.
وى با اشاره به مسائل مالى تيم فوتبال شهردارى 
همدان بيان كرد: بــه كادر فنى و بازيكنان اين 
قول را داده ايم كه از نظر مالى نگرانى نداشــته 
باشــند و تمام تالش خــود را خواهيم كرد تا 

پرداختى ها به موقع صورت بگيرد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى نيز با بيان اينكــه به دنبال صعود به 
دسته يك هستيم، اظهار كرد: در فصل پيش رو 
همه براى صعود به دسته يك مسابقات تالش 
مى كنيم و تا پايان اين رقابت ها براى كسب اين 

موفقيت خواهيم جنگيد.
روح ا... وجدى هويــدا افزود: فوتبال همدان از 
ظرفيت بسيار بااليى برخوردار بوده و با وجود 
مربى با دانش فنى باال و بازيكنان باغيرت بومى 
به طور قطع كسب اين موفقيت دور از دسترس 

نخواهد بود.
وى با بيان اينكه سياســت شــهردارى همدان 
حمايت از ظرفيت بومى اســتان است، گفت: 
تيم فوتبال شهردارى همدان در تمام سال هايى 
كه تيم دارى انجــام داده از كادر فنى و عوامل 
صد درصد بومى اســتفاده كرده است. در اين 
فصل نيز تمامى كادر فنى، سرپرست، پزشك، 
تــداركات و تمامى عوامــل اجرايى تيم صد 
درصد بومى هســتند و در اين ســال ها تعداد 
بازيكنان غيربومى نيز در تيم فوتبال شهردارى 

همدان انگشت شمار بوده اند.
سرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان هم در 
اين باره گفت: هر ديدار در ليگ دسته دوم براى 
ما يك جنگ تمام عيار اســت، در اين فصل از 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور چه در بازى هاى 
خانگى و چه بيرون از همدان براى كســب 3

امتياز خواهيم جنگيد.
رضــا طاليى منش افزود: در ليگ دســته دوم 
فوتبال كشــور بازى آسان وجود ندارد و تمام 
تيم هاى حاضر در اين مســابقات گردن كلفت 

هستند و نبايد هيچ تيمى را دست كم بگيريم.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان با بيان اينكه 
شاكله اصلى فصل گذشته را حفظ كرده ايم، بيان 
كرد: فوتبال همدان ظرفيت بسيار بااليى دارد و به 
بازيكنان بومى فوتبال همدان بسيار اعتقاد دارم و 
امسال نيز بيش از 80 درصد شاكله اصلى تيم را 

بازيكنان بومى تشكيل خواهند داد.
وى عنوان كرد: تنها در چند پست كه نتوانستيم 
از اســتان بازيكنان خوب پيدا كنيم مجبور به 

جذب بازيكنانى از خارج از استان شده ايم.

دست خالى 
تازه واردهـا 
در ليگ برتــر
 از هفته دوم ليگ برتر 7 بازى برگزار شد 
و به دليل شرايط نامساعد جوى ديدار تيم هاى 

پيكان و شهرخودرو نيمه تمام ماند.
در پايــان 7 بازى انجام شــده در هفته دوم، 
گل گهر ســيرجان با كســب دومين پيروزى 
به تنهايى در صدر جدول قرار گرفت و 2 تيم 
تازه وارد به ليگ برتر نيز دومين شكست هاى 
متوالى شــان را پذيرفتند تا دستشان از امتياز 

خالى باشد.

در هفتــه دوم تنها يك تيم خــارج از خانه 
پيروز شــد كه آن تيم هم گل گهر ســيرجان 
بود كه توانســت بــا 2 گل ميزبانش مس را 
در رفســنجان مغلوب كرده تا در پايان هفته 
دوم تنها تيمى باشد كه صد درصد امتيازات 
را به دست آورده است. بديهى است تنها تيم 
شكســت خورده در خانه هم مس رفسنجان 
اســت كه در خانه مغلوب گل گهر سيرجان 
شد. در اين هفته 2 داور 3 بار در سوت خود 
به نشانه ضربه پنالتى دميدند كه هر 3 پنالتى 
در ديدارهايى بود كه يك طرف آن استقالل 
و پرســپوليس قرار داشــتند كه هر 3 ضربه 
پنالتى تبديل به گل شد تا پيروزى پرسپوليس 
و شكست اســتقالل به لطف ضربات پنالتى 

شكل گرفته باشد.

در بيــن 14 تيمى كه در ايــن هفته به ميدان 
رفتند تنها 2 تيم توانستند بيشتر از يك گل به 
ثمر برســانند كه اين 2 تيم گل گهر سيرجان 
و فوالد خوزســتان بودند. بــا اينكه در همه 
بازى هاى اين هفته گل به ثمر رســيد و هيچ 
ديدارى با مساوى بدون گل به پايان نرسيد، 
اما در مجموع با 13 گل در 7 بازى، هفته كم 

گلى را پشت سر گذاشتيم.
گادوين منشأ مهاجم اهل كشور نيجريه تيم 
گل گهــر تنها بازيكن هفته بود كه بيشــتر از 
يك گل به ثمر رساند تا اين مهاجم خارجى 
گلزن ترين بازيكن هفته شده و به لطف اين 
2 گل به صدر جدول گلزنان برتر ليگ برتر 

صعود كند.
جنجالى ترين بازى هفته را هم در اهواز شاهد 

بوديم جايى كه استقالل و فوالد برگزاركننده 
ديــدارى كامًال جنجالى بودنــد و ميزان اين 
جنجال به انــدازه اى بود كه هنــوز به پايان 
نرسيده و تبعات آن در شكل صدور بيانيه از 

سوى 2 باشگاه ادامه داشته باشد.
در هفته دوم داوران 3 بار هم براى اســتفاده 
از كارت قرمز دست به جيب شدند كه يكبار 
بــراى اخراج مربيان از كنار زمين و 2 بار هم 
بــراى اخراج بازيكنان از ميــدان بود. يحيى 
گل محمدى تنها مربــى اخراجى هفته بود و 
وحيد محمدزاده از ذوب آهن به همراه محمد 
على نژاد از آلومينيوم اراك بازيكنان اخراجى 
هفته بودنــد. اخراج وحيد محمدزاده پيش از 
دقيقه يك، يكى از ســريع ترين اخراج ها در 

تاريخ رقابت هاى ليگ برتر است.

شهردارى در سوداى صعود 
به دسته يك

آگهي مزايده عمومى 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

ــدان  ــگاه هم ــرورى پ شــركت كشــت و صنعــت و دامپ
ــق  ــود را از طري ــى خ ــاى اورژانس ــر دارد دام ه در نظ

ــاند. ــروش رس ــه ف ــى ب ــده عموم مزاي
 لــذا متقاضيــان مــى تواننــد جهــت شــركت در مزايــده 
از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك هفتــه بــه محــل 
ــركت  ــان ش ــتاى آورزم ــر روس ــع در مالي ــركت واق ش
ــه  ــگاه همــدان مراجع ــرورى پ كشــت و صنعــت و دامپ

نماينــد.
 اطالعات بيشتر آدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.Iran.dairy.ir 
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4 عنوان كتاب مهارتى فنى وحرفه اى 
در استان همدان تأليف شد

 چهــار عنوان كتاب مهارتى به همت مربيان آموزشــى اين 
سازمان در شهرستان اسدآباد تهيه و تأليف شده است.

مديــركل آمــوزش فنى وحرفــه اى اســتان همــدان بــا 
اعــالم ايــن خبــر گفــت: ايــن كتاب هــا بــا عناويــن 
رعايــت  الكتريكــى،  تابلوهــاى  نصــاب  و  «مونتــاژكار 
الزامــات ســالمت بهداشــت و ايمنــى در محيــط كار 
ــع  ــت هاى توزي ــاورى پس ــاختمان و فن ــكار س ــرق، برق ب
ــتفاده  ــور اس ــان آموزشــى و به منظ ــالش مربي ــا ت ــرق» ب ب
ــته  ــه رش ــتان ب ــه اى اس ــته هاى فنى وحرف ــوزان رش كارآم

ــت. ــده اس ــر درآم تحري

وهب مختاران، ابراز اميدوارى كرد در آينده نزديك نيز شــاهد 
تأليف كتاب هاى ديگرى از مربيان ساير رشته ها در سطح استان 

باشيم.
بــه گــرزارش ايرنــا، مختــاران بــا بيــان اينكــه در نيمه نخســت 
امســال 4 هــزار و 783 نفــر دوره و يــك ميليــون و 367 هــزار 
و 430 نفــر ســاعت توســط بخــش خصوصــى آموزش هــاى 
فنى وحرفــه اى بــه فراگيــران ارائــه شــده، ادامــه داد: عملكــرد 
آموزشــى ســازمان آمــوزش فنى وحرفــه اى اســتان همــدان در 
ســال گذشــته نيــز 19 هــزار و 367 نفــر دوره و 4 ميليــون و 

538 هــزار و 94 نفــر ســاعت بــوده اســت.
ــران  ــى 74 درصــدى فراگي ــن قبول ــه ميانگي ــاره ب ــا اش وى ب
ــرد:  ــالم ك ــدان، اع ــتان هم ــه اى اس ــاى فنى وحرف در آزمون ه
كارآمــوزان در 6 ماهــه نخســت امســال 65 درصــد در آزمــون 

آناليــن، 63 درصــد در آزمــون هماهنــگ، 79 درصــد در 
ــاختمان و 89 درصــد  ــت س ــه، 98 درصــد در صنع تفاهم نام

ــد. ــز در آزمــون ادوارى نمــره قبولــى كســب كردن ني
مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان خاطرنشان كرد: 
شــيوع ويروس كرونا از پايان سال گذشته تاكنون سهم بخش 
خصوصى در ارائــه آموزش هاى فنى و مهارتــى را به حدود 

يك سوم كاهش داده است.
ــش  ــتاى كاه ــن اداره كل در راس ــرد: اي ــوان ك ــاران عن مخت
ــراى  ــى ب ــاى مهارت ــه آموزش ه ــى، زمين ــيب هاى اجتماع آس
5 هــزار و 500 نفــر در مراكــز آمــوزش فنى وحرفــه اى 
را فراهــم كــرده و ايــن افــراد در دوره هــاى آموزشــى 

كردنــد. شــركت  پيش بينى شــده 
وى از فعاليت 18 مركز ثابت و 4 شــعبه در بخش آموزش هاى 

فنى وحرفه اى دولتى اســتان همــدان خبــر داد و اظهار كرد: 
هم اكنون در مجموع 198 آموزشگاه خصوصى، 129 آموزشگاه 
ويژه دختران، 23 آموزشــگاه پسران و 46 آموزشگاه دومنظوره 
در سطح اســتان همدان مشغول فعاليت در برگزارى دوره هاى 

آموزشى مرتبط هستند. 
مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان ادامه داد: فعاليت 
كارگاه هاى فنى وحرفه اى اين اســتان براساس نياز بازار بوده تا 
اين آموزش ها به خلق فرصت هاى شغلى براى حاضران در اين 

دوره هاى آموزشى منتهى شود.
اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان، در بيست وسومين 
جشنواره شهيد رجايى، در گروه آموزشى، پژوهشى و فرهنگى، 
در مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى، براى چهارمين 

سال متوالى موفق به كسب رتبه نخست جشنواره شد.

گردشگران شهرى چگونه با ساكنان روستا پيوند 
مى خورند؟

سبك جهانى توريسم كشاورزى
 گردشگرى كشاورزى يا آگرى توريسم يكى از جديدترين جاذبه هاى 
گردشــگرى در دنياى امروز است كه طرفداران بسيارى دارد. بسيارى از 
مردم براى فرار از زندگى پرمشغله و آسيب هاى موجود در زندگى شهرى 
همچون آلودگى و ازدياد جمعيت، عالقه مند به گذراندن اوقاتى در طبيعت 
هستند و اين امر منجر به اشتياق گردشگران به كشاورزى و سفر به مزرعه 

و محيط روستايى مى شود.
گردشــگرى كشاورزى در مناطق مختلف جهان تعاريف مختلفى دارد و 
در برخى از مناطق همچون ايتاليا صرفا به معناى اقامت در مزارع اســت. 
گردشگرى كشــاورزى شامل طيف وسيعى از فعاليت ها، همچون خريد 
مســتقيم محصوالت از مزرعه، پيمايش در مزارع، چيدن ميوه ها، تغذيه 
حيوانات و اقامت در يك مزرعه است. فعاليت هاى گردشگرى كشاورزى 
در 5 دســته فروش مستقيم به مصرف كننده، آموزش كشاورزى همچون 
بازديد مدارس از يك مزرعه، ميهمان نوازى همچون اقامت شبانه در مزارع، 

تفريح همچون شكار، اسب سوارى و سرگرمى قرار مى گيرد.
گردشگرى كشاورزى نوعى گردشگرى است كه در بسيارى از كشورهاى 
جهان همچون اســتراليا، كانادا، آمريكا، فيليپيــن و ... به عنوان يك بازار 
رشــد يافته است. عالقه مردم به روند چگونگى توليد غذا و آموختن به 
كودكان خود با مشاهده مســتقيم آن و حتى تجربه مستقيم فعاليت هاى 
كشاورزى همچون ميوه چينى يا شيردوشى گردشگران را به سوى اين نوع 
از گردشگرى ســوق داده است. كشاورزان و دامداران نيز از اين فرصت 
استفاده كرده و به افزايش كيفيت محصوالت خود و فراهم كردن امكانات 

ورود گردشگران پرداخته اند.
به گزارش دنياى اقتصاد؛ اصطالح گردشگرى كشاورزى چهره جديدى 
از گردشگرى و بخشى از گردشگرى روستايى است كه به انجام هرگونه 
فعاليتى در مزارع و مراتع گفته مى شــود كه به عموم مردم اجازه مى دهد 
تا به ســرگرمى، تفريح با اهداف آموزشــى براى ديــدن و لذت بردن از 
فعاليت هاى روستايى مانند كشــاورزى، دامدارى، فعاليت هاى تاريخى، 
فرهنگى، برداشت محصول دست چين، فعاليت هاى طبيعى و جاذبه هاى 
مــزارع بپردازند. در اين نوع از گردشــگرى ســاكنان محلى و صاحبان 
مزارع، گردشگران را به منطقه خود دعوت كرده تا از نزديك شاهد رونق 
فعاليت هاى كشاورزى و چشم اندازهاى مزارع توليدى باشند. گردشگرى 
كشاورزى اين فرصت را به گردشگران شهرى مى دهد كه از نزديك شاهد 
تبديل روند انگور به نوشيدنى هاى باكيفيت باشند يا محصوالت كشاورزى 
همچون سيب، گيالس، انگور، انار و ساير محصوالت روستايى را بچينند 
يا در ميان پيچ و خم رديف هاى ذرت حركت كنند. همچنين كشــاورزان 
فعاليت هاى سرگرم كننده ديگرى همچون دوچرخه سوارى، اسب سوارى، 
بازديــد از اصطبل ها، مرغدارى ها و تســت انــواع محصوالت محلى از 
جمله نان، پنير و كره درنظر گرفته اند. گردشگرى كشاورزى زيرمجموعه 
گردشــگرى روستايى به شمار مى آيد كه شامل استراحتگاه ها، سايت هاى 
بازار كشــاورزان، تورهاى گردشــگرى كشــاورزى و ساير فعاليت هاى 
تفريحى و پذيرايى از ميهمانان بوده كه گردشــگران را به حومه ها جذب 
مى كند. اين نوع از گردشگرى يك مفهوم تركيبى از ادغام 2 صنعت كامل 
يعنى كشاورزى و گردشگرى است كه به منظور ايجاد و گسترش بازارهاى 
ســودآور جديد براى محصوالت كشاورزى و خدمات در مزرعه كسب 

تجربه سفر براى گردشگران در يك بازار بزرگ منطقه اى انجام مى گيرد.
در تمامى كشــورها، بهترين راه بــراى يافتن بهترين مــزارع همراه با 
جاذبه هاى گردشــگرى كشــاورزى مراجعه به راهنمايان محلى است 
اما با وجود اين بســيارى از آژانس هاى مســافرتى در كشورها تورهاى 
گردشگرى در مزارع را برگزار مى كنند. همچنين با توجه به اينكه يافتن 
يك روســتا با مردمان محلى كشاورز كار ســختى نيست، با خروج از 
جاده هاى اصلى و رفتن به ســمت جاده هاى فرعــى و خاكى مى توان 
به روســتاها و مزارع ســفر كرد. در شرق آســيا كه به يكى از مقاصد 
اصلى ســفر در جهان تبديل شده است گردشگرى روستايى و متعاقب 
آن گردشگرى كشاورزى مورد توجه گردشگران بسيارى قرار گرفته و با 
پيشرفت جاذبه هاى گردشگرى كشاورزى در آسيا به ويژه در چين، ژاپن، 
تايلند و كره جنوبى بسيارى از نقاط روستايى آمادگى پذيرش توريست 

به مزارع خود را دارند.
در گردشگرى كشاورزى اقامت به چند شكل ميهمانخانه ها، اقامتگاه هاى 
بوم گردى، اقامت در مزرعه و حتى هتل ها وجود دارد. اقامت در مزارع به 
شكل هاى مختلفى انجام مى شود. گاهى تنها يك سفر تفريحى يك روزه 
و اقامت يك شــبه در مزارع و بازديد از محيط است. گاهى با اجاره يك 
كلبه در محيط روستايى، به ديدن حيوانات محلى از كنار پنجره مى گذرد. 
در بسيارى از روستاهاى كشورهاى پيشرو در امر گردشگرى كشاورزى، 
اين نوع از گردشــگرى به ابزارى ضرورى براى بقاى بســيارى از مزارع 
كوچك تبديل شــده اســت كه متصديان مزارع با متنوع سازى اقدامات 
تجارى به درآمد پايدارترى دست يافته اند. جذب گردشگران به اين مناطق 
با هدف محصوالت كشــاورزى به نفع تقويت اقتصادى جوامع اطراف 
نيز زيرا با افزايش تردد در مناطق روســتايى جريان هاى متنوع درآمدزايى 

شكل مى گيرد.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
الهى گردن گردون شود خرد                                          كه فرزندان آدم را همه برد
يكى ناگه كه زنده شد فالنى                                     همه گويند فالن ابن فالن مرد
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■ حد    يث:
امام صادق(ع):

هر كه خوش دارد از عافيت طوالنى برخوردار شود، تقواى خدا در پيش گيرد.
بحار األنوار : 2/232/72

 فعاالن حوزه گردشــگرى از راهنمايان ســفر و 
سفره خانه هاى سنتى تا واحدهاى بومگردى و هتلداران 
بنا به ســطح فعاليت و رتبه صنفى، از تسهيالت از 16 
تا 900 ميليون تومانى جبران خسارت دوران كرونا با 

تنفس 6  ماهه، برخوردار شده اند.
ثبت نام فعاالن گردشــگرى براى دريافت تســهيالت 
كرونايى روى ســامانه كارا از پنجشنبه (29 آبان) آغاز 
شد؛ اين تسهيالت براساس نوع فعاليت و مقياس واحد 
صنفى و درجه و ستاره تأسيسات گردشگرى از حداقل 
16ميليون تومان تا 900 ميليون تومان متغير و نرخ سود 
اين تســهيالت 12 درصد اســت. فعاالن گردشگرى 
بــراى آغاز پرداخت ايــن وام از دوره تنفس حدود 6 

ماه برخودار شده اند.
دولت در  ابتداى ســال 99 تسهيالت 6 تا 16 ميليون 
تومانى را براى 14 رسته شــغلى آسيب ديده در ازاى 
حفظ شــغل اختصاص داده بود كه با توجه به ميزان 
باالى خســارت واردشــده به صنعت گردشگرى در 
پى  شــيوع ويروس كرونا همچنيــن محدوديت هاى 
اعمال شده براى سفر كه همچنان ادامه دارد و افزايش 
يافته است، اين تســهيالت به هيچ عنوان پاسخگوى 
فعاالن اين صنعت نبود؛ براساس مصوبه جديد تالش 

شده است سقف حمايت هاى جبرانى افزايش يابد.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
با توجه ويژه به صنعت گردشــگرى و با پيگيرى هاى 
مستمر براساس گزارش هاى حجم خسارت هاى اين 
حوزه در 9 ماه گذشته، موفق به تصويب دستورالعمل 

حمايتى از اين گــروه در «كارگروه اقتصادى مقابله با 
پيامدهاى ناشى از شــيوع ويروس كرونا و پرداخت 
تسهيالت جديد به كسب وكارهاى آسيب ديده حوزه 

گردشگرى براساس بنگاه محورى» شد.
به گزارش ايرنا، ولى تيمورى معاون گردشگرى كشور 
پيش تر گفته بــود مذاكــرات و تالش هاى چندماهه 
بى نتيجــه نماند و ميزان تســهيالت بانكى به تفكيك 
رسته هاى شغلى حوزه هاى گردشگرى و نحوه اعطاى 

آن به تأييد نهايى رسيده و ابالغ شده است.
اين تالش ها در مهرماه به ثمر نشســت و در جلســه 
كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى ناشــى از شيوع 
ويروس كرونا (نهم مهر 99 ) با بسته تسهيالت جديد 
حمايتى موافقت شد و دوازدهم مهرماه نيز به تصويب 
ســتاد ملى مقابله با كرونا رســيد، محمد نهاونديان 
معاون اقتصــادى رئيــس جمهورى دســتورالعمل 
اجرايى «پرداخت تسهيالت به فعاليت ها و واحدهاى 
كسب وكارهاى بيشتر آســيب ديده از ويروس كرونا 
حوزه گردشگرى براساس شــيوه بنگاه محورى» 14 
آبان مــاه 99 به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى، وزير 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و رئيس كل 

بانك مركزى براى اجرا ابالغ كرده است.
در ايــن دســتورالعمل، مرجــع بررســى و تأييــد 
درخواست ها و اطالعات تخصصى متقاضيان، وزارت 
گردشگرى تعيين شده و وزارت كار با همكارى وزارت 
گردشگرى نسبت به طراحى فرايند تعريف شده در اين 
دستورالعمل، در بستر سامانه اقدام مى كند و پرداخت 

تمام هزينه ها و بدهى هاى فعاالن گردشگرى (ماليات 
سال هاى گذشــته، حق بيمه كارفرمايى، بازپرداخت 
اقساط بانكى، قبوض حامل هاى انرژى) تا پايان سال  

99 به تعويق افتاده است.
براســاس دســتورالعمل تســهيالت كرونايى حوزه 
گردشــگرى، راهنمايان گردشگرى 20 ميليون تومان، 
دفاتر خدمات مسافرتى بين 150 تا 300 ميليون تومان، 
شــركت هاى حمل ونقل گردشگرى 80 ميليون تومان 
و مؤسســات آموزش گردشــگرى 60 ميليون تومان 

مى توانند تسهيالت دريافت كنند.
شركت هاى عامل تطبيق 50 ميليون تومان، ارزيابان و 
عوامل تطبيق 16 ميليون تومان، اقامتگاه هاى بومگردى 
و سنتى براســاس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد 
بومگردى بين 80 تا 200 ميليون تومان از تســهيالت 

كرونايى برخوردار مى شوند.
براســاس مصوبه ســتاد ملى كرونا، تسهيالت جبران 
خسارات دوران كرونا براى هتل ها بر حسب ستاره و 
تعداد اتاق از 200 تا 900 ميليون تومان، هتل آپارتمان ها، 
متل ها و ميهمان پذيرها به تفكيك درجه و تعداد اتاق از 

200 تا 350 ميليون تومان تعيين شده است.
همچنين سفره خانه هاى ســنتى و واحدهاى پذيرايى 
بين راهــى، مراكز ســرگرمى و تفريحى، مجتمع هاى 
گردشگرى و آب درمانى كه از وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشــگرى و صنايع دســتى مجوز فعاليــت دارند، 
براساس نوع و درجه واحد مى توانند بين صد ميليون تا 

350 ميليون تومان تسهيالت دريافت كنند.
 6 ماه تنفس براى بازپرداخت وام

 آغاز پرداخت اقساط ارديبهشت 1400
بانك مركزى هم پنجم آبان  در دســتورالعمل ابالغى 
براى كســب و كارهاى آسيب ديده حوزه گردشگرى 
به 20 بانــك، تصريح كرده بازپرداخت اقســاط اين 
تســهيالت از يكم ارديبهشت  سال 1400 خواهد بود، 
اين تنفس 6 ماهه به منظــور حمايت از فعاالن حوزه 
گردشــگرى و اينكه با افزايش محدوديت هاى سفر و 
مشــخص نبودن پايان كرونا و نبود چشم انداز روشن 
حداقل در ماه هاى آتى براى رونق گردشگرى تا پايان 

سال، درنظر گرفته شده است.
همچنين براساس ماده 4 دستورالعمل ابالغى، آن دسته 
از فعاالن و تأسيسات گردشگرى كه پيش از ابالغ اين 
دستورالعمل (به استناد دستورالعمل قبلى) از تسهيالت 
مربوط به مشــاغل و رسته هاى آســيب ديده از كرونا 
اســتفاده كرده اند، چنانچه دوباره درخواست دريافت 
تســهيالت داشته باشــند، پرداخت مابه التفاوت مبلغ 
درخواستى در قالب تسهيالت مطابق اين دستورالعمل 

امكانپذير خواهد بود.
معاون گردشــگرى كشــور پس از اعالم رسمى آغاز 

ثبت نام تســهيالت كرونايى براى فعاالن گردشگرى 
در نامه اى به مديران كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دستى 31 استان كشور از آنها خواسته است با 
توجه به اهميت و حساسيت موضوع حمايت و تسريع 
در فرايند پرداخت تســهيالت، نسبت به اطالع رسانى 
به همه تأسيسات و فعاالن گردشگرى تحت پوشش، 

اقدامات الزم انجام شود.
با شــيوع كرونا در ايران از اســفند 98 نيز برنامه هاى 
دولــت دوازدهم با اولويــت و محوريت حفاظت از 
جان و سالمت مردم تدوين و عملياتى شد و براساس 
شــيوه نامه هاى بهداشتى، «محدوديت در تردد و سفر» 
به عنوان يكى از مهم ترين دستورات پيشگيرى از شيوع 
و ابتال به بيمارى، در صــدر همه اصول قطع زنجيره 
انتقــال ويروس كرونا قرار گرفت. اين تصميم اگرچه 
بــه كاهش خســارات جانى منجر شــد، اما صنعت 

گردشگرى را به شدت تحت تأثير قرار داد.
على اصغر مونســان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى در زمانى كه هنوز موج ســوم كرونا 
آغاز نشــده بود ميزان خســارت وارد شده به بخش 
گردشــگرى را تا پيش از پايان فصل ســفر تابستانى، 
12هزار ميليارد تومان اعالم كرد. به يقين با آغاز فصل 
پاييز و ايجاد محدوديت هاى بيشــتر در ماه هاى اخير، 

اين خسارت ها افزايش يافته است.

مريم مقدم »
 فرهنگ داشــتن به حرف هاى قلمبه زدن و تيپ 
آراسته داشتن و كفش واكس زدن نيست؛ اين روزها 
فرهنگ داشتن هم مســير و معناى خودش را تغيير 
داده است. حاال هركسى براى حفظ سالمت خود و 
اطرافيانش ماسك مى زند، دست هايش را ضدعفونى 
مى كنــد و فاصله اجتماعــى را رعايت مى كند، يك 
انســان تمام و كمــال و با فرهنــگ از ديد جامعه 

محسوب مى شود.
در اين ميان، هستند مردمان بى خيالى كه هر از گاهى 
شــال و كاله مى كنند و راه مى افتند براى حضور در 
يك دورهمى به قول خودشان كوچك و خانوادگى!

متأســفانه برخى افراد اين تصــور را دارند كه فاميل 
و دوســت آنها امكان ندارد آلوده به كرونا باشــد و 
اين درحالى اســت كه كرونا در بيشتر افراد يا بدون 

عالمت است و يا عالئم خفيفى دارد.
حتى اكنون با اعمال محدوديت زمان تردد خودرو در 
خيابان ها ساعت هاى رفت وآمدشان را طورى تنظيم 
مى كنند كه آب از آب معاشرت هاى خانوادگى تكان 

نخورد. 
طبق تحقيقات صورت گرفتــه كرونا در 30 درصد 
افراد كامال بدون عالمت است و در 55 درصد افراد 
نيز با عالئم خفيف تا متوســط ظاهر مى شود و اين 
يعنى هر فردى در اطراف ما مى تواند ناقل كرونا باشد 

و بايد همه افراد پيش فــرض بيمار كرونايى در نظر 
گرفته شده و از آنها فاصله بگيريم.

باوركردنى نيســت، اما هنوز هم هســتند كسانى كه 
پس از 9 ماه هشــدار و حرف و آموزش و شــرايط 
نامناسب كرونايى بازهم به برگزارى محافل دورهمى 

و مجالس عروسى و عزا اقدام مى كنند.
برايشان مهم نيســت كه اين همه پزشك و پرستار و 
كادر بهداشــت درمان بريده انــد و پس از 9 ماه تالش 
شبانه روزى حاال نايى براى ادامه كار ندارند. اصال مهم 
نيست روزانه چندصد خانواده در ايران داغدار مى شود، 
اهميتى ندارد اين همه بيمار در شــبانه روز چه زجرى 

مى كشند تا بتوانند فقط يك نفس راحت بكشند.

درحالى كه روزانه 400 تا 500 نفر از عزيزانمان را از 
دست مى دهيم و روزانه چند هزار نفر در بيمارستان ها 
بسترى مى شوند، عده اى هستند كه بى خيال و فارغ از 
دغدغه مرگ و مير و بسترى، دور هم جمع مى شوند 
و ميهمانى مى گيرند و انگار نه انگار كه كرونايى هم 

اين ميان هست!
هــر روز در گوشه گوشــه ايــن كشــور يك بمب 
خانوادگى منفجر مى شــود و تعــداد زيادى تلفات 
و مصــدوم دارد. بمب هايــى كــه در دورهمى هاى 
خانوادگى كار گذاشته مى شود و به تدريج در 14 روز 
منفجر شده و افراد فاميل را بيچاره مى كند. بمب هايى 
كه توسط همين آدم هاى بى خيال كار گذاشته مى شود 

به راحتى هر روز خيلى ها را به كام مرگ مى كشانند و 
جنايت عظيمى را رقم مى زنند.

قدرت انتقال كرونا در ماه هاى اخير به ده تا 12 برابر 
رســيده و روزانه صدها نفر در كشــور قربانى اين 
ويروس مى شــوند، برخى پزشكان از دورهمى هاى 

خانوادگى به عنوان يك بمب خطرناك ياد مى كنند.
ويروس كرونا در دورهمى ها به راحتى منتقل مى شود 
و اين ميان ممكن است برخى افراد فاميل جان خود 
را از دست داده و برخى نيز راهى بيمارستان شوند و 
افراد بايد بدانند مسبب اين اتفاقات خود آنها هستند.
حــاال در ايــن روزهاى خفقان  كــه هركس نگران 
ســالمت خود و افراد خانواده اش اســت، بياييد با 
هم يك فرايند فرهنگسازى را تقويت كنيم، از تمام 
افــراد بخواهيم تا در اين روزهــا به ويژه اكنون كه 
وضعيت كرونا در عمده شــهرهاى كشــور قرمز و 
نارنجى است، از حضور در دورهمى هاى خانوادگى 
و برگزارى مجالس حتى خصوصى عروســى و عزا 

اجتناب كنند.
شــايد كافى اســت افرادى كه بى توجه به تبعات در 
دورهمى ها براى خود بــدون باور قلبى خطر انتقال 
ويروس كرونا زندگى مى كنند، بدانند حضور در هر 
جمع فاميلى و دوســتانه و برگزارى مجالس ممكن 

است به قيمت جان خود و عزيزانشان تمام شود.

 فعاالن گردشگرى چه ميزان وام كرونايى مى گيرند؟

20 تا 200 ميليون 
براى حوزه گردشگرى

رعايت محدوديت ها و ممنوعيت ها بيانگر فرهنگ است 

 دورهمى هاى خانوادگى؛ بمب خطرناك
با وجود اعالم تعطيلى 2 هفته اى
ارائه خدمات سفر

 همچنان ادامه دارد!
 ارائه خدمات مربوط به بليت و خدمات اقامتى و 
حمل و نقل توسط دفاتر خدمات مسافرتى در ايام 2 
هفته اى كه گفته شد تعطيل است، ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، اگرچه گفته شــده كه از يكم آذرماه 
فعاليت بيشتر مشــاغل تا 2 هفته تعطيل خواهد بود 
و هيچ ســفرى توســط مردم انجام نمى شود اما اين 
محدوديت تنها شامل ســفر با خودروهاى شخصى 
شــده اســت؛ زيرا همچنان بليت قطــار اتوبوس و 
هواپيما فروخته مى شود بنابراين انجمن دفاتر خدمات 
مســافرت هوايى و جهانگردى نيز در بخشنامه اى به 
آژانس هاى مسافرتى اعالم كرده كه مى توانند با حداقل 

كاركنان خود، فعاليت هايشان را ادامه دهند.
در اين نامه آمده: به دنبال بخشــنامه صادره از سوى 
ســتاد ملى مقابله با كرونا دربــاره تعطيلى برخى از 
مشــاغل و همكارى در جهت بهبود شرايط بيمارى 
و پيرو تماس هاى مكرر مبنى بر كسب تكليف درباره 
وضعيت دفاتر الزم اســت به اســتحضار برسانيم با 
توجه به تعطيل نبودن فرودگاه ها و لغو نشدن پروازها 
و قطارهــا و... و با توجه به تعهــدى كه دفاتر احيانًا 
ايجــاد كرده اند درباره ارائه بليــت و خدمات اقامتى 
و ارائه خدمات حمل و نقــل و اقامتى پس از آن از 
همكاران درخواســت مى شــود با حداقل پرسنل به 
تعهدات ايجادشــده و همكارى در جهت نياز عموم 
مــردم ايفاى نقش كرده و اقدامــات الزم را در دفاتر 

خود انجام دهند.


