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سردرگمى متقاضيان مسكن ملى
 1- طرح اقدام ملى مســكن در شرايطى توسط 
دولت به عنوان طرحى براى خانه دار شدن افراد بدون 
خانه و نجات آنها از سردرگمى اجاره نشينى و ... اجرا 
شــد كه اكنون خود به يك ســردرگمى بزرگ براى 
متقاضيان آن تبديل شده است. متقاضيان مسكن ملى 

در اين شرايط بد اقتصادى از طرفى...

نگاه

6

حذف عبارت «ساخت ايران»
 مى تــوان آمار و ارقام تجــارت خارجى ايران و 
اروپا را دوباره رديف كرد و افسوس خورد كه حجم 
تجارت ايران با اتحاديــه اروپا از 15/4 ميليارد يورو 
در 9 ماه نخســت سال 2018 چگونه يك پنجم شده 
و امســال به تنها 3/3 ميليارد يورو در 9 ماه نخست 

رسيده است...

 2020 دســـامبر    12   1442 ربيع الثانـــى   26   1399 آذرمـــاه   22 شـــنبه  
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3922  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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ديدار مديركل 
زندان هاى همدان 
با فرمانده 
سپاه استان 

متقاضيان 
مسكن ملي 
تصوري 
از آينده آن ندارند

با آوردن 
مدير غيربومى

 به استان 
مخالف هستم

تسطيح بيش 
از 60 هزار تن 
آسفالت 
در معابر مناطق 
4گانه همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

تمامى جشنواره هاى استان در بستر مجازى برگزار مى شود
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

انجمن صنفى شركت هاى حمل و نقل كاالى 
مالير- نهاوند و تويسركان 

ى

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

انتخاب  مبناى  و  مديران  خصلت  كاردانى  و  درايت 
مديريت  مسند  بر  اليق  افراد  نشاندن  براى  بزرگان 
است. بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد 
است در پناه الطاف الهى در راه خدمت هميشه پيروز 

و سربلند باشيد.

ی باد ا ری  دا ندگان و را ل، را مل و  ه  شاشیپ  پ

 مهند

تبريك و تهنيت
 سركار خانم 

 دكتر شهناز حمزه لوى 

چينى نام (گاتريا) 
 نصرت اله ابراهيمى مفتخر 

مدير كل محترم 
تأمين اجتماعى استان همدان 
درايــت و كاردانــى خصلــت مديــران و مبنــاى 
انتخــاب بــزرگان بــراى نشــاندن افــراد اليــق 

بــر مســند مديريــت اســت.
لذا انتصاب شايسته سركار عليه در سمت جديد 
را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد 
است در پناه الطاف الهى در راه خدمت سالمت 

و سربلند باشيد.

 دكتر
تبريك و تهنيت

 سركار خانم 

 دكتر شهناز حمزه لوى 

شركت تعاونى معدنى زرين ماسه 

مدير كل محترم 
تأمين اجتماعى استان همدان 
ترديدى نيست كه تكيه بر توانمندى و تجارب 
هاى  پايه  ترين  اساسى  از  يكى  مديران  ارزنده 
بدينوسيله  احترام  با  است  مديران  انتخاب 
جديد  سمت  در  عليه  سركار  شايسته  انتصاب 
را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد 
است در پناه الطاف الهى در راه خدمت همواره 

موفق و مويد باشيد.

 دكتر

تبريك و تهنيت
 سركار خانم 

 دكتر شهناز حمزه لوى 

شركت سياحتى عليصدر

مدير كل محترم 
تأمين اجتماعى استان همدان 
ــه در  ــركار علي ــته س ــاب شايس انتص
ــك و  ــه تبري ــد را صميمان ــمت جدي س
ــد اســت  ــوده و امي ــرض نم ــت ع تهني
در ســايه الطــاف الهــى همــواره شــاهد 
شــما  افــزون  روز  هــاى  موفقيــت 

ــيم. باش

 دكتر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد 

شركت تعاونى حمل و نقل كاميونداران نهاوند  
نورا... سلگى 

د  

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

شايســته  انتصــاب  بدينوســيله  احتــرام  بــا 
حضرتعالــى در ســمت جديــد كــه نشــان از درايــت، 
تعهــد و مســئوليت پذيــرى جنابعالــى دارد را 
ــوده، از  ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
درگاه خداونــد متعــال برايتــان موفقيــت روزافــزون 

آرزومنديــم.

ی باد ا ری  دا ندگان و را ل، را مل و  ه  شاشیپ  پ

 مهند
t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامه همدان پيام

همكار ارجمند 

سركار خانم مريم مقـدم 
ــز  ــاره اى ج ــروردگار چ ــرت پ ــر حض ــر تقدي در براب

ــت.  ــا نيس ــليم و رض تس
ــواده  ــما و خان ــه ش ــان را ب ــه گراميت ــت خال درگذش
محترمتــان صميمانــه تســليت عــرض نمــوده و برايتــان 
صبــر و اجــر و بــراى آن عزيــز ســفركرده علــو درجــات 

ــم. ــب مى  كني طل

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامه همدان پيام

همكار گرامى

 آقـاى يوسف امينـى
را   بــا نهايــت تاســف و تاثــر مصيبــت وارده 
ــد  ــوده و از خداون ــرض نم ــليت ع ــه تس صميمان
متعــال بــراى ايشــان طلــب مغفــرت و بــراى شــما 
ــئلت  ــل مس ــر جمي ــان صب ــواده بزرگوارت و خان

. ييــم مى نما

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

استان همدان رتبه نخست كشور 
در طرح هاى عقد قرارداد شده تسهيالت پايدار اشتغال روستايى

گزارشى از واگذارى 
مسئوليت پزشكان به 

دانشجويان علوم پزشكى

پزشكان جوان 
در خط مقدم 

مبارزه

مديركل ثبت احوال از آمار 99/9/9 مى گويد 

61 تولد در تاريخ ُرند
■ براى نخستين بار 43 شناسنامه اتباع خارجى در استان صادر شد

پيرى دوباره شهردار تويسركان شد

شهردار: 
استيضاح ناحق بود 
با حضور رئيس فدراسيون كشتى كشور در همدان

روزهاى خوشى 
در انتظار كشتى استان است
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 مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان همدان از رتبه نخست استان همدان 
در طرح هاى عقدقرارداد شــده اشــتغال 

پايدار روستايى در استان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى اســتان 
همدان، مديــركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همدان از رتبه نخست 
اســتان همدان در طرح هاى عقدقرارداد 
شده اشــتغال پايدار روستايى در استان 
خبر داد و گفت: به منظور تحقق اهداف 

سياست هاى كلى اقتصاد مقامتى، دولت تدبير و اميد 
با درك ضرورت توجه بيشــتر به جوامع روســتايى 
اقداماتى انجام داد كه نتيجه آن تصويب قانون حمايت 
از توســعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايى 
و عشــايرى با اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملى 
در مردادماه سال 1396توسط مجلس شوراى اسالمى 
گرديــد و آئين نامه اجرايى آن نيــز در آبان ماه 1396
بــه تصويب هيأت محتــرم وزيران رســيد، با ايجاد 
سازوكار اجرايى از جمله طراحى و ايجاد سامانه كارا 
توســط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از پايان 
ســال 1396 در استان ها با عامليت 4 بانك يا م ؤسسه 
(بانك هاى كشــاورزى، پســت بانك، بانك توسعه 

تعاون و صندوق كارآفرينى اميد) آغاز شد.
احمدتوصيفيان در ادامه افزود: سهم استان از 142 هزار 
و 463 ميليارد ريال توزيع استانى در 5 مرحله تسهيالت 
روستايى 3/11 درصد به مبلغ 3 هزار و 441 ميليارد ريال 
است كه براساس شــاخص هايى از جمله نسبت مبلغ 

عقد قرارداد طرح هاى ارســالى 
به ســهميه بــا 115 درصد رتبه 
نخست كشــورى و نسبت مبلغ 
طرح هاى ارســالى به بانك هاى 
عامل به سهميه رتبه دوم كشور 

را داريم.
 وى تحقــق اين امــر مهم را 
ناشــى از تعامــل و همكارى 
خــوب بانك ها، دســتگاه هاى 
اجرايــى بــا كميته هــاى فنى 
استانى و شهرســتانى و تدابير 
و حمايت هــاى اســتاندار محترم، حــوزه اقتصادى 
اســتاندارى، ســازمان مديريت و فرماندارن محترم 
دانست و گفت: از نظر كيفى نيز استان جزو استان هاى 
برتر اســت كه با برگزارى جلسات متعدد كميته فنى 
به تصويب طرح هايى در رسته هاى اولويت دار استان 
از جمله طرح هاى گردشــگرى و بومگردى، صنايع 
تبديلى و تكميلى كشــاورزى،  بسته بندى و فرآورى 
محصوالت كشاورزى، پوشــاك و كيف و كفش-و 

صنايع چوبى اقدام كرده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان در پايان گفت: 
درجهت شفاف ســازى عالوه بر نظارت مستمر توسط 
كميته هاى نظارت استانى و شهرستانى و نظارت پيش، 
حين و پس از اجراى طرح توســط دستگاه هاى متولى، 
فهرست طرح هاى پرداختى را در سايت اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى منتشر شده تا دستگاه هاى حمايتى و 
رسانه ها، استان را در جهت جذب بهتر تسهيالت يارى 

كنند.

نسبت ارزش طرح هاى منعقده بانك به سهم ابالغى- درصد

سنا
س: اي

عك
/
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سردرگمى متقاضيان مسكن ملى
 1- طرح اقدام ملى مســكن در شرايطى توســط دولت به عنوان 
طرحى براى خانه دار شدن افراد بدون خانه و نجات آنها از سردرگمى 
اجاره نشينى و ... اجرا شد كه اكنون خود به يك سردرگمى بزرگ براى 

متقاضيان آن تبديل شده است.
متقاضيان مسكن ملى در اين شرايط بد اقتصادى از طرفى بايد به دنبال 
فراهم كردن مبلغ اوليه براى مشــاركت در اين طرح باشند و از سوى 
ديگر هنوز ندانند كه مبلغ نهايى مسكن در اين طرح چقدر خواهد بود 
و آيا مى توانند از عهده پرداخت آن برآيند يا بهتر است از همين ابتدا 

پيگيرى خانه دار شدن با اين طرح را رها كنند.
2- قرار اســت مســكن در اين طرح از طريق آورده متقاضيان و صد 

ميليون تومان وام بانكى با نرخ سود 18 درصد ساخته  شود.
اما افزايش قيمت مصالح ساختمانى و اعالم نرخ نهايى 500 ميليونى 
توسط مســئوالن اين طرح در يك شهرستان استان اصفهان، بسيارى 
از متقاضيان را كه در فراهــم نمودن آورده اوليه 40 ميليون تومانى با 
مشكل مواجه شده اند، از مشاركت در ادامه اين طرح نااميد كرده است.
3- با آنكه آورده متقاضيان در مرحله نخست 40 ميليون تومان اعالم 
شده است، از حدود 470 هزار متقاضى تأييد شده تا روز سوم آذرماه 
158 هزار نفر افتتاح حســاب كــرده و فقط صد هزار نفر واريز وجه 

داشته اند.
اين اتفاق يعنى مشاركت يك پنجم متقاضيان در اين طرح، تصور نهايى 
از خانه دار شدن با مسكن ملى توسط متقاضيان شايسته آن را سخت 

مى كند.
4- پيش از اين ميانگين قيمت اين واحدها در كل كشور طبق آخرين 
برآورد از هزينه هاى تابستان 1399 مترى 2/7 ميليون تومان اعالم شده 
و مردم هم با حساب و كتاب در اين ارتباط و ميزان توان خود در اين 

طرح ثبت نام كرده اند.
پيش بينى شــده درصــورت واريز نكــردن وجه اوليه يــا انصراف 
متقاضيان اوليه، افرادى از ليســت رزرو جايگزين آنها مى شوند اما به 
نظر نمى رســد با افزايش تورم و گرانى و تأثير آن بر هزينه تمام شده 

وضعيت جايگزين ها بهتر از افراد اصلى باشد.
5- در نحوه ساخت مسكن ملى نيز هر چند در ابتدا مزايده و واگذارى 
كار به پيمانكار واجد شرايطى كه قيمتى پايين تر و نزديك تر به قيمت 
مدنظر طراحان طرح را ارائه كند، پيش بينى شده اما درنهايت پرداخت 
و هزينه نهايى براســاس هزينه تمام شده و فاكتورهاى پيمانكار لحاظ 

خواهد شد.
موضوعــى كه افزايش قيمت اين واحدها را حتمى نشــان مى دهد و 
مزايده ابتدايى را رعايت شكل كار و بى اثر در محاسبه قيمت نهايى از 

همان ابتدا، نشان مى دهد.
6- براى خانواده مســتأجرى كه مى خواهد با ســختى و جمع كردن 
تمام دارايى و داشــته ها خود به خانه اى با وام و تســهيالت با حذف 
قيمت زمين توسط دولت برسد، جمع آورى پول براى پرداخت هزينه 

تمام شده اى كه اعالم مى شود، شدنى نيست.
اگر اين خانوارهــا قادر به جمع آورى و پرداخت هزينه 500 ميليونى 
بودند، قطعا تاكنون از مســتأجرى خارج شــده بودند و براى آينده با 

مسكن، در طرح اقدام ملى با آينده اى مبهم، مشاركت نداشتند.
7- به نظر مى رســد، طرح مسكن ملى اگر دچار تعديل در قيمت ها 
و حمايت از ثبت نام كنندگان توسط دولت نشود، به اهداف تعيين شده 
دســت نخواهد يافت و قسمت اعظمى از افرادى كه اميد دارند با اين 

طرح صاحب خانه شوند، رؤياى خود را محقق شده، نخواهند ديد.
به همين دليل بررسى آخرين وضعيت اين طرح، رعايت حال اقتصادى 
مردم، كاســتن ميزان آورده اوليه و ارائه تسهيالت به ثبت نام كنندگان 
و تعييــن قطعى قيمت نهايى از همين ابتدا و رفع ســردرگمى مردم 
با اطالع رســانى دقيق و رفع ابهامات، ضرورتى است تا اين طرح از 
شكســت حتمى نجات پيدا كرده و متقاضيان از ســردرگمى خارج 

شوند.

براى نخستين بار در همدان انجام شد
ترميم درز انبساطى سطح سوم پل شهيد 

قهارى  در مراحل پايانى
 مدير منطقه 4 شهردارى همدان درباره ترميم درز انبساطى سطح 
سوم پل شهيد قهارى گفت: اين عمليات براى نخستين بار در همدان 

و به روش كامال فنى و تخصصى اجرا مى شود.
به گــزارش روابــط عمومى شــهردارى منطقه 4 همــدان، مجيد 
يوســفى نويد با اشاره به اينكه آخرين اليه بتن اپوكسى درز انبساطى 
اين پل در شــيفت شــب روز سه شنبه به پايان رســيد، گفت: اين 

بتن ريزى بايد به صورت اليه هايى با ضخامت 3 سانتيمتر و با فاصله 
زمانى 6 ساعته انجام مى شد. كارشناس ناظر اين پروژه نيز گفت: پس 
از تهيه طرح مشاور، به آرماتوربندى دوباره قسمت آسيب ديده  اقدام 
كرديم ولى متأسفانه دوران 2 هفته اى محدوديت هاى كرونايى موجب 
شد، مصالح خاص اين اجرا كه در انحصار چند شركت خارجى باد 

با يك هفته تأخير به دست ما برسد.
على آداب گفت: سه شنبه شب هفته گذشته آخرين اليه بتن اپوكسى 
اجرا شد و اكنون بايد 5 روز صبر كرد كه گيرش مورد نياز براى بتن 
ايجاد شود تا پس از آن بتوانيم اليه آب بند را اجرا كنيم كه آن هم براى 

رسيدن به مقاومت موردنظر به 3 تا 4 روز وقت نياز دارد.

كارشناس ناظر اين پروژه در ادامه عنوان كرد: با پايان مرحله آب بندى، 
محل پيچ ها براى نصب درز انبساطى مشخص و با چسب مخصوص 
محكم خواهد شــد كه با گذشت يك تا 2 روز براى گيرش مناسب، 
بايد پشت درزها با بتن اپوكسى پر شود و با آسفالت قديم همسطح 
گردد كه پس از پايان كار در 2 اليه با فاصله زمانى 6 ساعت و تحمل 
5 روز اين پل آماده تحمل بار ترافيكى و اســتفاده شهروندان خواهد 
بود. آداب گفت: اجراى فوق تخصصى، مشكل در تهيه مصالح خاص 
و همچنين شرايط سرد و بارندگى موجب تأخير در تكميل اين پروژه 
شد كه البته با تجربياتى كه حاصل شد، قطعا توان و سرعت شهردارى 

را براى موارد احتمالى و مشابه باال خواهد برد.

گزارشى از واگذارى مسئوليت پزشكان به دانشجويان علوم پزشكى

پزشكان جوان درخط مقدم مبارزه

دعوت دادگسترى همدان براى عضويت در 
ستاد مردمى پيشگيرى از وقوع جرم 

 معاون قضايى دادگسترى همدان با اعالم انتشار فراخوان عضويت 
داوطلبانه و افتخارى در ســتاد مردمى پيشــگيرى از وقوع جرم قوه 
قضاييه، از اقشــار مختلف مردم همدان براى شــركت در اين طرح 

دعوت كرد.
به گزارش تسنيم، عباس نجفى در جمع اصحاب رسانه با اعالم انتشار 
فراخوان عضويت داوطلبانه و افتخارى در ســتاد مردمى پيشگيرى از 
وقوع جرم قوه قضاييه اظهار كرد: فعاليت هاى سامانه جامع اطالعات 
مردمى(ســجام) براى تقويت احساس مسئوليت اجتماعى آحاد مردم 

است.
معاون قضايى دادگســترى همدان اعالم كرد: هدف از راه اندازى اين 
سامانه و تأكيد بر مشاركت مردم، تأسيس بزرگ ترين شبكه اجتماعى 
قوه قضاييه در راســتاى ارتقاى عدالت و امنيت، جلب مشاركت عامه 
به منظور كاهش جرايم و آســيب هاى اجتماعى، پيشــگيرى از فساد 

ادارى، مالى و زمين خوارى است.
وى با تشريح ســازوكار اين سامانه و نحوه ثبت گزارش هاى مردمى 
عنوان كرد: پيشگيرى از تهيه و توزيع مواد مخدر و مشروبات الكلى، 
پيشگيرى از قاچاق كاال و ارز، احتكار و جرايم اقتصادى و بانكى و ... 

از ديگر اهداف راه اندازى اين سامانه به شمار مى آيد.
نجفى با دعوت از آحاد مردم براى شركت در اين فراخوان بيان كرد: 
عالقه مندان مى توانند براى ثبت نام به وبگاه ســتاد مردمى پيشگيرى 
 http://sajam.scpd.ir از وقــوع جرم قوه قضاييه بــه آدرس

مراجعه كنند.

كرونا هم مانعى براى تالش 
دانش بنيان ها نشد

 شركت هاى دانش بنيان استان همدان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
توليد محصول خود را براى مبارزه با ويروس كرونا ادامه مى دهند.

به گــزارش روابط عمومى پارك علم و فنــاورى همدان، با توجه به 
وضعيت كنونى كشــور در مقطع زمانى شــيوع فراگير ويروس كرونا 
و نياز گســترده به توليد محصوالت دانش بنيان كه بخش اعظم آن در 
راستاى پيشگيرى و مبارزه با اين ويروس مهلك برنامه ريزى شده است، 
واحدهاى فناور و شــركت هاى دانش بنيان مستقر در همه مراكز رشد 
اقمارى وابســته به پارك علم و فناورى استان همدان، با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى و اعمال برخى محدوديت هاى الزم روند عادى 

فعاليت خود را طى مى كنند.
امين عباسى روابط عمومى پارك علم و فناورى همدان در اين گزارش 
بيان كرد: با توجه به فراگير شدن ابتال به ويروس كرونا در سطح كشور، 
ابعاد گســترده اى از زندگى و همچنين شــرايط كار و فعاليت توليدى 
دستخوش تغيير قرار گرفته اســت و محدوديت ها و ضوابط خاصى 
به منظــور كنترل و مبارزه با اين ويــروس فراگير بر زندگى و فعاليت 

روزمره مردم كشورمان لحاظ شده است.
وى افزود: اقدامات پيشــگيرى گسترده اى از قبيل كنترل دماى بدن در 
بدو ورود، لزوم اســتفاده از ماســك، رعايت بهداشت فردى و انجام 
امورى چون شســتن مرتب دســت ها، ضدعفونى سطوح و پرهيز از 
حضور غيرضرورى در محيط هاى شــلوغ چاپ و نصب پوسترهاى 
فرهنگ ســازى و آموزشى و... به عنوان راه هاى قطع زنجيره انتقال اين 
ويروس و جلوگيرى از شــيوع آن در پارك علم و فناورى همدان به 

انجام رسانديم.
وى دربــاره فعاليت و محصــوالت واحدهاى فناور و شــركت هاى 
دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناورى همدان نيز عنوان كرد: همزمان 
با شــيوع اين ويروس توليدات خود را به ســمت كنترل، پيشگيرى و 
مبارزه با اين ويروس تغيير دادند، كه توليد انبوه محصوالتى چون توليد 
الكل و مواد ضدعفونى كننده دســت و سطوح، توليد داروهاى تقويت 
سيســتم ايمنى بدن، توليد سيستم هاى مكانيزه و هوشمند ضدعفونى 
دست و سطوح، توليد دســتگاه هاى مخصوص توليد ماسك 3 اليه، 
توليد لباس كاورال ايزوله براى كادر درمان بيمارســتان ها از اين قبيل 

است.
عباسى با تأكيد بر اينكه تمام ماجرا اين نيست، اظهار كرد: تعدادى ديگر 
از اين شركت ها با توجه به تغيير سبك زندگى مردم در اين شرايط لزوم 
ماندن در خانه و پرهيز از حضور در محيط هاى شلوغ براى قطع زنجيره 
انتقال ويروس كرونا، خدمات و محصوالتى در زمينه تســهيل انجام 
فعاليت ها از خانه و بهبود شرايط حضور در خانه ارائه كردند كه از آن 
جمله مى توان به شــركت هاى فعال در زمينه طراحى، ارائه و پشتيبانى 
24 ســاعته سامانه و اپليكيشن هاى خريد و ارسال اقالم در شبكه هاى 
داخلى و بين شهرى، توليد محتواى آموزشى، فرهنگى و درسى و ساير 

موارد...، اشاره كرد.
روابط عمومــى پارك علم و فناورى همدان خاطرنشــان كرد: با اين 
تفاســير به نظر مى رســد لزوم فعاليت مستمر شــركت هاى فناور و 
دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناورى همدان بيش از گذشته است؛ 
زيرا در بهبود شرايط سالمت مردم نقش دارند، از اين رو مديران پارك 
علم و فناورى همدان نيز با اين ديدگاه از ابتداى شــيوع اين ويروس، 
شــرايط حضور و فعاليت مستمر اين شركت ها در پارك را با رعايت 

كامل پروتكل هاى بهداشتى و مصوبات ستاد كرونا فراهم كرده اند.
وى در پايان ابراز اميدوارى كرد تا با تالش فعاالن حوزه علم و فناورى 
و جهادگران عرصه سالمت و همچنين رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
به منظور پيشــگيرى توســط مردم خوب ايران، اين ويروس منحوس 

هرچه زودتر از كشور عزيزمان رخت بربندد.

1- قيمت مسكن ملى درحال افزايش است. گويا افزايش قيمت مصالح 
ســاختمانى، دليل اين افزايش قيمت است. گفتنى است اين افزايش 
قيمت در شــرايطى است كه آمارها از مشــاركت ضعيف متقاضيان 
مسكن ملى در پرداخت آورده اوليه حكايت دارد؛ به گونه اى كه تاكنون 
از مجموع 400 هزار واحد مسكن ملى در كشور فقط پرونده مشاركت 
در ســاخت 113هزار واحد با واريز آورده اوليه متقاضيان به سرانجام 

رسيده است.
2- تورهاى آزمايش واكســن به تورهاى گردشــگرى كشور اضافه 
شــده است. گويا عده اى فرصت طلب براى آزمايش واكسن كرونا در 
كشــورهاى ديگر به برگزارى تور واكسن كرونا اقدام كرده اند. گفتنى 
اســت اين اقدام در شرايطى اســت كه هنوز واكسن كرونا به منطقه 

وارد نشده است.
3- فردوسى پور به تلويزيون برمى گردد. گويا مشكل فردوسى پور با 
شبكه 3 حل شده و وى به زودى فعاليت در اين شبكه را آغاز خواهد 
كرد. گفتنى است درصورت موفقيت ميانجيگران، بازى پرسپوليس در 

فينال باشگاه هاى آسيا توسط عادل فردوسى پور گزارش خواهد شد.
4- محسن رضايى از شعار انتخاباتى خود رونمايى كرده است. گويا 
تشــكيل ايران بزرگ، شــعار رضايى در اين دوره انتخابات رياست 
جمهورى اســت. گفتنى اســت به رغم اين، رضايى احتمال داوطلبى 

خود در انتخابات 1400 را تأييد نكرده است.
5- برگزارى پستى انتخابات براى افزايش ايمنى و صيانت از سالمتى 
مردم و افزايش مشاركت، به وزارت كشور پيشنهاد شده است.گويا اين 
اقدام نيازمند مصوبه مجلس است. گفتنى است هنوز روش برگزارى 
انتخابات توسط ستاد انتخابات وزارت كشور نهايى نشده و در اين باره 
ستاد درحال بررسى پيشــنهادها همچون پيشنهاد برگزارى انتخابات 

در 2 روز است.

 بيش از 60 هزار تن آســفالت توليدشده 
كارخانه آســفالت در معابــر مناطق 4گانه 

شهردارى پخش و تسطيح شد.
مديرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرينى 
فضاهاى شــهرى شهردارى همدان گفت: از 
ابتداى سال تاكنون آســفالت توليدشده در 
كارخانه آســفالت به بيــش از 60 هزار تن 
رســيد كه كل آســفالت توليدشده در معابر 
شــهرى 4 منطقه شهردارى پخش و تسطيح 

شد.
به گزارش روابط عمومى اين سازمان، احسان 
صباغــى ادامــه داد: از اين مقدار آســفالت 
توليدشــده بيش از 14هزار تن در معابـــر 
منطقه يـــك، معابرى چون كوچه هاى كوى 
خاتم (ششــصد دستگاه)، كوى شــــــهيد 
مدرس، خيابان ركنى، كوچه ســعيد، بلوار 
شــهيدان بهادربيگى، خيابان ميرزاده عشقى، 
جاده قديــم دره مرادبيگ، خيابان پرســتار، 
خيابان شهيد قهرمان، بلوار آيت ا... كاشانى، 
18مترى ميالد و تقاطــع پيامبر اعظم(ص)، 
بلوار كــوالب، اســتادان و خيابان شــهيد 

اسالميان توزيع و تسطيح شده است.
وى درباره ميزان آســفالت توزيع شــده در 
منطقه 2 شهردارى همدان افزود: در منطقه 2

با آسـفالتى بالغ بر 16 هزار تن معابرى چون 
بلوار شهيد مدنى، 12 مترى شيرسنگى، بلوار 
شــهيد چمران 18مترى صادقيه، آرام شرقى 
كوچه بختيارى، بلوار صنعتى، كوچه شقايق، 
كوچه هــاى حصار حاج شمســعلى، كوچه 
پورياى ولى بلــوار محمديه، ورودى فقيره، 
بلوار محمديه از ميدان رســالت تا محمديه، 
جاده فقيره كوچه شــهيد رضايى، چهارراه 
انبــار نفت، جعفر طيــار و خيابان 20 مترى 
رازى (جاده مزدقينه)، بلوار شــهيد جهانيان 
كوچه رسومات، نايب احمد، ميدان رسالت 
كوچه هاى سنگ ســفيد و درنهايت ورودى 
پارك ســد اكباتان تحت عمليات آســفالت 

قرار گرفت.
مديرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرينى 
فضاهاى شهرى شــهردارى همدان تصريح 
كرد: بيش از 16 هزار تن آسفالت در منطقه 
3 معابرى مثل كندراه بلوار امام خمينى(ره)، 
بلوار ســالمت، كوى جنت خيابان احمدى 
نسب، كوچه گمرك، بلوار قدر سيلو، زمين 
شــهرى كوچه ياس، پشــــــت نمايشگاه 
پشــت  خمينى(ره)  امام  بلــوار  بين المللى، 
ســپاه،  ميدان  اجتماعى،  تأمين  بيمارســتان 
تعريضى بلوار سردار همدانى و بلوار يادگار 

امام(ره) روكش آسفالت انجام شد.
وى در ادامه افزود: در منطقه 4 شــهردارى 
كوچه هاى كوى شــهيد مطهرى، كوچه هاى 
باباطاهــر، شــهيد قاســمى، كــوى ولــى 
عصر(ديزج) كوچه شهيد حقى و نوروزى، 
كوچه ســنبل 6 و 7، كوچه شــهيد باهنر در 
كوى ولى عصر(عــج)، محله پارك گلفام و 
كوچه قائم، اطراف بوســتان كوچه مسجد، 
ايســتگاه ســوم و ايســتگاه آخر كوى ولى 
عصر(عج)، خيابان ســتاره، كوى اسالمشهر 
كوچه شهيد رنجبران، پل غدير، بلوار شهيد 
رجايى، ميدان باباطاهر، بلوار نيروى انتظامى، 
بلوار شــهيد رجايى، بلوار آزادگان و بلوار 
45 مترى فرهنگيان بــا بيش از 16 هزار تن 

آسفالت عمليات آسفالت ريزى انجام شد.
احســان صباغى درباره اقدامات آماده سازى 
معابــر براى اجـــراى روكش آســفالت به 
درزگيرى آســفالت به ميزان 182 هزار متر 
طول و تراش آســفالت به مقــدار 98 هزار 
و 400 مترمربع توســط گروه مجهز تراش 
آســفالت از معابر اصلى شــهر اشاره كرد و 
گفت: از آسفالت هاى تراش شده در كارخانه 
آسفالت بيش از 19 هزار و 500 تن آسفالت 
بازيافتى به دســت آمد كه دوباره در جريان 

آسفالت ريزى به كار گرفته شد.
صباغى با اشــاره به ارتقــاى كيفيت توليد 
آسفالت در كارخانه آسفالت سازمان عمران 
شــهردارى همدان افزود: استفاده از مصالح 
شكســته كوهى يكى از مهم ترين علل توليد 
آســفالت مرغوب در كارخانه آسفالت اين 
سازمان اســت و فرايند پخت با بهره گيرى 
از دستگاه هاى پخت و فناورى روز و كامًال 
خودكار و به كارگيــرى نيروهاى مجرب و 
دقــت باالى واحد كنترل كيفــى كارخانه و 
بهره گيرى از ظرفيت هــاى علمى و كنترلى 
آزمايشــگاه مكانيــك خاك اســتان انجام 
مى شــود و اين امر از ديگــر داليل ارتقاى 

كيفيت توليد آسفالت است.
مديرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرينى 
فضاهاى شــهرى شــهردارى يادآور شــد: 
در ســالجارى توجه به كيفيــت و كميت و 
همچنيــن رصد لحظــه اى كيفيت و كاهش 
قابــل توجــه آلودگــى محيط زيســـت از 
مهم تريــن تغييــرات اساســى در وضعيت 
توليد در كارخانه آســفالت سازمان عمران 
شــــــهردارى همدان است كه اين مهم در 
ميزان توليد آســفالت نيز تأثير مثبتى داشته 

است.

تسطيح بيش از 60 هزار تن آسفالت 
در معابر مناطق 4گانه همدان

اين روزها شــايد تا حدودى با پزشكانى كه 
در خط مقدم براى نجات بيماران، جانشــان 
را بــر كــف دست هايشــان گذاشــته اند و 
خســتگى ناپذير زحمت مى كشند، همدردى 
كنيم، در اين ميان قصه آن دســته از پزشكان 
كه كرونا فرصتى شد تا دكان و بازار جديدى 
براى كيســه كردن جيب بيماران راه بيندازند 

ناگفته  بماند.
پس از آمدن كرونا دودستگى در بين پزشكانى 
كه دلســوزانه براى حفظ جان مردم خدمت 
مى كردنــد و آنانى كه به هر دليلى مطب هاى 
خود را بســتند و يا برعكس در شرايط حاد 
كرونايــى در مطب هايشــان از حجم باالى 
بيماران جاى سوزن انداختن نبود و سبب شد 
حتى چندين مطب در همدان پلمب شــود، 
بيشتر از هميشه خود را نشان داد. در اين ميان 
اما كمتر بودند افرادى كه به فكر دانشجوهاى 
پزشكى يعنى رزيدنت هاى كم سنى باشند كه 
بايد براى پاس كردن تعدادى واحد درســى، 
تمام روزشــان را در بيمارستان بگذرانند و با 
ترس از اينكه خود و خانواده هايشان با كرونا 

درگير شوند، روزگار سر كنند.
 ايــن درحالى اســت كه به گفتــه  خود آنها 
با وجود شــرايط كرونايى كــه همه مجبور 
به خدمت رســانى به بيماران هســتند، هيچ 
آموزشــى نمى بينند و فقط بايد وقت خود را 
صرف ارائه خدمات و كمك هاى ادارى كنند.

از طرفى تعداد زيــادى از آنان پس از آمدن 
كرونــا در بيمارســتان هاى كانــون مبارزه با 
كوويد-19 در اســتان فعاليت مى كنند و اين 
برايشــان مصداق بارزِ بــودن در خط حمله 
اســت، آن هــم براى افــرادى كه بــه گفته 
خودشــان كيفيت آموزش شــان پايين آمده 
اســت و بايد تمام تمركز خــود را بر روى 
دانش نصفه ونيمه آموخته شده خود در درمان 

بيماران كرونايى بگذارند.
الــف.م يكــى از هميــن افرادى اســت كه 
ســال آخر پزشــكى را در بيمارستان بهشتى 
مى گذرانــد، او بــه خبرنگار مــا مى گويد: 
متأســفانه پس از شــيوع ويروس كرونا در 
همــدان به ما وعده هاى زيادى داده شــد كه 
هيچ كدامشــان اجرا نشد؛ به عنوان مثال قرار 
بود براى فعاليت هايمان پاداش درنظر گرفته 
شود و حتى گفته شد با قرار گرفتن همدان در 
پيك بيمارى، دانشجويان سال آخر مى توانند 
به دليل همه گيرى بيمارى شــيفت بندى و يا 
اصال تعطيل شوند كه هيچ كدام از اينها انجام 

نشد.
او مى افزايد: متأســفانه كرونــا آموزش ها و 
كيفيت آن را هم براى دانشــجويان سال آخر 
تحت تأثير قرار داده است كه پيامدهاى ناشى 
از اين اتفاق در آينده خود را نشــان خواهد 

داد.
ر. ح يكــى ديگــر از همين دانشــجويانى 

اســت كه به قول خودش 
ســختى  هزارويــك  بــا 
كرده  نــرم  دســت وپنجه 
است تا بتواند روزى وارد 
او  شود،  پزشكى  دانشكده 
مى گويد:  مــا  خبرنگار  به 
با اينكــه در تمامى محافل 
فاصله  رعايت  از  مسئوالن 
اجتماعــى مى گويند اما ما 
رزيدنت هاى پزشــكى در 
اتاقى  در  بايد  بيمارستان ها 
كوچك كنار هم با تعداد 4

تا 5 نفره بنشينيم و امان از 
آن زمانى كه شــيفت شب 
هستيم، آن وقت اين فاجعه 

دوچندان مى شود.
در  اينكه  بــا  مى افزايد:  او 

بين مردم شــايد شغل و فعاليت ما دهن پركن 
باشد اما جالب است اگر بدانيد ما زمانى براى 
مسئوالن جزو كادر درمان به حساب مى آييم 
كه به بودن و حضورمان در بيمارســتان نياز 
دارند در غير اين صورت و در شرايط معمول 

برايمان تره هم خرد نمى كنند.
او از پزشكان متخصص و اساتيد هم دل پرى 
دارد و مى گويد: بيشتر پزشكان ما دانشجويان 
ســال آخرى را در روزهاى آنكال جايگزين 
خود قرار مى دهند و همه بار مســئوليت آن 
روز را برعهــده ما مى گذارنــد، اين درحالى 
اســت كه نهايت كارى كه در آن روز انجام 
مى دهند پاســخ دادن تلفنى آن هم در شرايط 

حاد و اورژانسى است.
ف.ش هــم كــه دانشــجوى ســال آخر در 
بيمارستان بعثت همدان است، مى گويد: حال 
و روزمان تعريفى نــدارد، خودتان مى توانيد 
به راحتــى متوجه اين شــدت از خســتگى 
در كنــار پايين آمدن انگيزه برايمان باشــيد. 

متأسفانه من و افرادى چون 
مــن در روزهاى ســخت 
گرفتن  به  مجبور  كرونايى 
تا  بوديم  بيشتر  شيفت هاى 
بتوانيم پوشش دهى بيمارى 
را داشــته باشــيم امــا با 
اين حال هنوز ما جزو آمار 
علوم پزشكى  حقوق بگيران 

نيستيم.
او ادامه مى دهد: همان طور 
كه همه مى دانند بعثت يك 
است؛  آموزشى  بيمارستان 
امــا در دوران كرونا وقتى 
شــدت بيمارى باال گرفت 
و حتــى هميــن روزهايى 
كه مردم فكر مى كنند خطر 
از  خيلى  است،  شده  كمتر 
آموزش هاى  اينكه  بدون  پزشكى  دانشجويان 
خــود را تكميــل كننــد مجبور شــدند در 
بيمارستان  حضور داشته باشند و براى درمان 
بيماران ياريگر بخش درمانى بيمارستان باشند 
اين درحالى اســت كه پيش از اين حتما بايد 

آموزش ها تكميل مى شد.
ش.خ هم يكى ديگر از همين دانشــجويان 
اســت، او مى گويد: در 9 ماه گذشته تعداد 
زيادى از هم دوره اى هايــش به كرونا مبتال 
شده اند كه موجب شده او از گرفتن شيفت 
در بيمارســتان واهمه داشته باشد؛ اما چون 
بيمارستان  در  حضورش  و  اســت  دانشجو 
اجبارى است، هر روز با اضطراب و ترس 
به بيمارســتان مى آيد و چــون مادر پيرش 
به آسم مبتال اســت، ترجيح مى دهد مدت 
زمان كمترى به خانه برود و در بيمارســتان 
بماند؛ همين موضوع هم خســتگى روحى 
و جســمى او را دوبرابر كــرده و به گفته 
خودش مــرز باريكى بين او و افســردگى 

است. گذاشته  باقى 
ز.م دانشــجوى ســال آخر پزشكى است كه 
ديدگاه جالبى نســب به آينده شــغلى خود 
در اين وانفســاى كرونــا دارد، او مى گويد: 
وقتى از بيشتر دانشــجويان پزشكى پرسيده 
مى شــود كه چرا رشته پزشــكى را انتخاب 
كرده ايــد، مى گويند زمانى كــه بچه بوديم و 
از ما مى پرسيدند كه بزرگ شدى مى خواهى 
چه كاره شوى، با كلى ذوق و شوق مى گفتيم: 
دكتر. چقدر مادر و پدرها خوشحال بودند و 
مى گفتند بچه ام خانم دكتر يا آقاى دكتر آينده 
اســت اما متأســفانه وقتى رؤياى دكتر شدن 
براى خود و خانواده هايشــان عملى مى شود 

با واقعيت فاصله زيادى دارد.
او معتقد اســت: براى من و امثال من ادامه 
اصلى  دغدغه  تخصــص  مقطع  در  تحصيل 
اســت، زيرا جايگاه اجتماعى و درآمد يك 
پزشــك عمومى رضايتبخش نيست و چون 
سياست هاى نظام ســالمت ثبات مشخصى 
به عنوان  ندارد،  عمومى  پزشــكان  مورد  در 
مثــال يك روز طــرح پزشــك خانواده را 
مطــرح مى كننــد، روز ديگــر مى گوينــد 
اعتبارات الزم را ندارنــد و اين بى ثباتى و 
نبود سياست مدون بر آينده شغلى اين قشر 

دارد. منفى  تأثيرات 
او هم مانند ديگر دانشــجويان پزشكى معتقد 
اســت پس از آمدن كرونا آموزش به شــدت 
در بيمارســتان هاى همدان براى دانشجويان 
پايين آمده اســت و مى افزايد: يكى از داليلى 
كه اســاتيد براى آموزش دانشــجويان وقت 
نمى گذارند، اين اســت كه در سال هاى اخير 
دانشــگاه ها ارتقاى اعضــاى هيأت علمى را 
براســاس فعاليت هاى پژوهشــى و تحقيقى 
قرار داده اند و براى همين آنها با قربانى كردن 
آموزش بر تحقيق، وقت كافى براى آموزش 

دانشجويان صرف نمى كنند.

مــا  پزشــكان  بيشــتر 
را  آخرى  سال  دانشجويان 
در روزهاى آنكال جايگزين 
خود قرار مى دهند و همه بار 
مسئوليت آن روز را برعهده 
ما مى گذارنــد، اين درحالى 
است كه نهايت كارى كه در 
آن روز انجام مى دهند پاسخ 
دادن تلفنى آن هم در شرايط 

حاد و اورژانسى است
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25 مكان در نهاوند به دادگاه معرفى شدند
25 مكان به دليل رعايت نكردن محدوديت هاى كرونايى در نهاوند 

به دادگاه معرفى شدند.
رئيس مركز بهداشــت نهاوند گفت: 25 مكان شامل قنادى، نمايشگاه 
و چند واحد صنفى ديگر در شهرســتان نهاوند به دليل رعايت نكردن 

محدوديت هاى كرونايى به دادگاه معرفى شدند.
على احســان خويشوند افزود: علت تخلف عمده واحدهاى صنفى به 
دادگاه رعايت نكردن ســاعت بسته شدن واحدهاى صنفى بوده است 

كه پس از چندين بار تذكر انجام شد.
وى افــزود: عالوه بــر اين 4 واحد صنفى شــامل 2 كافى شــاپ، 2
قهوه خانه گروهى و يك مركز تجمع جوانان نيز به دليل رعايت نكردن 

پروتكل هاى بهداشتى با حكم قضايى پلمب شدند.
وى به اجراى طرح شهيد سليمانى با همكارى نيروى مقاومت بسيج 
اشــاره كرد و افزود: طرح شهيد ســليمانى حدودا 2 هفته اين كه در 
ســطح شهرستان به اجرا گذاشته شده كه استقبال گروه هاى مردمى از 

آن خوب بوده است.
خويشوند با بيان اينكه براى اجراى اين طرح 3 تيم مراقبتى، حمايتى و 
نظارتى تشكيل شده، افزود: خوشبختانه از زمان اجراى طرح بيماريابى 
به شــكل خوبى صورت گرفته، افزود: با توجه به آموزش هايى كه از 
ســوى اين مركز داده شده، بسيجيان به منازل مراجعه كرده و افرادى 
را كه مشكوك به بيمارى بوده اند را شناسايى و درصورت مثبت بودن 

كرونا به مراكز غربالگرى 16 ساعته معرفى مى شوند.
وى افــزود: عالوه بر شناســايى و نظارت بر بيمــاران، تيم حمايتى 
درصورت نياز خانواده هاى مبتال به كرونا براى آنان مايحتاج ضرورى 

مانند نان و يا ميوه تهيه و در اختيار آنان قرار مى دهند.
وى به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، درباره ميزان پايبندى افراد 
شناسايى شده به قرنطينه 2هفته اى و استراحت در منزل گفت: در سطح 
روستاها معموال نظارت بهتر صورت گيرد، زيرا محيط كوچك بوده و 

نظارت آنها بهتر صورت مى گيرد.
وى درباره تعداد افراد و خانواده هاى شناســايى شده توسط مجريان 
طرح، گفت: درحال برآورد آمار هستيم كه بعدا به اطالع مردم خواهد 

رسيد.

كتابدار كتابخانه مريانج پژوهشگر برتر 
استان شد 

 به مناســبت هفته پژوهش از نسيم انصارى، كتابدار كتابخانه شهيد 
مظاهرى مريانج به عنوان پژوهشگر برتر دستگاه هاى اجرايى در محل 

كتابخانه مركزى همدان، قدردانى شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان همچنين مقاله 3 تن از 
كتابداران كتابخانه هاى عمومى شهرستان همدان در نخستين همايش 
ملى كاركردهاى اجتماعى كتابخانه هاى عمومى كه 25 و 26 آذرماه در 

اهواز و به صورت مجازى برگزار مى شود، پذيرفته شده است.
عاطفه زارعــى با بيان اينكــه قابليت هــا و توانمندى هاى مجموعه 
شهرستان همدان در تحقق اهداف سند «نهضت مطالعه مفيد» مطلوب 
اســت، گفت: امســال در هفته كتاب، كتابدار خالق برتر كشورى و 

كتابداران فعال در فضاى مجازى از شهرستان همدان برگزيده شدند.
وى با بيان اينكه 42 هزار نفر در دهمين جشــنواره كتابخوانى رضوى 
از استان همدان شركت كردند، اظهار كرد: از اين تعداد 5 هزار و 233
نفر از شهرســتان همدان و هــزار و 599 از كتابخانه مركزى در اين 

جشنواره حضور داشتند. 
زارعــى در گفت وگو با ايرنا، از اجراى 400 برنامه فرهنگى در فضاى 
مجازى توســط كتابخانه هاى عمومى شهرستان همدان در هفته كتاب 
سالجارى خبر داد و افزود: در اين ميان كاروان شادپيمايى يار مهربان 
به مدت يك هفته برنامه هاى شادى با محوريت كتابخوانى و استفاده از 

ماسك برگزار و با استقبال چشمگير مردم مواجه شد.
وى ادامه داد: ميز مجازى در كتابخانه مركزى نيز راه اندازى شد تا افراد 
بتوانند از طريق سامانه سامان و تلفنى، كتاب و مقاله سفارش دهند و 

در عصر كرونا از فضاى كتابخانه بهره ببرند.
زارعى ادامه داد: كتابداران كتابخانه هاى عمومى شهرســتان همدان در 
ايام شــيوع ويروس كرونا اجازه تعطيل شــدن فعاليت كتابخانه ها را 
ندادند و تنها هزار برنامه فرهنگى با محوريت كتاب در فضاى مجازى 

انجام شد و به ثبت رسيد.
وى با اشــاره به اينكه ما به دنبال گســترش خدمات الكترونيكى در 
كتابخانه هاى عمومى هســتيم، يادآور شد: با تحقق درآمدهاى قانونى 
پيش بينى شــده در كتابخانه هــاى عمومى به دنبــال ارائه كتاب هاى 
الكترونيكى توسط اپليكيش هاى كتابخوان هستيم تا اعضاى كتابخانه ها 

بتوانند از اين منابع استفاده كنند. 
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با بيان اينكه با همكارى 
شــهردارى همدان مى توان كتابخوانى مجازى را در شــهر گسترش 
داد، تشــريح كرد: از كتابداران توانمند مى توان براى گسترش حوزه 
كتابخوانى بهره برد و ما با تشــكيل تيم مطالعاتى اين اهداف را دنبال 

مى كنيم.
درحال حاضر 116 كتابخانه در اســتان با يــك ميليون و 326 هزار و 
158 نسخه كتاب و 80 هزار نفر عضو كه 4/27 درصد جمعيت استان 
را تشــكيل مى دهد، وجود دارد كــه به ازاى هر صد نفر 76 كتاب در 

كتابخانه هاى استان موجود است.
دســتيابى به جايــگاه ممتاز در جهان از نظر ســرانه مطالعه و به ويژه 
مطالعه مفيد براساس سند چشــم انداز بخش فرهنگ عمومى در افق 
ايران 1404، افزايش فضاى كتابخانه هاى عمومى به ميزان 8 مترمربع 
به ازاى هر يكصد نفر و فراهــم آورى 4 جلد كتاب به ازاى هر نفر در 
كتابخانه هاى عمومى، از اهداف ســند «نهضت مطالعه مفيد» كشــور 
اســت. عضويت 35 درصد جمعيت ايران در كتابخانه هاى عمومى، 
توجه به مطالعه غيردرســى و مفيد در روند آموزش رسمى كشور و 
توجــه به مطالعه مفيد در برنامه هاى اوقــات فراغت، از ديگر اهداف 

اين سند است.

گلخانه هيدروپونيك نهاوند حركت 
در مسير اشتغالزايى و افزايش توليد

 واحد گلخانه اى هيدروپونيك نهاوند با آغاز فاز يك براى توليد 
ساالنه 800 تن محصوالت هدفگذارى كرده است.

با توجه به كاهش منابع آب، توسعه كشت هاى گلخانه اى در نهاوند 
در دستور كار قرارگرفته است و با سرمايه گذارى يكى از همشهريان 
نهاوندى كه در خارج از كشــور سكونت دارد؛ طرح بزرگ گلخانه 

هيدروپونيك نهاوند آغاز به كاركرده است.
كاظمى ســرمايه گذار اين طرح باهدف ايجاد اشــتغال براى جوانان 
نهاونــدى و رونق و جهش توليد از خارج كشــور به شــهر خود 
بازگشــته و باهمت جهادى و تالش شبانه روزى فاز يك اين طرح 

بزرگ را آغاز كرده است.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو وى مى گويد: ســاخت گلخانه 
هيدروپونيك كه بدون نياز به خاك است را براى اشتغالزايى و توليد 
محصوالت ســالم راه اندازى كرده است و فاز دوم نيز در دهه فجر 

اجرايى مى شود.
اين سرمايه گذار نهاوندى افزود: توليد اين گلخانه انواع صيفى جات 
و براى صادرات اســت و براى 50 نفر مســتقيم و بيش از 200 نفر 
غيرمســتقيم اشــتغالزايى دارد كه در فازهاى بعد اين تعداد بيشــتر 

مى شود.
وى ادامــه داد: مجموعــه در 5 هكتار از 2 فاز تشكيل شــده و فاز 
يك درحال بهره بردارى اســت و فاز دوم هــم در دهه فجر زير بار 

خواهد رفت.
كاظمــى گفت: اين طرح يكى از مجهزترين طرح هاى گلخانه اى در 
غرب كشــور اســت كه مكانيزه اســت و در فاز يك، 4 هكتار زير 

كشت رفته است.
وى افزود: فاز يك با ســرمايه گذارى 20 ميليــارد تومان و فاز دوم 
هم با همين مبلغ انجام مى شــود و ســاالنه حدود 800 تن محصول 

توليد مى شود.
ــان،  ــش راندم ــك افزاي ــه اى هيدروپوني ــت گلخان ــاى كش از مزاي
ــك اســت  ــد محصــول ارگاني ــزان مصــرف آب و تولي كاهــش مي
و بــا توجــه بــه اينكــه مــواد موردنيــاز در ســاعت هاى خــاص در 
ــرى  ــد حــدود ده براب ــرد، افزايــش تولي ــرار مى گي ــاه ق ــار گي اختي
دارد و موجــب افزايــش توليــد محصــول در واحــد ســطح كمتــر و 

ــود. ــارج از فصــل مى ش ــد محصــوالت خ تولي

برگزارى مسابقه شعر و دل نوشته در 
نخستين سالگرد سردار دل ها در نهاوند

 به مناسبت سالگرد شــهادت شهيدقاسم سليمانى مسابقه شعر و 
دل نوشته در نهاوند برگزار و ياد سردار دل ها گرامى داشته مى شود.

مديــر اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى نهاوند گفت: به مناســبت 
فرارسيدن سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، اين اداره با همكارى 
كانون بســيج هنرمندان و پايگاه مقاومت شهيد مطهرى به برگزارى 

مسابقه شعر و داستان اقدام كرده است.
امير بحيرايى اظهار كرد: گســترش و تعميق فرهنگ ايثار، مقاومت و 
شهادت، معرفى شهيد سليمانى به عنوان اسوه ايثار، اخالص و عمل 
براى نســل نوجوان و جوانان و اداى دينى كه وظيفه همگانى است 
در مقابل آن شــهيد واالمقام از اهداف برگزارى اين برنامه فرهنگى 

در شهرستان است.
وى افزود: محورهاى اين مسابقه شامل؛ ابعاد شخصيتى شهيد قاسم 
سليمانى، تأثيرات شهادت ايشــان در جهان و جنبه هاى فرهنگى و 

اجتماعى شهادت حاج قاسم سليمانى است.
به گزارش پايگاه خبــرى تحليلى گرو، وى بابيان اينكه عالقه مندان 
مى تواننــد با حداكثر 2 اثر در اين جشــنواره شــركت كنند، گفت: 
عالقه مندان براى شــركت در اين مســابقه مى تواننــد آثار خود را 
به همراه تصوير كارت ملى تا روز چهارشنبه مورخ 1399/10/10 از 
طريق اين ايميل gmail.com@ershad.nahavand٩٩ و 

يا به شماره 09196075604 در فضاى مجازى ارسال كنند.
ــار خــود  ــد آث ــدان مى توانن ــه داد: همچنيــن عالقه من بحيرايــى ادام
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــى اداره فرهن ــور فرهنگ ــد ام ــه واح را ب
نهاونــد يــا دفتــر كانــون بســيج هنرمنــدان واقــع در بلــوار شــهيد 
ــه روى خانــه معلــم مجتمــع فرهنگــى و هنــرى امــام  بهشــتى روب

ــد. ــل دهن ــى(ره) تحوي خمين
وى در پايان بابيان اينكه شركت در اين مسابقه براى عموم آزاد است، 
گفت: مراســم پايانى در روز يكشــنبه 14 دى ماه هم زمان با سالروز 
شــهادت قاسم سليمانى برگزار و به برگزيدگان بخش هاى مختلف با 

اهداى لوح تقدير و جوايز تجليل مى شود.

پرندگان مهاجر حوضه آبى اسدآباد آنفلوآنزا ندارند
 حوضه هاى آبخيز اســدآباد تحت نظارت و پايش دقيق اين اداره قرار داشــته و خوشبختانه 
تاكنون هيچ مورد مشكوكى از بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در بين پرندگان مهاجر اين 

حوضه هاى شهرستان مشاهده نشده است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان اســدآباد گفت: درحال حاضر حوضه هاى آبخيز 
شهرســتان به صورت پراكنده ميزبان پرندگان مهاجر مختلفى چون حواصيل سفيد و خاكسترى، 
آبچليك و خروس كولى بوده كه نظارت و پايش 3 بار در هفته اين حوزه ها به صورت مشترك 

با دامپزشكى درحال انجام قرار دارد.
ــه  ــاد، ســد خاكــى خنــداب و تصفيه خان مجيــد اســكندرى تــاالب پيرســلمان، ســد نعمت آب

را از جملــه حوضه هــاى آبــى موجــود ايــن شهرســتان برشــمرد و خاطرنشــان كــرد: وضعيــت 
تــاالب پيرســلمان از نظــر آبــى در شــرايط مناســبى قــرار داشــته و عالوه بــر پرنــدگان مهاجــر، 
ــاالب  ــز در حوضــه آبــى ت ــا ني ــاكالن و چــوب پ ــدگان اگــرت، ب گونه هــاى ديگــرى از پرن
ــده چنگــر  ــاد قابــل مشــاهده اســت و حضــور پرن ــه و ســد نعمت آب پيرســلمان و تصفيه خان
ــرك  ــى موجــب ت ــاى آب ــى حوضه ه ــيدن يخ زدگ ــوده و فرارس ــم ب ــت و دائ ــورت ثاب به ص

محــل ايــن پرنــده نخواهــد بــود.
به گزارش ايســنا، وى در پايان خاطرنشــان كرد: از دوســتداران محيط زيســت اين شهرستان 
درخواست داريم درصورت مشاهده هرگونه تخريب و صيد و شكار غيرمجاز حيوانات وحشى 
و پرندگان وحشــى و مهاجر مراتب را به اداره محيط زيست از طريق سامانه 1540 و يا شماره 

تلفن 33123493 اطالع دهند.

سپيده راشدى»
 پايان شــوراى پنجم نزديك 
اســت و ناهماهنگى ها و همسو 
نبودن شوراى شهر تويسركان با 
مشــكالت مختلفى كه در مسير 
اين اعضــا بود بارها و بارها اين 
شورا را تعطيل كرد، تاجايى كه 
طعم انحالل را هم حس كرد و از 
لب مرز متالشى شدن بازگشت.

از اســتعفاى «كاظــم گمار» كه 
به گفته خودش به دليل مشكالت 
شــخصى بود تا عزل «احســان 
شوراى  اعضاى  توســط  پيرى» 
شهر و شرايطى كه همچنان هم 
ادامه دارد و مردمى كه فقط اين 
مدت نگاه كردند و از توســعه 
شــهرى و خدمات شهرى تنها 

انتظار و حسرت را درو كردند.
حواشــى شوراى شــهر تويســركان از آنجا 
جان گرفت كه اعضاى شــوراى پنجم شهر 
تويســركان به جاى رســيدگى به مشكالت 
شهر و تالش در برآورده كردن مطالبات آنها 
به اختالفات فكــرى و حزبى خود پرداختند 
و عمال مردم تويســركان با شورايى ناكارآمد 
مواجه شــدند كه دائم درحــال جدال با هم 
بودند و شورا بارها و بارها يا تعطيل و يا اعضا 
درحال اســتعفا و بركنارى يا بازگشت دوباره 
بودند و همين امر ســبب ايجــاد نارضايتى 
شهروندان تويسركانى شــد، تاجايى كه اين 
امر حتى مســئوالن شهرســتان را هم خسته 
كرده بود. اين جدال و كشمكش تا جايى ادامه 
پيدا كرد كه اختالفات بين اعضاى شــوراى 
پنجم تويســركان بــراى دادخواهى به ديوان 
عدالت ادارى كشيده شد و در 31 شهريورماه 
سالجارى با حضور يكباره 5 عضو على البدل 
كه به گفته شهردار حتى يكبار هم آنها را تا آن 
لحظه نديده بود، با بازگشت 2 عضو اصلى و 

على البدل به شورا، اختالفات 
بين اعضا باال گرفت و پس 
از مدتى 3 عضو اصلى شورا 
به داليل نامعلومى مجبور به 
كناره گيرى از شورا شدند و 
اين شورا با 5 عضو به كار 
خود ادامــه داد و همچنان 
ســبب  موجود  اختــالف 
وظايف  انجــام  در  اخالل 
اصلى شورا بود و مردم هم 
وضعيت  ايــن  از  همچنان 
ناراضــى بودنــد. اختالف 
بين چند عضو از شــورا با 
شــهردار وقت به استيضاح 
درنهايت  و  پيرى  احســان 
عزل او منجر شــد و عظيم 
سرپرست  به عنوان  الوندى 

شهردارى تويسركان انتخاب شد.
به گفته شهردار تويسركان، اعضاى على البدل 
شــورا در دوم مهرماه طرح پرســش از وى را 

آغاز كردند بدون آنكه نامه 
پرســش به دستش برسد. 
درنهايــت در 16 مهرماه 
زمانــى نامه به دســتش 
مى رســد كه بــا توجه به 
هفته،  پايــان  تعطيــالت 
فرصتى براى پاســخ دادن 
نــدارد و در 19 مهرمــاه 

استيضاح مى شود.
مى گويد:  پيرى  احســان 
اســتيضاح حــق قانونى 
شورا اســت اما طبق ماده 
83 قانون بايد تمام مراحل 
شــود.  طى  آن  قانونــى 
استيضاح بدون طى كردن 
مراحل قانونى و ناحق بود. 
وى معتقــد اســت براى 
احقاق حق خود، مداركى مبنى بر عزل ناعادالنه 
و غيرقانونى خود را به ديــوان عدالت ادارى 
ارائه كرده و پس از گذشت 2 ماه حقانيت خود 

را به اثبات رساند.
مســتندات  ارائه  با  درنهايت 
شهردار به دســتگاه قضايى، 
چهارشنبه  روز  پيرى  احسان 
19 آذرمــاه، به همراه 3 عضو 
اصلى بركنارشــده از شورا با 
حضور فرماندار تويســركان، 
اعضاى  استاندارى،  از  هيأتى 
شوراى شــهر و تنى چند از 
مســئوالن، دوبــاره به عنوان 
شهردار تويسركان معرفى شد 
و به مسند خود در شهردارى 

بازگشت.
ســخنگوى قانونى شــوراى 
شهر تويسركان هم مى گويد: 
با توجه بــه اتخاذ رأى ديوان 
عدالــت ادارى كشــور بــا 
تأكيد بر بازگشــت احسان پيرى به شهردارى، 
وى دوباره در بين اعضا معارفه شــد و سكان 

شهردارى اين شهر را به دست گرفت.
عضــو   3 مى افزايــد:  حميديــان  مســعود 
اصلــى كنار گذشته شــده شــورا يعنى فتانه 
شــاه محمدى، مازيار عبدى و على اشــرف 
پيــرى به دســتور كتبى مديـــركل دفتـــر 
مديـــريت عملـــكرد، بـــازرسي و امـور 
شهر  شوراى  به  دوباره  استاندارى  حقـوقـي 

تويسركان بازگشتند.
ــرى  ــان پي ــم احس ــرد: حك ــح ك وى تصري
مشــخص  تويســركان  شــهردار  به عنــوان 
ــتاندارى در  ــأت اس ــود و هي ــرا ب و الزم االج
واقــع بــراى معرفــى دوبــاره 3 عضــو اصلــى 

ــد. ــور يافتن ــه حض در جلس
حميديان ادامه مى دهد: بايد هدف اصلى شورا 
خدمت باشد، اعضاى شــورا نيز در اين چند 
ماهه باقيمانده از عمر شــوراى پنجم، خدمت 
و وحدت را ســرلوحه خود قرار دهند و وارد 

حاشيه نشوند.

پيرى دوباره شهردار تويسركان شد

شهردار: استيضاح ناحق بود 

 ماجرا از آبان ماه ســال 95 آغاز مى شــود 
زمانيكه فاطمــه كتابى بانوى بســيجى اهل 
شهرســتان بهار تصميم مى گيرد مســئوليت 
فرماندهى حوزه مقاومــت فاطمه الزهرا(س) 
اين منطقه را برعهده گيرد؛ تصميمى كه سبب 

به راه افتادن 70 كارگاه توليدى مى شود.
ماجــرا از آبان ماه ســال 95 آغاز مى شــود، 
زمانى كــه فاطمه كتابى بانوى بســيجى اهل 
شهرســتان بهار تصميم مى گيرد مســئوليت 
فرماندهى حوزه مقاومــت فاطمه الزهرا(س) 

اين منطقه را برعهده گيرد.
قرار اســت مانند گذشــته در ايــن عرصه 
خدمت رســانى به مردم به ويــژه دختران و 
زنــان جامعــه در عرصه هــاى مختلف در 
دستوركارشــان قرار گيرد و برنامه هايى اجرا 
شــود كه بتوان از ظرفيت بانوان شهرســتان 
بهــار در بخش هاى مختلف فرهنگى، هنرى، 

اقتصادى و اجتماعى استفاده كرد.
 اين بانوى بسيجى كه توانسته در مدت زمان 
حضور خــود در اين مســئوليت برنامه هاى 
جالب و متنوعــى را اجرا كند، در گفت وگو 
با تسنيم اظهار داشت: با تأسى به فرامين مقام 
معظم رهبرى كه فرمودند: «بســيج به معناى 
حضور و آمادگى در همان عرصه اى است كه 
قرآن، اسالم و امام عصر(عج) و اين انقالب 
بــه آن احتيــاج دارد، براى همين اســت كه 
پيوند بين بسيجيان و امام عصر(عج) پيوندى 
ناگسســتنى اســت» ما نيز فعاليــت در تمام 

عرصه ها و صحنه ها را آغاز كرديم.
وى با بيان اينكه بســيجيان شهرستان بهار در 
تمامى عرصه هاى فرهنگى، هنرى، اجتماعى، 
صالحين،  حلقه هاى  قرآنــى،  تربيتى،  علمى، 
اردوهاى جهــادى، محروميت زدايى و كمك 
مؤمنانــه فعاليت داشــته و دارند، اعالم كرد: 

ما توانســته ايم 35 گروه جهادى را در بخش 
بانــوان فعال كنيم گروه هايى كه حتى توانايى 

انجام طرح هاى اقتصادى را نيز دارند.
كتابى با اشاره به برگزارى دوره هاى آموزشى 
و اســتفاده از اســاتيد مجرب براى اجراى 
طرح هاى اشتغال خانگى مانند خياطى، گفت: 
با استفاده از برخى خياطان ماهر در شهرستان 
بهــار كميتــه  كارگاه هاى توليــدى لباس را 
راه اندازى كرده و توانســتيم جمعى از بانوان 

را در اين عرصه فعال كنيم.
وى از برپايــى 70 كارگاه اقتصــاد مقاومتى 
در بخش هاى كشــت زعفران، پرورش دام و 
طيور، خياطــى، صنايع تبديلى و ... خبرداد و 
عنوان كرد: امروز 800 نفر در اين كارگاه هاى 

توليدى مشغول به كار هستند.
اين بانوى بســيجى آغاز بــه كار كارگاه هاى 
اقتصــادى را ترويج كننــده فرهنــگ كار در 
جامعــه دانســت و بيــان كرد: بخشــى از 
تجهيزات و اعتبار مورد نياز براى فعال كردن 
اين كارگاه هاى توليدى توسط خيران و اقشار 

مختلف مردم تأمين شد.
وى با اشــاره به همكارى خوب و اثربخش 
خيران در تهيه امكانات اوليه براى راه اندازى 
كارگاه هاى توليدى عنوان كرد: خوشــبختانه 
تعدادى از دانشجويان بسيجى كه مهارت هايى 
داشتند كه با پيوستن به طرح هاى اقتصادى ما 

اقدام به كار آفرينى كردند.
كتابــى تربيت 70 حافظ قــرآن كريم در دو 
پايگاه بسيج قرآنى، برپايى كالس هاى تفسير 
و مهارت زندگى را از ديگر برنامه هاى خود 
در اين شهرســتان برشــمرد و مطرح كرد: با 
شيوع ويروس كرونا و تعطيلى مدارس يكى 
از پايگاه هــاى مقاومت بســيج را به پايگاه 
علمى تبديل كــرده و با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى به برگزارى كالس هاى تقويتى براى 
دانش آموزان اقدام كرديم.

به گزارش تســنيم، وى اظهار كرد: تشــكيل 
گروه  شــكل گيرى  تخصصى،  كارگروه هاى 
نويســندگان، ســرود و نماى، ارتباط با زنان 
خانه دار و افزايش مشاركت آنها در طرح هاى 
مشــاغل خانگــى از ديگر اقدامــات حوزه 
مقاومت فاطمه الزهرا(س) براى جامعه بانوان 

شهرستان بهار است.
اين بانوى بسيجى با بيان اينكه ترويج فرهنگ 
كار و ارزشــمند بودن آن ســبب شد بانوان 
بيشترى براى شــركت در طرح هاى اشتغال 
خانگى به حوزه مقاومت بسيج مراجعه كنند، 
گفت: اين اتفاق ســبب شد درآمد خانواده ها 
به ويژه در ايام كرونا كه با مشــكل اقتصادى 

روبه رو بودند، افزايش يابد.
وى درباره برنامه هــاى فرهنگى اين حوزه 
مقاومت عنوان كرد: برپايى دوره هاى سبك 
زندگى، ازدواج آســان، برگزارى مراســم 
تجليــل از پرســتاران و عروس هايى كه از 
مادرشوهرهايشــان پرســتارى مى كردند از 
جمله اقداماتى بود كه توانست تأثير خوبى 
در جامعــه و فضــاى فرهنگى شهرســتان 

بگذارد.
 كتابى با بيان اينكه اين حوزه مقاومت به دليل 
برگــزارى برنامه هاى متنــوع در بخش هاى 
مختلف توانسته در جشنواره مالك اشتر رتبه 
نخست را كسب كند، به تشريح اقدامات اين 
مركز در دوران كرونا پرداخت و توضيح داد: 
برنامه هاى ما از روزهاى نخســت سال آغاز 
شده و با برپايى 7 كارگاه توليد گان و ماسك 
همراه بود كه در اين بخش نيز توانســتيم ده 

هزار ماسك و 350 گان را توليد كنيم.
وى با تأكيــد براينكه درحال حاضر 4 كارگاه 

توليد ماســك و گان اين مجموعه فعال بوده 
و ماسك موردنياز شــبكه بهداشت و درمان 
شهرســتان بهــار را تأمين مى كنــد، افزود : 
در اين ايام بســيارى از بانوانــى كه توليدى 
لباس داشــتند و حتى 25 نفر از بانوان كه در 
كارگاه آنهــا كار مى كردند به صورت جهادى 
و داوطلبانــه وارد اين عرصه شــده و تالش 
كردند مانند ديگر گروه هاى و داوطلب بارى 

را از روى دوش جامعه بردارند.
فاطمه الزهرا(س)  مقاومــت  حوزه  فرمانده 
اجراى طرح نذر كتاب، توزيع بروشورهاى 
آموزشــى برگــزارى طرح نــذر قربانى و 
ذبح 15 رأس گوســفند و توزيع بسته هاى 
معيشتى را از ديگر برنامه هاى اين مركز در 
ايام كرونا برشــمرد و بيان كرد: در اين ايام 
تعداد زيــادى از بانوان پاى كار آمده و هر 
يك تــالش كردند به اندازه توانايى خود در 
راستاى عمل به فرامين رهبر معظم انقالب 

بردارند. گام 
وى با اشــاره به اينكه از ابتداى سال تاكنون 
توانســتيم به همت زنان جهادى و بســيجى 
شهرســتان 45 ميليون كمــك نقدى و 120
ميليــون تومان كمك غيرنقــدى جمع آورى 
كنيــم، گفت: عالوه بر شناســايى 800 بانوى 
بى سرپرســت و بدسرپرست و ارسال كمك 
بــراى آنها، بيــش از 25 ميليون تومان كمك 
نقــدى نيز براى تهيه بســته هاى بهداشــتى 

جمع آورى كرديم.
كتابى از آمادگى كامل خواهران بسيجى براى 
كمك بــه كادر درمان خبــر داد و بيان كرد: 
درحال حاضر 350 نفر از خواهران بســيجى 
آموزش كمك بــه كادر درمان را گذرانده و 
آماده هســتند درصورت اعالم نياز به مراكز 

درمانى اعزام شوند.

آمـادگى 350 بانوى بسيجى براى اعـزام به بيمارستـان

حواشــى شــوراى شهر 
جان  آنجا  از  تويســركان 
شوراى  اعضاى  كه  گرفت 
تويسركان  شــهر  پنجم 
به جــاى رســيدگى بــه 
مشكالت شــهر و تالش 
مطالبات  كردن  برآورده  در 
و  فكرى  اختالفات  به  آنها 
حزبى خود پرداختند و عمال 
مردم تويسركان با شورايى 

ناكارآمد مواجه شدند

@bazarehamedan اگر به دنبالاگر به دنبال
 آگهى هاى استخدامى هستيد 
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توضيح ربيعى
 درباره ابالغ مصوبه مجلس 

 براســاس عــرف و روال 
ادارى و سازوكارهاى مكاتبات 
و با احتساب روزهاى تعطيل 
و 14 جمعه(15  و  پنجشــنبه 

آذرماه)، رئيس جمهور تا پايان 
آذرماه،   13 چهارشــنبه  وقت 
مصوبه  فــورى  ابالغ  فرصت 
پروتكل هاى  دربــاره  مجلس 

الحاقى را داشته است.
ايســنا،  گــزارش  بــه 

ســخنگوى دولــت بــا اشــاره بــه بحــث ابــالغ فــورى مصوبــه اخير 
مجلــس دربــاره قانــون اقــدام راهبــردى بــراى لغــو تحريم هــا در 
جلســه دولــت، اظهــار كــرد: مســئوالن حقوقــى و ادارى در دولــت 
معتقــد بودنــد بــا توجــه بــه ســازوكارهاى نظــام ادارى، دريافــت 
نامــه مجلــس، عمــال از روز شــنبه محســوب مى شــود. براســاس 
عــرف و روال ادارى و ســازوكارهاى مكاتبــات، بــا احتســاب 
ــان  ــا پاي روزهــاى تعطيــل پنجشــنبه و جمعــه، رئيــس جمهــور ت

ــت.  ــالغ داش ــت اب ــنبه، فرص ــت چهارش وق
على ربيعى در ادامه افزود: بر همين اســاس شنبه گذشته (شانزدهم 
آذرماه)، معاونت امور مجلس رئيس جمهور مطابق رويه گذشته، فرم 

ابالغ قانون را براى دفتر رئيس جمهور ارسال كرده است. 
وى تأكيد كرد: اين قانون متأسفانه با عجله روز سه شنبه(12 آذرماه) 

توسط رئيس محترم مجلس ابالغ شده است.
سخنگوى دولت در پايان گفت: فارغ از موضوع فوق الذكر، در ميان 
اتفاقات و تحوالت ســريع در جهان كه ما بايد فرصت هاى خود را 
در آن جست وجو كنيم و با نگاهى به وضعيت زندگى مردم، فشار و 
سختى تحريم، به نظر مى رسد ما نياز به طمأنينه بيشتر و رفتار هم افزا 
و در كنار هم بودن و دادن پيام انسجام به خارج و آرامش و اميد به 

آينده بهتر در داخل كشور هستيم.

با آوردن مدير غيربومى به استان 
مخالف هستم

 رئيس مجمع نمايندگان استان با بيان اينكه طبق دستور استاندار، 
مديــران بايد در محل خدمت خود مســتقر باشــند، اظهار كرد كه 
مخالف آوردن مدير غيربومى به استان هستيم زيرا وقتى مدير بومى 

كارآمد داريم نبايد از مدير غيربومى استفاده كرد.
به گزارش تســنيم، حجت االســالم احمدحســين فالحى در ديدار 
با مســئوالن شهر قهاوند با بيان اينكه در ســفر پيشين معاون وزير، 
اعتباراتى براى بحث جاده اى منطقه درنظر گرفته شــده است، اظهار 
كــرد: با توجه به تحويل اليحه جديد بودجه به مجلس، پيگير بحث 
تأمين اعتبارات براى پروژه راه هاى اين منطقه هســتيم زيرا اولويت 

من در حوزه راه قهاوند اين موضوع است.
نماينــده همدان و فامنين در مجلس بــا بيان اينكه يكى از دغدغه ها 
اكنون بحث اشتغال جوانان اســت، گفت: در همين راستا برنامه اى 
براى بررســى مشــكالت واحدهاى تعطيل يا نيمه تعطيل داريم و با 
تمام توان در خدمت اين واحدها و مســئوالن دستگاه هاى به منظور 

رفع اين مشكالت هستيم.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان كرد: به دنبال 
بازديد معاون استاندار، فرماندار همدان و مديران كل ادارات مربوطه، 
تصميمات خوبى براى منطقه اتخاذ شــد كه مى تواند به اشتغال 200

نفر و كاهش معضل بيكارى منجر شود.
نماينده معين بهار در مجلس شــوراى اسالمى به ديگر ظرفيت هاى 
منطقه براى ايجاد اشــتغال اشاره كرد و افزود: يكى ديگر از راه هاى 
اشتغالزايى ظرفيت هاى كشاورزى منطقه بوده كه نيازمند توجه ويژه 

مسئوالن است.
وى در ادامه با اشــاره به موضوع آاليندگى اين منطقه، تصريح كرد: 
بيشــترين تالش بنده اين بوده كه بگويم سهم آاليندگى مردم شهر 
فامنين، كبودراهنگ و بهار از شــركت هاى صنعتى اطراف چه بوده، 

كجا رفته و اينها را چه كسى برده است؟
رئيس مجمع نمايندگان استان با بيان اينكه با حركت از سمت قهاوند 
به سمت مالير تغيير 180 درجه اى در شرايط آاليندگى داريم، ادامه 
داد: ســهم آاليندگى تا پايان سال 98 گرفته شده اما داده نشده است 

و بايد ديد كجا رفته است.
فالحى تصريح كرد: ســهم اين آاليندگى به دليل اينكه سال ها مانده 
و پرداخت نشــده است بسيار باالتر بوده اما برخى اين عدد را پايين  
عنوان مى كنند به همين دليل بايد بررسى كنيم تا بدانيم ميزان واقعى 

چقدر بوده است.
نماينده همدان در مجلس با تأكيد بر اينكه در حوزه آســفالت نيز در 
شهرى همچون فامنين با مشــكل اعتبار مواجه هستيم، مطرح كرد: 
درصورت ارائه ســهم  آالينده، كارهاى خوبى انجام مى شد؛ هرچند 
جذب بودجه هاى اندك نيز مهم است زيرا با همين ها مى توان مشكل 

فضاى ورزشى و قير و ... را حل كرد.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه در 
تالشــيم بتوانيم براى منطقه، بخشدارى ويژه ايجاد كنيم، عنوان كرد: 
در اين صورت با توجه به اختيارات بخشدارى ويژه مشكالت منطقه 

سريع تر حل مى شود.
وى با بيان اينكه طبق دستور استاندار، مديران بايد در محل خدمت 
خود مســتقر باشــند و نبايد مدير درحال رفت و آمد داشته باشيم، 
گفت: مخالف آوردن مدير غيربومى به استان هستيم زيرا وقتى مدير 

بومى كارآمد داريم نبايد از مدير غيربومى استفاده كرد.

ديدار آزاديخواه با مقامات دولتى ونزوئال
 هيأت پارلمانى جمهورى اسالمى ايران براى نظارت بر انتخابات 

پارلمانى ونزوئال در اين كشور حضور يافت.
بــه گزارش خانه ملت، هيأت پارلمانى جمهورى اســالمى كه بنا به 
دعوت رســمى مقامات ونزوئال جهت نظارت بر انتخابات پارلمانى 
اين كشور به كاراكاس سفر كرده بود، با حضور در حوزه ها و شعب 
اخــذ رأى پايتخت، در جريان روند برگزارى انتخابات پارلمانى اين 

كشور قرار گرفت.
بيــش از 200 ناظــر پارلمانــى از كشــور هاى مختلــف بــراى نظارت 
بــر انتخابــات ونزوئــال بــه كاراكاس ســفر كــرده بودنــد. هيــأت 5

ــدرى  ــهريار حي ــان ش ــورمان متشــكل از آقاي ــى كش ــره پارلمان نف
ــب رئيــس دوم و ســخنگوى كميســيون  ــى ناي و ابوالفضــل عموي
ــلمين  ــالم والمس ــى، حجت االس ــت خارج ــى و سياس ــت مل امني
احــد آزاديخــواه، محمدرضــا صباغيان بافقــى و ابوالفضــل ابوترابــى 
از اعضــاى گــروه دوســتى پارلمانــى و نيــز كميســيون امــور داخلى 
ــان  ــه، پارلم ــى از تركي ــراه هيأت هاي ــس به هم ــوراهاى مجل و ش
اروپايــى و روســيه بــا نيــكالس مــادورو رئيــس جمهــور ونزوئــال 

ديــدار كردنــد.
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى در كنار ديگر اعضاى هيأت 
پارلمانى كشــورمان همچنين ديدارهاى جداگانه اى با خانم دلســى 
رودريگز معاون رئيس جمهور، آقاى خورخه آرئاما وزير خارجه و 
نيز با معاون شــوراى انتخابات كشور ونزوئال داشتند. هيأت اعزامى 
همچنين از فروشگاه ايرانى مگا 20 در كاراكاس بازديد به عمل آورد.

هيــأت اعزامــى در ديدارهاى دوجانبه خود بــا مقامات ونزوئال بر 
تقويــت همكارى هــاى روبه رشــد اقتصادى طرفيــن و ضرورت 
رايزنى ها و تبادل هيأت هاى سياســى - پارلمانى و اقتصادى بين 2

كشور تأكيد كردند.
هيأت ايرانى همچنين تحريــم يكجانبه ظالمانه آمريكا عليه ايران و 

ونزوئال را محكوم كرد. 
مقامات ونزوئال نيز در اين ديدارها ضمن قدردانى از مجلس شوراى 
اســالمى براى اعزام هيأت ناظر انتخاباتى به اين كشــور، بر اهميت 
توســعه همكارى هاى فى مابين در عرصه هاى مختلف تأكيد كردند 
و از حمايت هــاى كشــورمان از مردم ونزوئال در قبال فشــارهاى 

غيرانسانى آمريكا قدردانى كردند.

آلمان تحريم تسليحاتى عربستان سعودى را 
يك سال تمديد كرد

 به رغم تحركات سعودى ها براى پايان تحريم تسليحاتى اين كشور از سوى 
آلمان، رسانه  هاى آلمانى از تصميم برلين براى تمديد يكساله تحريم تسليحاتى 
رياض خبر دادند. به گــزارش فارس، خبرگزارى «آناتولى» خبر داد كه دولت 
آلمان تحريم تسليحاتى عربستان ســعودى را تا پايان سال 2021 تمديد كرده 
است. دولت اين كشــور همچنين تصميم گرفته كه مقررات مربوط به تحريم 
تسليحاتى عربستان سعودى را سخت تر و شديدتر كند و مجوزهايى كه پيش تر 
براى صدور تســليحات به رياض به صورت موقت تعليق شده بودند را كامال 
باطل كند. دولت اين كشــور براى باطل كردن مجوزهاى معلق شده تسليحاتى 
با عربســتان سعودى يك استثنا قائل شــده و آن قراردادهاى مشترك با ديگر 

كشورهاى اروپايى است.

راه آهن خواف-هرات پيوند ايران و افغانستان را 
مستحكم تر مى كند

 دو ملت ايران و افغانســتان در طول تاريخ برادرى و همســايگى خود را 
حفظ كرده اند و امروز راه آهن خواف- هرات اين پيوند را مستحكم تر مى كند.

به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در آئين بهره بردارى راه آهن خواف – هرات با 
حضور رئيس جمهورى افغانستان، گفت: روز سالم، روز رحمت، روز گشايش 
براى 2 ملت بزرگ افغانســتان و ايران اســت. 2 ملتى كه از يك ريشه، از يك 
تاريــخ، از يك فرهنگ و از يك منطقه هســتند و در طــول تاريخ برادرى و 

همسايگى خود را به عنوان بهترين ياران يكديگر حفظ كردند.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در ادامه افزود: روابط ما هميشه از 
طريق دل ها، انديشــه ها، فرهنگ ها،  رفتارها و تالش ها بوده است. امروز ريل 

راه آهن اين پيوند را مستحكم تر مى كند.

كدام اليحه دولت درباره ايجاد اشتغال بوده است
 لوايحى كه دولت به مجلس ارائه كرده از مسائل و موضوعات پيش پا افتاده 

است و هيچ مشكلى از مشكالت مردم را مرتفع نخواهد كرد.
عضو هيأت رئيســه مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با خانه ملت، در 
واكنــش به اظهارات رئيس جمهور مبنى بر اينكه «لوايح دولت در اتاق بايگانى 
است و مجلس سونامى طرح راه انداخته است» اشاره كرد و گفت: آقاى رئيس 
جمهور! بگوييد كدام لوايح ارائه شــده به مجلس شوراى اسالمى درباره ايجاد 
اشــتغال، رفع مشكالت معيشتى و اقتصادى، ازدواج جوانان، مسكن و امثالهم 
بوده است؛ متأســفانه هيچ يك از لوايح دولت از اولويت هاى كشور به حساب 

نمى آيند.
عليرضا سليمى در ادامه افزود: دولتمردان به دنبال اين هستند تا مجلس به حاشيه 

رانده شود و از پيگيرى براى حل مشكالت مردم دست بكشند.

محمد ترابى»
 در ســال هاى اخيــر و پيــش از برجام 
دولت هاى چين و روســيه همواره در كنار 
آمريــكا و كشــورهاى اروپايى در بيشــتر 

مواضع عليه كشورمان قرار مى گرفتند. 
البته روابط ايران و روسيه در دهه هاى اخير 
به دليل داشــتن رقيب و دشمن مشترك بهتر 
از ديگــر قدرت هاى حاضر بوده اســت، با 
اين حال پس از خروج دونالد ترامپ رئيس 
جمهور فعلى اياالت متحده آمريكا، از لحاظ 
ديپلماتيك ورق به نفع كشــورمان برگشت. 
اين رئيــس جمهور جمهوريخواه آمريكا كه 
اقدامات بى سابقه در عرصه بين المللى انجام 
داده است، از لحاظ ديپلماتيك در يك سال 

اخير امريكا را نيز به انزوا كشاند. 
با ايجــاد چالش هــاى فراوان بــا متحدان 
قديمى خــود يعنى اروپاييان از يكســو و 
تشــديد تنش ها با كشورهايى همچون چين 
و روسيه، خود را به رقيب و دشمن مشترك 
جلوه داد. اين امر  ســبب نزديك تر شــدن 
كشــورهاى عليه دولت فعلى اياالت متحده 
شده اســت كه يكى از اين مباحث حمايت 
چين و روسيه از كشورمان و مخالفت ديگر 
اعضاى برجام با اقدامات آمريكا در چندين 

مقطع شد.
از اين رو برخى اقدامات اين كشورها را نيز 
مى توان براى مقابلــه با دولت وقت اياالت 
كشــورهاى  تمايل  گرفت.  درنظــر  متحده 
ايران، چين و روســيه به بستن قراردادهاى 
بلندمــدت را نيــز مى توان در ايــن حيطه 

متصور شد.
يكى از داليلى كه ســبب مى شود به قرارداد 
بلندمدت با چين با ديده ترديد نگريســت 

همين مسأله است كه آيا با كنار رفتن ترامپ 
و كاهش ســطح تنش ها و هم پيمانى دوباره 
اين كشــورها با يكديگــر، آيا موجب تغيير 
موضع چين در قبال ايران نخواهد شــد؟ آيا 
اين كشــور را مى توان به عنوان يك كشــور 

هم پيمان درنظر گرفت؟
اين يــك خطاى اســتراتژيكى اســت كه 
عملكرد چين و روسيه را در يك چارچوب 
متصور شــده و آنها را با يك ســنگ محك 
مى زند. اختالفات ميان روســيه و آمريكا در 
همه ابعاد نظامى، سياســى و اقتصادى بوده 
كه البته قدرت اقتصادى روسيه قابل مقايسه 

با اياالت متحده نيست. 
اين درحالى اســت كه چيــن تنها خود را 
رقيب اقتصادى اياالت متحده دانســته و از 
ســوى ديگر نگاه چين به اقتصــاد نگاهى 
رقابتــى نبوده و همكارى با كشــور آمريكا 
را همواره حائز اهميت قلمداد كرده است. 

هفته گذشته سخنگوى وزارت خارجه چين 
در يك كنفرانس خبرى با بيان اينكه شرايط 
حال حاضر توافق هســته اى بسيار حساس 
و پيچيده اســت، گفت: اميدواريم كه همه 
آرامش خود را حفظ كرده و خويشتن دارى 
نشــان دهند، براى حفظ برجــام به اجماع 
برســند و به دنبال بازگشــت فــورى بدون 
شــرط آمريكا به ايــن توافــق و همچنين 
تداوم پايبنديش - از جمله برداشتن تمامى 

تحريم ها - باشند.
با اين حــال، هواچون يينگ در قســمتى از 
ســخنان خود با بيان اينكه به طور مشخص 
برجام پاســخى براى تمام مشكالت امنيتى 
در منطقه نيســت، اظهار كرد: چين پيشنهاد 
تثبيت صحن گفت وگوهاى چندجانبه اى در 

خاورميانه و «خليج» را به طرفين داده است 
تــا نگرانى هاى خود را از طريق رايزنى حل 
كرده و به اجماعى جديد بر سر حفظ صلح 

و ثبات منطقه اى برسند.
اين اظهارات درحالى مطرح شــده اســت 
كه چندى پيش چيــن براى امضاى قرارداد 
مســائل  فصل  و  حل  خواســتار  25 ســاله 
منطقه اى ايران شــده است. چين مى خواهد 
ايــران با كشــورهاى عرب منطقــه به ويژه 

عربستان و امارات مشكالتش را حل كند.

اين مواضــع چين را مى توان در راســتاى 
بركنــارى دولــت جمهوريخــواه وقت در 
اياالت متحــده ارزيابى كــرد. اينكه عالقه 
چين به خاورميانــه بيش از هرچيزى منافع 
اقتصادى است، بركســى پوشيده نيست. از 
اين رو مى توان گفت كه مواضع چين به ويژه 
در منطقه بسيار بى ثبات و تحت تأثير شرايط 

خواهد بود. 
در مقطــع فعلى بيــش از هر چيــزى بايد 
مراقــب بود كه قــدرت ديپلماســى كه با 
مقاومت كشــورمان در مقابل زورگويى هاى 
آمريكا به دســت آمده، با محاسبات اشتباه و 

عجوالنه از دست نرود. 
اين مسأله روشن اســت كه احتماال دولت 
دموكــرات آينده آمريكا، در مســأله برجام 
تقصيرات را بر گــردن دولت فعلى آمريكا 
بينــدازد. با اين حال نمى توان مطمئن بود كه 
نيت واقعى وى درباره ايران چه خواهد بود؛ 
اما در اين ميان بهانه دادن دســت آمريكا بر 
سر مســائل مرتبط با برجام، مطمئنًا ورق را 

به نفع آمريكا خواهد چرخاند.
حــال كه از لحــاظ ديپلماتيــك و حقوق 
بين الملــل در طرف حق دار قــرار داريم، 
بايــد با احتيــاط عمل كــرد؛ زيرا پس از 
روى كار آمــدن جــو بايــدن در اياالت 
متحــده، خبرى از اتحــاد ديپلماتيك عليه 
ايــاالت متحده نخواهد بود و دولت آينده 
در  را  شــرايط  به جانب  حــق  چهره اى  با 

داد. خواهد  تغيير  كوتاه مدت 

تغيير مواضع پكن در برابر تهران 

رفيق دزد و شريك قافله

 معاون سياسى وزير كشور با بيان اينكه 
انتخابات و حضــور مردم، ضامن اقتدار و 
ثبات كشــور اســت، اظهار كرد كه انتظار 
داريم گروه هاى سياسى براى رونق بخشى 

به انتخابات وارد فعاليت ها شوند.
به گزارش ايســنا، جمال عرف در نشست 
هم انديشى دبيران كل احزاب و گروه هاى 
سياسى كشــور كه در محل وزارت كشور 
برگزار شــد با اشــاره به اينكه در آستانه 
برگزارى انتخابات سراسرى 1400 رياست 
جمهورى و شــوراهاى اســالمى شهر و 
روســتا قرار داريم؛ گفت: انتخابات، بهار 
احزاب و گروه هاى سياسى است و انتظار 
داريم گروه هاى سياسى براى رونق بخشى 

به انتخابات وارد فعاليت ها شوند.
رئيس ســتاد انتخابات كشور با بيان اينكه 
امســال با پديده كرونا در مسأله انتخابات 
مواجه هستيم، افزود: طبق آخرين نظرات 
و ديدگاه هاى كارشناسان وزارت بهداشت، 
ويروس كرونا تا ســال آينــده هم وجود 
دارد؛ بنابراين وزارت كشور تمهيدات الزم 

را در دستور كار قرار داده است.
معــاون سياســى وزير كشــور در بخش 
ديگرى از صحبت هــاى خود به فراخوان 
مهم روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت 

كشــور درباره انتخابات 1400 در شرايط 
كرونا اشــاره كرد و گفت: خوشــبختانه 
تا امروز ديدگاه هــا و نكته نظرات خوبى 
از   1400 انتخابــات  برگــزارى  دربــاره 
دانشــگاهيان، نخبــگان و انديشــه ورزان 
اين عرصه شــاهد بوديــم و تالش داريم 
بــا بهره گيرى از نظرات نخبگان، شــرايط 
مناسبى را براى برگزارى هرچه باشكوه تر 

انتخابات 1400 فراهم سازيم.
وى همچنين با اشاره به اهميت مشاركت 
باالى مردم در انتخابات رياست جمهورى، 
گفــت: رهبر معظــم انقالب همــواره بر 
مسأله مشــاركت و حضور پرشور مردمى 
در انتخابات تأكيد دارنــد و امروز بايد با 
فصل الخطاب قــرار دادن ديدگاه هاى مقام 
معظم رهبــرى، همه تــالش و حركتمان 
معطوف به مشــاركت بيشــتر مــردم در 

انتخابات باشد.
عرف در پايان خاطرنشان كرد: همه ما در 
يك كشتى نشســته ايم و بايد با هم افزايى 
ظرفيت ها به ســمتى حركــت كنيم كه در 
كشور آرامش، انسجام و ثبات بيشتر شود 
و درنظر داشته باشيم كه مسأله انتخابات و 
حضور مردم، ضامن اقتدار و ثبات كشــور 

است.

احزاب وارد موضوع انتخابات1400 
شوند
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نيش و نوش

حوادث

آمادگى اورژانس كشور براى ارائه خدمات در زمستان
 معاون فنى و عمليات سازمان اورژانس كشور از آمادگى سازمان براى ارائه خدمات 

در زمستان امسال خبر داد.
 حســن نورى در گفت وگو با ايســنا، درباره آمادگى اورژانس در زمستان اظهار كرد: 
هرساله از ابتداى زمســتان به دليل تغييرات جوى شاهد تغييراتى در حوادث ترافيكى 

هستيم. 
وى گفت: درباره حوادث ترافيكى مشكالت ديگرى عالوه بر مسائل فصل هاى ديگر در 
فصل زمستان وجود دارد. اين موجب شده كه همه دستگاه هاى امدادى از جمله هالل 
احمر، پليس، آتش نشانى، راهدارى و ساير دستگاه هايى كه به صورت مستقيم با مسائل 

ترافيكى مرتبط هستند با يكديگر در اين باره برنامه ريزى مى كنند. 

عوارض جسمى دوركارى بدون شرايط استاندارد 
چيست؟

 متخصص طب فيزيكى و توانبخشــى نسبت به افزايش عارضه سر به جلو، گردن 
درد و مشكالت اسكلتى در دانش آموزان و كارمندانى كه در دوران كرونا در خانه بدون 

داشتن صندلى استاندارد به حالت لميده كار و مطالعه مى كنند، هشدار داد.
كامران آزما در گفت وگو با ايرنا افــزود: در دوران همه گيرى كرونا انجام امور محوله 
بــه كاركنان و كارمندان ادارات و شــركت ها در منزل و فعاليت درســى دانش آموزان 
به صــورت آنالين در خانه، از راهكارهاى مهم پيشــگيرى از ابتال به كوويد-19 و در 
عين حال چرخش اقتصاد اســت. وى گفت: براى پيشــگيرى از كرونا توجه به مقوله 

دوركارى بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. 

نيازمند مجوز فعاليت مهدها در شرايط كرونايى 
هستيم

 مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه نيازمند 
دريافت مجوز فعاليت مهدهاى كودك در شرايط كرونايى همراه با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى با توجه به نياز جامعه به ويژه والدين شاغل در بخش هاى دولتى و خصوصى، 

هستيم.
ســعيد بابايى در گفت وگو با ايرنا، افزود: دغدغه بسيارى از مهدهاى كودك اين است 
كه بتوانند از رده سوم شغلى به رده دوم شغلى انتقال پيدا كنند تا اين فعاليت با رعايت 
پروتكل ها را ادامه دهند. وى تأكيد كرد: در واقع بازگشايى مهدهاى كودك هم دغدغه 

مادران شاغل و هم دغدغه مهدهاى كودك است.

ابتكار: تور كاسبان كرونا با وعده مسكن
 از ميانجى گرى دالالن به كاسبان كرونا تغيير كرده!!

اسكناس: چاپ بدون توقف پول
  درصورتى خوبه كه پشتش به چيزى گرم باشه!!

افكار: دورهمى يلدا را مجازى برگزار كنيد
ــوژى آشــنا كردنــش  ــا تكنول ــود ب ــد ب ــدر ب ــا هرچق  كرون

ــود!! خيلــى خــوب ب
اقتصاد سرآمد: كوچ پول كاغذى از مبادالت بانكى

 ديگــه نــوع پولــش مهــم نيســت همه جــوره داره از مخــازن 
ــه!! ــوچ مى كن ك

قدس: كرونا رنگ نمى شناسد
 پس نبايد دلمونو خوش كنيم كه كمتر شده؟!

مردم ساالرى: آب و گاز مجانى براى 30 درصد مردم از اول دى ماه
 پول اين آب و گاز رو هم پيش پيش حساب كردن!!

آسيا: مذاكره چندجانبه
 بدون شرح!!

همدان پيام: 1193 واحد مسكن ملى در همدان خاكبردارى شد
ــرض  ــه منق ــا ديگ ــه ماه ــوم ش ــازش تم ــا ساخت وس  ت

ــديم!! ش
آفتاب: مى توان با 3 ميليون تومان در تهران زندگى كرد؟

 ديگه مجبورن جوونى نكنن!!
ابــرار اقتصــادى: قــدرت فــروش 2 ميليــون و300 هــزار بشــكه نفت 

داريم را 
 هميشه دست بده مون بيشتر از گرفتنمون بوده!!

ابتكار: جذب مخاطب به هر قيمت
 فقط حواستون به ذائقه مخاطبا باشه!!

اقتصاد ملى: كسرى هاى آشكار و پنهان در اليحه بودجه 1400
 نشد يه جا شفاف كار كنيم!!

ــا را وارد  ــن كرون ــن واكس ــان ممك ــريع ترين زم ــات: در س اطالع
مى كنيــم

 البته بعيد مى دونم چيزى به مردم عادى برسه!!

دستگيرى 11 سارق در فامنين 
 فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين از دستگيري 11 سارق و 6 نفر 
خرده فروش موادمخدر در تداوم اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي و 
پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز از ابتداي هفته در اين شهرستان خبر داد.
علي حسن حيدري اظهار كرد: با مشاركت يگان هاي انتظامي شهرستان 
فامنين، طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز 
در اين شهرستان به مرحله اجرا درآمد. وي افزود: در اجراي اين طرح 
3 فقره سرقت اماكن خصوصي، يك فقره سرقت اماكن دولتي، 2 فقره 
باتري ســرقتي و حدود يك كيلو و 800 گرم موادمخدر كشف شد. به 
گزارش پايگاه خبري پليس، حيدري در ادامه گفت: در اين طرح تعداد 
11 نفر سارق و 6 نفر خرده فروش و قاچاقچي موادمخدر دستگير شده 
اســت. وي همچنين گفت: تعداد 6 دستگاه انواع وسايل نقيله متخلف 

توقيف و 17 متهم دستگير شده به مراجع قضائي معرفي شده اند.

اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى 
در نهاوند 

 فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند از اجــراى طرح ارتقاى امنيت 
اجتماعى در اين شهرستان خبر داد.

احمد ساكي در تشريح اين خبر بيان كرد: ماموران پاسگاه انتظامي دهفول 
با تدوين و اجراي طرح جامع انتظامي و با استفاده از ظرفيت و امكانات 

سازماني به اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى پرداختند.
وى افزود: مأموران پليس در اين راســتا موفق به كشــف بيش از يك 
كيلو و 200 گرم انواع موادمخدر و دستگيري 8 نفر خرده فروش شدند.

به گزارش پايگاه خبري پليس، ساكى اظهار كرد: همچنين در پي اجراي 
اين طرح، مأموران پاســگاه انتظامي دهفول موفق به دستگيري 18 نفر 
معتاد متجاهر، دستگيري يك نفر سارق و كشف 3 فقره سرقت، كشف 
تعدادي اقالم ضدفرهنگي و همچنين دستگيري 2 نفر از اراذل و اوباش 

سابقه دار شدند.

كشف 21 رأس دام سرقتى در رزن 
 فرمانده انتظامي شهرستان رزن از دستگيري 2 سارق احشام و كشف 

21 رأس گوسفند سرقتى در اين شهرستان خبرداد.
علي زنگنــه گفت: در پي اعالم مركز 110 مبني بر ســرقت 21 رأس 
گوسفند از روستايي در شهرستان رزن و متواري شدن سارقان از محل، 

مراتب در دستور كار مأموران انتظامي پاسگاه شاهنجرين قرار گرفت .
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي افزود: با پيگيري مستمر و استفاده از 
شگردهاي خاص پليسي، 2 تن از سارقان شناسايي و در يك عمليات 

ضربتي و در حين بارگيري احشام سرقتي دستگير شدند.
زنگنه ادامه داد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان، احشام سرقتي كشف و 
همچنين يك دستگاه خودرو نيسان حامل احشام سرقتي، يك دستگاه 

خودروي پرايد و يك دستگاه موتورسيكلت توقيف شد.
وى در پايان با اشــاره به تحويل هر 2 متهــم به مراجع قضايي گفت: 
شهروندان با رعايت نكات ايمني در زمينه نگهداري اموال و دارايي هاي 
خود، منازل را به دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي ضدسرقت تجهيز 
و به محض مشــاهده موارد مشكوك، مراتب را در اسرع وقت از طريق 
تلفن 110 به پليس اطالع دهند تا نســبت به شناســايي و دستگيري 

متخلفان اقدام شود.

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 1888 ب ــماره شناس ــادگارى داراى ش ــا ي ــاى عليرض آق
كالســه 562/99ش112ح  از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و 
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان نــادر يــادگارى بــه شــماره شناســنامه 33 در تاريــخ 
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 99/08/25 در اقامت

ــه:  ــت ب ــر اس ــه منحص متوفى/متوفي
ــد 1359/06/03   ــى 4031715031 متول ــماره مل ــه ش ــادر ب ــد ن ــادگارى فرزن ــا ي 1-عليرض
ــه شــماره ملــى 4052037601  ــادر ب ــد ن ــادگارى فرزن ــى، 2-حســن رضــا ي ــد متوف فرزن
متولــد 1367/10/16 فرزنــد متوفــى، 3-حســين رضــا يــادگارى فرزنــد نــادر بــه شــماره 
ــد  ــادگارى فرزن ــا ي ــى، 4-غالمرض ــد متوف ــد1363/12/01  فرزن ــى 4051031365 متول مل
ــه  ــى، 5-فاطم ــد متوف ــد1354/11/03 فرزن ــى 3871098639 متول ــماره مل ــه ش ــادر ب ن
شــيرى فرزنــد يقيــن علــى بــه شــماره ملــى 4051020894 متولــد1333/10/01 
ــى 4051329224  ــماره مل ــه ش ــادر ب ــد ن ــادگارى فرزن ــم ي ــى، 6-اعظ ــر متوف همس
ــه شــماره ملــى  ــادر ب ــد ن ــادگارى فرزن ــم ي ــى، 7-مري ــد متوف ــد1358/08/14 فرزن متول
4051329216 متولــد 1357/05/02 فرزنــد متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
ــر كســي اعتراضــي دارد و  ــا ه ــد ت ــت آگهــي مي نماي ــور را در يــك نوب درخواســت مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه 

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه تقدي
(م الف247)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى مزايده و فروش اموال نوبت دوم 
ــملو  ــواد قاس ــذار ج ــه گ ــى وثيق ــه ملك ــار وثيق ــه 9900561//اج ق به ــده كالس در پرون
ــده،  ــه نفــع دولــت ضبــط گردي ــال ب ــه مبلــغ پانصــد صــد ميليــون ري ــد جعفــر ب فرزن
لــذا امــوال مشــروحه ذيــر توســط كارشــناس ارزيابــى شــده اســت و طبــق مــواد 114 و 
139 قانــون اجــراى احــكام مدنــى توقيــف و از طريــق مزايــده نوبــت اول توســط دايــره 
اجــراى احــكام كيفــرى بهــار در روز چهارشــنبه 1399/09/30 از ســاعت 12-13 ظهــر در 
دفتــر اجــراى احــكام دادگاه انقــالب دادگســترى شهرســتان بهــار بــه فــروش مــى رســد، 
ــدگان 10٪ بهــاء فــى المجلــس دريافــت  مزايــده از قيمــت تعييــن شــده شــروع و از برن
و مابقــى حداكثــر ظــرف يكمــاه دريافــت مــى شــود و در صــورت انصــراف از خريــد ٪10 

پرداختــى بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.
مال مورد مزايده:

ــالك ثبتــى 5364 فرعــى مجــزا شــده از 139  ــه زميــن كشــاورزى حســب پ يــك قطع
ــى 22300  ــاحت تقريب ــاورزى و مس ــرى كش ــا كارب ــت 16168 ب ــماره ثب ــا ش ــى ب اصل
ــه  ــس راه در مجموع ــد از پلي ــاه بع ــاده همدان-كرمانش ــيه ج ــع در حاش ــع، واق مترمرب
واحــد پــرورش شــترمرغ، بــدون ســاخت و ســاز و داخــل آن مــى باشــد. ميــزان ارزش 
ملــك حســب موقعيــت ملــك و منطقــه و ســوابق ثبتــى مبلــغ چهــار ميليــارد و چهارصد 
و شــصت ميليــون ريــال توســط كارشــناس رســمى دادگســترى ارزيابــى گرديــده اســت.

برنده مزايده فردى مى باشد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كند. 
(م الف 428)

شعبه اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان بهار

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 99/1067 مــورخ 99/09/09 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــگر  ــاى عس ــي آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 140 ص ــماره شناس ــه ش ــز ب ــد عزي ــر فرزن ــى ف ــحاب ول س
ــالك  ــع در قســمتى از پ ــه مســاحت 104/34 مترمرب ــاب ســاختمان ب ششــدانگ يــك ب
66 اصلــي واقــع در اســدآباد خ 15 خــرداد پشــت مســجد فاطمــه زهــرا كوچــه مالــك 
اشــتر خريــداري از مالــك رســمي آقــاى بخشــعلى صفــرى محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك صورت
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــه مراجــع قضاي ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــف 353) صــادر خواهــد شــد. (م ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/06

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

نيلوفر بهرمندنژاد»
 ســازمان ثبت احوال جزو نخســتين 
دستگاه هايى است كه در جهت مكانيزاسيون 
حركت كرده است. ثبت احوال استان همدان 
در سال 1305 در مركز استان مستقر شد و به 
آغاز فعاليت و تنظيم اسناد سجلى و صدور 

شناسنامه اقدام كرد.
فوت،  حياتى 4گانــه(والدت،  وقايع  ثبت 
طالق، ازدواج) و رصد مهاجرت ها، اتقان و 
صدور مدارك هويتى ايرانيان همچون صدور 
اسناد و شناسنامه مكانيزه و كارت هوشمند 
ملى و توليد و انتشــار آمارهاى انسانى و 
تحوالت جمعيتى كشور از مهم ترين وظايف 

ادارات ثبت احوال است.
 همچنين استان همدان از نظر پذيرش اتباع 
خارجى جزو اســتان هايى بوده كه كمترين 
تبعيت خارجى را پذيرا بوده است، به همين 
منظور ثبت احوال استان به عنوان يك اداره 
كل نمونه و موفق، در اجراى اين طرح نيز 
پيشگام بوده و تاكنون از بين 174 متقاضى 

براى 43 نفر شناسنامه صادر كرده است.
در همين راســتا هفته گذشته مديركل اداره 
ثبت احوال اســتان به همراه مسئول روابط 
عمومى اين اداره با حضور در دفتر روزنامه 
همدان پيام به ارائه گزارشــى از اقدامات و 

عملكرد اداره ثبت احوال پرداخت.
مديركل ثبت احوال اســتان اظهار كرد: با 
توجه به اينكه ســازمان ثبت احوال جزو 
معدود دســتگاه ها و نخستين دستگاه هايى 
است كه در راســتاى مكانيزاسيون حركت 
كرده اســت و از سال 1305 تاكنون تمامى 
اســناد مربوط به اتباع ايرانى ثبت شــده و 
موجود است كه ثبت اين اطالعات مى تواند 
افتخارى بزرگ براى ثبت احوال به شمار آيد.
  تاكنون 70 درصد از شناسنامه هاى 

قديمى تعويض شده اند
اســد حســن زاده زورمند گفــت: تاكنون 70
درصد شناسنامه هاى قديمى هم تعويض شده 
است و در هيچ نقطه استان همدان، شناسنامه 
دست نويس صادر نمى شود، همچنين صدور 
الكترونيكى شناسنامه تسهيل شده است اما به 
دليل اينكه شناســنامه جزو اســناد مادر است 
برابر قوانيــن حقوقى، تابعيتــى و حاكميتى، 
بدون احراز هويت شــخص صدور شناسنامه 
امكان پذير نيســت.وى در ادامه تأكيد كرد: با 
توجه به اينكه درصد والدت در 2 بيمارســتان 
استان رقم بااليى دارد، به همين منظور پيش از 
اينكه برگه ترخيص مادر صادر شود، نيروهاى 
مســتقر و فعال، شناسنامه نوزاد را صادر كرده 
و به والديــن آنها تحويل مى دهند و درنهايت 
اطالعــات آنها نيــز بالفاصلــه در بانك هاى 

اطالعاتى بارگذارى مى شود.
50 مركز صدور شناسنامه
 در سطح استان فعاليت دارند

حسن زاده زورمند تصريح كرد: در سطح استان 
همدان 18 مركز صدور شناسنامه وجود دارد 
و 32 دفتر پيشــخوان دولت هم خدمات ارائه 
مى دهند و از زمان شيوع ويروس كرونا براى 
خدمات ســجلى هيچ صف و ترددى وجود 
نداشته و نيروهاى ثبت احوال به صورت كامل 

در آرامستان ها و بيمارستان ها مستقر هستند.
5 روز از مهلت قانونى 

اعالم والدت باقى مانده است
طبــق  كــرد:  تصريــح  حســن زاده زورمند 

ــام  ــراى ثبت ن ــن ب ــن متولدي ــون، والدي قان
ــه  ــد ك ــت دارن ــود 15 روز مهل ــوزادان خ ن
تــا مــورخ 1399/9/18 تعــداد 61 مــورد 
در   1399/9/9 تولــد  تاريــخ  بــا  والدت 
ــيده  ــت رس ــه ثب ــدان ب ــتان هم ــطح اس س
اســت، بديهــى اســت بــا عنايــت بــه مهلــت 
والدت  ثبــت  جهــت  روزه   15 قانونــى 
ــود دارد (5 ــداد وج ــن تع ــر اي ــكان تغيي ام
روز از مهلــت قانونــى اعــالم والدت باقــى 

ــت) ــده اس مان
مديركل ثبت احوال استان افزود: تا نيمه آذرماه 
سالجارى با 91 درصد پوشش واجدين شرايط 
تعداد ثبت نام هاى انجام شــده بــراى دريافت 
كارت ملى هوشــمند به 16هزار مورد رسيده 
اســت. حدود 11 درصد از واجدين شــرايط 
دريافت كارت ملى هوشمند در استان همدان 
براى دريافت كارت ملــى خود پيگيرى هاى 

الزم را نداشته اند.
حسن زاده زورمند از متقاضيان كارت هاى ملى 
هوشمند خواست شــماره تماس هايى كه در 

زمان ثبت نــام ارائه مى دهند، يك خط فعال و 
متعلق به خود فرد باشــد. در مراحل مختلف، 
تنها راهى كه توســط آن امكان استعالم وجود 

دارد از طريق پيامك به خطوط افراد است. 
مديركل ثبت احوال اســتان همدان خطاب به 
مردم اســتان گفت: متقاضيان كارت هوشمند 
ملى براى اطــالع از وضعيــت كارت خود، 
مى توانند بدون مراجعه به ادارات ثبت احوال يا 
دفاتر پيشخوان با استفاده از كد USSD تلفن 
همراه و واردكــردن #6090*4* از وضعيت 
كارت هوشمند خود مطلع شوند. افرادى كه در 
مدت چند ســال اخير، محل سكونتشان تغيير 
كرده بايد در سامانه اعالم تغيير نشانى سازمان 
ثبت احوال كشور وارد و نشانى جديد خود را 

وارد كنند. 
 صدور شناسنامه

 براى 43 تبعه خارجى در استان
مدير ثبت احوال استان با اشاره به اينكه استان 
همدان جزو استان هايى بوده است كه كمترين 
تبعيت خارجى را پذيرا بوده اســت، بيان كرد: 

طبق قانون مصوب شــده، نخستين شناسنامه 
اتباع خارجى در اســتان همدان طبق آخرين 
اصالحيــه براى فرزندان اتبــاع خارجى(مادر 
ايرانى و پدر تبعه خارجى) در روز پنجشــنبه 
به تاريخ 21 آذرماه 99 با حضور معاون سياسى 
امنيتى استاندار مصطفى آزادبخت رونمايى شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ثبت احوال 
اســتان؛ معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى 
اســتاندارى همدان نيز اظهار كرد: تاكنون 43

خارجى(مادر  اتباع  فرزندان  براى  شناســنامه 
ايرانى و پدر تبعه خارجى) در اين استان صادر 

شده است.
مصطفــى آزادبخت در اين آييــن رونمايى از 
صدور شناســنامه براى اتباع خارجى در ثبت 
احوال شهرســتان همدان گفت: در راســتاى 
اقدامات اسالمى و انسانى جمهورى اسالمى، 
سال گذشته قانونى در مجلس تصويب شد كه 
براساس آن به فرزندان داراى مادران ايرانى و 

پدران خارجى شناسنامه ارائه شود.
وى ادامه داد: آئين نامه اجرايى اين قانون توسط 
هيأت دولت ابالغ و ارســال شد و اين اقدام 
مناســب موجب هويت دار شــدن افرادى كه 

دلبستگى و وابستگى به ايران دارند، شد.
معاون سياســى امنيتى اجتماعى اســتاندارى 
همدان بيان كــرد: ثبت احوال همدان به عنوان 
يك اداره كل نمونه و موفــق، در اجراى اين 
طرح نيز پيشــگام بوده و تاكنون از بين 174

متقاضى براى 43 نفر شناســنامه صادر كرده 
است.

آزادبخت افزود: اعتقاد و مرام ايران اسالمى اين 
است بهترين خدمت را به مردم ارائه دهد، در 
اين ميان اجرايى شــدن اين قانون هم بازتاب 
بســيار خوبى براى نظام جمهورى اســالمى 

به ويژه در بخش بين الملل داشته است.
وى ابــراز اميــدوارى كرد: اين افــراد با اخذ 
شناســنامه از ثبت احوال جمهورى اســالمى 
به عنوان شــهروندان اين كشور نقش مثبت و 

سازنده اى براى مملكت داشته باشند.
مديــركل ثبــت احــوال اســتان در پايان 
خاطرنشــان كرد: خدماتــى از قبيل گواهى 
تجرد، ثبت ازدواج هاى اقرارنامه اى به صورت 
الكترونيكــى واگــذار مى شــود و همچنين 
اعالم تغيير نشــانى كه طبــق قانون يكى از 
وظايف اصلى ثبت احوال است در سيستم ها 
به صورت رايــگان و تمام الكترونيكى انجام 
مى شــود و تنها براى اقدامــات اوليه صدور 
كارت هاى هوشمند نيز به صورت الكترونيكى 

در اداره حضور داشته باشد. 

1-ميزان كل جمعيت استان براساس سرشمارى سال 1395
1738234

يك ميليون و هفتصدوسى وهشت هزار و 
دويست وسى وچهار

13/5 در هزار نفر 2-نرخ مواليد در 8 ماهه سال 1399
14/4 در هزار نفر3-نرخ مواليد در 8 ماهه سال 1398

8 در هزار نفر4- نرخ مرگ و مير در 8 ماهه سال 1399
6/1 در هزار نفر5-نرخ مرگ و مير در 8 ماهه سال 1398

14/8 در هزار نفر6-ميانگين كشورى نرخ مواليد در سال 1398
4/8 در هزار نفر7-ميانگين كشورى نرخ مرگ و مير در سال 1398

16/2 در هزار نفر8-بيشترين نرخ مواليد در شهرستان كبودراهنگ 8 ماهه سال 1399
12/5 در هزار نفر9-كمترين نرخ مواليد در شهرستان تويسركان 8 ماهه سال 1399

7/3 درصد 10-درصد جمعيت سالمند در استان همدان براساس سرشمارى 1395
6/1 درصد 11- درصد جمعيت سالمند در كشور براساس سرشمارى 1395

تا مورخ 1399/9/18 تعداد 61 مورد واليت با تاريخ تولد 1399/9/9 در سطح استان همدان به ثبت رسيده است، 
بديهى است با عنايت به مهلت قانونى 15 روزه جهت ثبت والدت امكان تغيير اين تعداد وجود دارد (5 روز از مهلت 

قانونى اعالم والدت باقى مانده است)

مديركل ثبت احوال از آمار 99/9/9 مى گويد 

61 تولد در تاريخ ُرند
■ براى نخستين بار 43 شناسنامه اتباع خارجى در استان صادر شد

ديدار مديركل زندان هاى همدان 
با فرمانده سپاه استان 

 مديركل زندان هاى همدان و جمعى از مســئوالن ستادى اداره كل 
با حضور در ستاد فرماندهى سپاه استان با مظاهرمجيدى فرمانده سپاه 

انصارالحسين(ع)، ديدار و گفت وگو كرد.
رضا ذوالفعلى نژاد افــزود: همان طور كه نظام مقدس در تمام حوزه ها 
اثرگذار بوده، در زندان ها نيز در بحث اصالح و تربيتى اثرگذارى خوبى 

داشته است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، وى با بيان اينكه 
امام خمينى(ره) فرمودند كه زندان بايد دانشگاه آدم سازى باشد و مقام 
معظم رهبرى نيز فرمودند، زندان آموزشــگاه نيكى ها است، ادامه داد: 
زندان تنها مكانى براى نگهدارى نيســت، بلكه نگاه اصالحى و تربيتى 
وجود دارد.  مديركل زندان هاى اســتان در ايــن ديدار، تصريح كرد: 
زندانيان زاييده قوه قضاييه و سازمان زندان ها نيست بلكه از جامعه به 
زندان روانه شــده اند و حضور سرپرست خانواده در زندان، همسر و 

فرزندانش را در معرض آسيب هاى اجتماعى قرار مى دهد.
مديركل زندان هاى همدان يادآور شــد: زندانيان جديدالورود در بدو 
ورود توسط واحدها شناسايى مى شوند و در ادامه برنامه هاى اصالحى 

فراخور هر فرد در گروه هاى مختلف انجام مى شود. 
وى اظهار كرد: زندانيان از همه حقوق شهروندى برخوردار هستند و از 
نهضت تا دانشگاه و همچنين كالس هاى مختلف فرهنگى تربيتى شامل 
كالس هاى احكام، اخالق، نهج البالغه و... براى زندانيان برگزار و آنان 

از اين مزايا بهره مند هستند.
وى با تأكيد بر لزوم پذيــرش زندانيان پس از آزادى در جامعه عنوان 
كرد و گفت: هدف اصلى اقدامات تأمينى و تربيتى در زندان ها اصالح 
و تربيت اســت. وى بر لزوم تغيير نگرش مردم و مســئوالن نسبت به 
زنــدان تأكيد كرد و گفت: افرادى در داخل زندان ها حافظ قرآن داريم 
و نمازشب مى خوانند ولى پس از آزادى دوباره به زندان برمى گردند و 

اين ضعف جامعه است كه پذيرش ندارد. 
وى افزود: زندان مكانى اســت كه مى تواند آســيب زا باشد، ان شاءا... 

بتوانيم اقداماتى انجام دهيم كه كمترين آسيب را داشته باشيم. 
وى افزود: تالش ما اين است با استفاده از ظرفيت بسيج در حوزه هاى 
مختلف در راســتاى اصالح و تربيت زندانيان و بازگشــت مفيد آنان 
بــه جامعه قدم برداريم و در بحــث كمك هاى مؤمنانه كه رهبر معظم 
انقالب بر آن تأكيد كردند و ســپاه و بسيج خدمات خوبى را در كشور 
ارائه دادند، ما خواهان ادامه اين كمك ها براى خانواده زندانيان در اين 

شرايط كرونايى هستيم. 
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود بحث شــغل و درآمد زندانيان 
را مطرح كرد و گفت: اشــتغال و نداشتن درآمد يكى از داليل گرايش 
مجرم به بزه اســت و به عبارتى با ســرمايه گذارى در اين حوزه آمار 

بازگشت زندانى به چرخه جرم به شدت كاهش مى يابد.
در ادامــه اين ديدار، مجيــدى ضمن تشــكر از ديدگاه هاى مديركل 
زندان ها با بيان اينكه باالترين خدمت در اين استان تأمين نظم و امنيت 
و آرامش براى مردم مؤمن و واليتمدار است، تأكيد كرد: سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى، براى برقراى نظــم و امنيت در همكارى با اداره كل 

زندان هاى استان همدان از هيچ كوششى دريغ نمى كند.
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حذف عبارت «ساخت ايران»
 مى تــوان آمار و ارقام تجارت خارجى ايــران و اروپا را دوباره 
رديف كرد و افسوس خورد كه حجم تجارت ايران با اتحاديه اروپا 
از 15/4 ميليارد يورو در 9 ماه نخست سال 2018 چگونه يك پنجم 
شده و امسال به تنها 3/3 ميليارد يورو در 9 ماه نخست رسيده است. 
اينكه چطور تا همين 2 ســال پيش از ژانويه تا سپتامبر 6/8 ميليارد 
يورو كاال از 28 كشــور عضو اتحاديه اروپــا وارد كرده بوديم، اما 
امســال در اين مدت تنها 2/7 ميليارد يورو از 27 كشور اين اتحاديه 
واردات داشته ايم و البته از همه دردناك تر اينكه چطور در 9 ماه اول 
دو سال پيش 5/ 8 ميليارد يورو به اتحاديه اروپا صادرات داشتيم، اما 
امسال، چون برخى از ترس تحريم هاى ثانويه آمريكا ديگر از ما نفت 
نمى خرند، در مدت مشــابه فقط و فقط 563 ميليون يورو كاال صادر 
كرده ايــم. اين حجم تجارت خارجى را پس از برجام ما به تنهايى با 

آلمان داشتيم و نه با 27 كشور اروپايى.
مى تــوان باز به كرونا و تحريم هاى يك جانبــه اياالت متحده لعنت 
فرســتاد و بار ديگر به ناتوانى اروپايى ها در راه اندازى يك مكانيزم 
ســاده براى تأمين مالــى تجــارت دارو و غــذا و عملياتى كردن 
«اينســتكس» خرده گرفت و دوبــاره انتقاد كرد كــه روابط بانكى 
تحت فشــار تحريم هاى آمريكا و توصيه هــاى كارگروه ويژه اقدام 
مالFATF و ليســت سياهش با نظام مالى بين المللى عمال به صفر 
رســيده اســت. اما مشــكل تجارت خارجى ايران به ويژه با اروپا، 

ريشه اى تر و متأسفانه پايدارتر از اينها است.
اگر در يكى دو سال گذشــته به يكى از سوپرماركت هاى زنجيره اى 
بزرگ در آلمان، مثل «رِِوه»، «اِدكا» يا «رئال» رفته باشيد، شايد چشم تان 
به زرشك، زعفران يا خرماى ايرانى كه گاه در اين فروشگاه ها عرضه 
مى شــوند، خورده باشد يا يكى از شعب فروشــگاه  هاى آيكيا، اين 
غول ســوئدى لوازم خانگى، يك قســمت  را به گبه ها و گليم ها و 
فرش هاى قشــقايى و بختيارى و نايين اختصاص داده اســت.وقتى 
با دقت بيشــترى به اين محصوالت نگاه كنيد مى بينيد كه تقريبا در 
هيچ موردى «ايران» به عنوان مبدأ تأمين نيامده است. روى بسته هاى 
زعفران نوشــته شده «طالى ســرخ؛ زعفران از منطقه مشهد» و در 
تابلو هاى آيكيا هم همه جا واژه «Persisk» كه به ســوئدى همان 
«پارســى» مى شود، به چشــم مى خورد. حتى در بروشور جالبى كه 
آيكيا در مورد اين فرش ها چاپ كرده و تمامى اين طرح ها و مناطق 
آنها را شرح داده، اسم شهرها را تك به تك آورده، اما از درج كلمه 

«ايران» حتى االمكان اجتناب كرده است 
علت اين كار نه پدركشتگى با ايران است، نه دليل سياسى مستقيمى 
دارد. ايــن شــركت هاى خصوصى خارجى تنهــا از اصول ابتدايى 
بازاريابــى پيروى كرده اند و با ســنجش دقيق رفتــار مصرف كننده 
اروپايــى واژه «ايران» را قيد نمى كنند، چــون مى دانند درج عبارت 

«ساخت ايران» مى تواند فروش آنها را كاهش دهد.
به عنوان قياس در شهرهاى آلمان سو پرماركت هاى تركى را مى بينيد 
كــه پُرنــد از كاالها و برندهــاى تركيه اى و خيلى وقت اســت كه 
مشتريان شــان بســيار فراتر از مهاجران تركيه اى رفته اند. اين شبكه 
عظيم فروشگاه هاى خرده فروشى، شبكه توزيع فوق العاده اى را براى 
محصوالت تركيه در آلمان فراهم آورده اســت. بازرگان تركيه اى با 
حداقل هزينه و حتى اگر زحمت بازاريابى را هم به خود ندهد، اين 

شبكه گسترده را در اختيار دارد.
امــا در طرف مقابل اگــر خالقيت بازرگانان ايرانــى و كيفيت اين 
محصــوالت نبــود، در همين حد هــم توزيع نمى شــد. بازرگان 
نگون بخــت ايرانى عالوه بر هزينه هــاى مضاعفى كه تحريم ها براى 
نقل و انتقال پولى و حمل و نقل به او تحميل مى كند، بايد پيامدهاى 
تبليــغ منفى عليه برند «ايرانى» را هــم جبران كند و جور اين نقص 

را هم بايد بكشد.
به طبــع تحوالت سياســى و تحريم ها نقش پررنگــى در ايجاد اين 
فضاى نامطلوب كســب وكار دارند. وقتى در كنار كره شــمالى در 
ليست سياه كشورهاى پرريسك در مبارزه با تأمين مالى تروريسم و 
پولشــويى قرار مى گيريد، جدا از بانك ها و مؤسسات مالى اروپايى 
كه بايد به توصيه هاى اف اى تى اف به اقدامات متقابل عليه شما عمل 
كنند، روى ذهنيت بازرگانان اروپايى هم تأثير روانى منفى مى گذارد.

به جرأت مى توان گفت علت اصلــى آن عوامل درون زا و ضعف و 
كوتاهى ما در بازاريابى اند. ســازمان هاى توسعه اقتصادى در ايران، 
به طور مشــخص سازمان توسعه تجارت و ســازمان سرمايه گذارى 
خارجــى، وزارت گردشــگرى و اتــاق بازرگانى هيچ اســتراتژى 
براى بازاريابــى مكان ندارند. تحريم ها -چــه دموكرات ها در كاخ 
ســفيد باشــند چه جمهورى خواهان- باالخره يك روزى دوره شان 
سرمى رســد. اين پاندمى هم به زودى از ميان مى رود و روابط بانكى 
نيز دير يا زود باالخره برقرار مى شــوند. آنچه بــه اين راحتى  قابل 
جبران نيســت، خسارتى است كه به وجهه برند «ايران» در تمام اين 

سال ها وارد شده است.
امير عليزاده

صدور دسته چك هاى جديد 
با مدت اعتبار 3 سال در قانون جديد

 بانك مركزى و شــبكه بانكى به منظور اجراى قانون جديد صدور 
چك، دســته چك هاى جديد با مدت اعتبار حداكثر 3  ســال از زمان 
دريافت چك و با درج شناســه يكتا و با قابليت ثبت در سامانه صياد 
منتشر مى كند ضمن اينكه دسته چك هاى فعلى در دست مردم به روال 

سابق كارسازى شده و نيازمند ثبت در سامانه صياد نيست.
به گزارش ايسنا، استناد ماده (6) قانون صدور چك مصوب مورخ 13 
آبان ماه 1397 مجلس شوراى اسالمى، دسته چك هاى جديد حداكثر 
با مدت اعتبار 3  ســال از زمان دريافت چك و با درج شناسه يكتا در 
اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت. بدين نحو كه در متن هر برگه چك 
عالوه بر درج شناســه يكتا (16 رقم)، عبارت «تاريخ صدور اين برگه 

چك حداكثر تا تاريخ ... معتبر است» نيز قيد شده است. 
بر اين اســاس و در راســتاى اجراى ماده (21) مكرر قانون ياد شده، 
صدور برگه چك هاى جديد در وجه حامل ممنوع بوده و الزم است 
تمام صادركنندگان چك، چك هــاى جديد را صرفاً در وجه گيرنده 
مشــخص (شخص حقيقى/حقوقى)  صادر كنند و گيرندگان چك نيز 
از پذيــرش چك هاى مذكور در وجه حامل خوددارى كنند. همچنين 
صادركننده چك مجاز به صــدور چك به تاريخ پس از تاريخ اعتبار 
چك (تاريخ قيدشــده در عبارت موصوف) نبوده و گيرندگان آن نيز 

ملزم به كنترل تاريخ هاى يادشده خواهند بود.
چك هاى جديد كه براســاس ماده (6) قانون مذكور صادر مى شوند، 
قابليت ثبت در ســامانه صياد را خواهند داشت و صادركنندگان چك 
مى توانند از طريق درگاه هاى بانكى و يا برنامك هاى موبايلى فعال در 
حوزه پرداخت كشور، اطالعات ذى نفع به انضمام مبلغ و تاريخ چك 
را در سامانه صياد ثبت كنند. همچنين گيرندگان چك هاى جديد نيز 
مى توانند به طرق موصوف با اســتعالم وضعيت چك ثبت شده براى 

ايشان، مراتب تأييد دريافت چك را به سامانه صياد اعالم كنند.
انتقال چك هاى جديد نيز در سامانه صياد ميسر بوده، چنانچه گيرنده 
چــك پس از تأييــد اطالعات آن متمايل به انتقال چك به شــخص 
ديگرى (شــخص ثالث) باشــد، اين امكان در سامانه ياد شده با ثبت 
مشخصات ذينفع جديد (ثبت شناســه /كدملى وى)  براى وى فراهم 
اســت. در صورت عدم ثبت انتقال چك در سامانه صياد، الزم است 
اطالعات مربوط به هويت گيرنده جديد (شامل نام و نام خانوادگى/

نام شركت و شماره/شناسه ملى) در ظهر چك پشت نويسى  شود.
همچنيــن همان گونه كه در اطالعيه شــماره (1) قانون چك مورخ 4 
آذرماه 1397 {لينك به اطالعيه (1)} اعالم شده است، نحوه دسترسى 
به سامانه صياد و استفاده از برنامك هاى موبايلى به شرح زير يادآورى 

مى شود: 
1- صادركننــده چك مى تواند بــا مراجعه به بانــك افتتاح كننده و 
نگهدارنده حساب جارى وى و دريافت دسترسى به درگاه هاى نوين 
بانكى (شامل اينترنت بانك و همراه بانك) و يا استفاده از برنامك هاى 
موبايلى فعال در حوزه پرداخت كشور به سامانه صياد دسترسى داشته 

و نسبت به ثبت چك اقدام كند.
2- شناسايى صادركننده چك و اطمينان از ثبت اطالعات چك توسط 
وى مســتلزم انجام فرايند احراز هويت توســط بانــك و يا برنامك 
موبايلى است كه احراز هويت در برنامك هاى موبايلى به صورت زير 

انجام مى شود:
الف - انطباق شماره تلفن صادركننده چك با كد ملى وى.
ب - استفاده از يكى از كارت هاى بانكى صادركننده چك.

بــه عبارت ديگر صادركننــده چك مى تواند بــا به كارگيرى يكى از 
كارت هاى بانكى خود كه توسط بانك صادركننده چك در اختيار وى 
قرار گرفته و با استفاده از سيم كارت ثبت شده به نام وى، اقدام به ثبت 

اطالعات چك در سامانه صياد كند.
3- گيرنــده چك با مراجعه به شــعب بانك هاى مــورد تعامل خود 
(بانك هاى نگهدارنده حساب وى) و اخذ دسترسى به درگاه هاى نوين 
بانكى (شامل اينترنت بانك يا همراه بانك) و يا مراجعه به برنامك هاى 
موبايلى پرداخت، امكان بررسى صحت اطالعات چك ثبت شده براى 
وى در سامانه صياد را داشته و پس از حصول اطمينان از صحت آن، 
مى تواند مراتب تأييد چك را به سامانه اعالم، و يا درصورت انتقال به 
شخص ثالث، مشخصات ذى نفع جديد (ثبت شناسه /كدملى وى) را 

در سامانه صياد وارد كند.
4- شناسايى گيرنده چك و اطمينان از تأييد اطالعات چك توسط وى 
مســتلزم انجام فرايند احراز هويت توسط بانك و يا برنامك موبايلى 
اســت، كه احراز هويت در برنامك هاى موبايلى به صورت زير انجام 

مى شود: 
الف - انطباق شماره تلفن گيرنده چك با كد ملى وى؛
ب - استفاده از يكى از كارت هاى بانكى گيرنده چك.

 به عبارت ديگر گيرنده چك مى تواند با به كارگيرى يكى از كارت هاى 
بانكى متعلق به خود و با اســتفاده از ســيم كارتى كه به نام وى ثبت 
شده است، اقدام به تأييد اطالعات چك و يا انتقال آن به شخص ديگر 

در سامانه صياد كند.

مديرعامل اتحاديه مرغ تخمگذار استان:
روزانه 20 تن تخم مرغ در بازار همدان عرضه مى شود

مديرعامل اتحاديه مرغ تخمگذار اســتان از عرضه روزانــه 20 تن تخم مرغ در بازار 
همدان خبر داد و گفت: روزانه 40 تن تخم مرغ در استان همدان توليد مى شود.

محمد شهبازى در گفت وگو با خبرگزاري بازار با بيان اينكه درحال حاضر 23 واحد مرغ 
تخمگذار در اســتان همدان فعال است، گفت: اين واحدها روزانه 40 تن تخم مرغ توليد 

مى كنند.
شهبازى با اشاره به اينكه طبق تصميم ستاد تنظيم بازار و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مقررشــده روزانه 20 تن تخم مرغ در بازار همدان عرضه شود، افزود: هيچ گونه مشكلى 

براى تهيه و توزيع تخم مرغ در استان همدان وجود ندارد.
وى افزود: اين ميزان تخم مرغ براى عرضه به فروشــگاه هاى زنجيره اى از جمله فروشگاه 

جهادكشاورزى، فرهنگيان و ارتش ارسال مى شود.
مديرعامــل اتحاديه مرغ تخمگذار اســتان همدان افزود: با توجه بــه افزايش نهاده ها در 
هفته هــاى اخير قيمت تخم مرغ در مرغدارى ها بــه ازاى هر كيلو حدود 13 هزار و 500 
تومان و براى مصرف كنندگان در فروشــگاه ها كيلويى 14 هزار تومان و شانه اى 30 هزار 

تومان درنظر گرفته شده است.
شهبازى گفت: شهروندان براى جلوگيرى از متضرر شدن، تخم مرغ هاى موردنياز روزانه 
خود را از فروشــگاه هاى اســتان همدان تهيه كنند زيرا به ميزان كافى تخم مرغ در استان 

همدان توليد مى شود.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى  ( نوبت دوم ) 

اداره كل بهزيستى استان همدان

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

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان 472,500,000 ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى 

اعتبار سه ماهه در وجه بهزيستى استان همدان 
زمان انتشار در سايت: 1399/09/20 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 99/09/26
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/10/07
زمان بازگشايى: روز دوشنبه مورخ 1399/10/08 و زمان اعالم به برنده: 1399/10/08

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى 
جهــت كســب اطالعــات بيشــتر مراجعــه بــه معاونــت امــور 
اجتماعــى اداره كل بهزيســتى همــدان واقــع در ميــدان جهــاد. تلفــن: 

38267082-5
عالقمندان به شركت در مناقصه مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى 

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

دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768
سامانه  سايت  در  ها  استان  ساير  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 

www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است. 
(م الف 1285)

بهزيستى استان همدان در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات تخصصى به آسيب ديدگان اجتماعى را در استان همدان به موسسات داراى پروانه 
فعاليت مدت دار از سازمان بهزيستى با توان تخصصى و سابقه كار در زمينه كاهش آسيب هاى اجتماعى با بهره گيرى از ساماندهى تداركات 

الكترونيكى دولت به شماره مناقصه 2099000103000003 برگزار نمايد.

 پــس از آنكه مســئوالن بنياد 
مسكن به هزينه ساخت مترى 3/3
تا 4 ميليون تومان مسكن ملى اذعان 
كردنــد، وزارت راه و شهرســازى 
افزايش هزينه ها را تكذيب و اعالم 
كرد كه هنوز نرخ ها براساس برآورد 
2/7 ميليون تومان سازمان برنامه و 
بودجه است و تعديل هاى احتمالى 
در آينده اعالم مى شود. اما با اين حال 
اســتان  راه وشهرســازي  مديركل 
همدان از همان روز نخست اعالم 
كرد كه تحويل مسكن ملي با قيمت 

روز خواهد بود.
پيش از اين وزارت راه وشهرسازي 
قيمت مســكن ملي را به استان ها با 
كاهش ده درصد يا افزايش 5 درصد 

پايين تر يا باالتر ابالغ كرد و اكنون هم همان طور 
كه در خروجي ايسنا قرار گرفته هنوز مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازى بر قيمت مترى 2/7

ميليون تومان مسكن ملى اصرار دارند. 
يك ســازنده در همدان هم گفت: محال است 
كه قيمت ساخت واحدها زير 5 ميليون تومان 
تمام شود، سازندگان در سراسر كشور نيز اعالم 
كرده انــد كه اگر قيمت زميــن را صفر درنظر 
بگيريم بــا توجه به نرخ هــاى كنونى مصالح 
ساختمانى، هزينه ســاخت هر مترمربع واحد 

مسكونى حدود 5 ميليون تومان تمام مى شود.
واقعيت اين اســت كه اوايل مهرماه، ســازمان 
برنامه و بودجه براســاس نرخ تعديل 3 ماهه 
دوم ســالجارى قيمت هر مترمربع واحدهاى 
طرح اقدام ملى مســكن را 2/7 ميليون تومان 
اعالم كرد. مســئوالن وزارت راه و شهرسازى 
مى گويند كه اين مبلغ در واقع فراخوان ساخت 
و نرخ پايه اى اســت كه به پيمانــكاران ابالغ 
مى شود. بدين صورت كه از سازندگان دعوت 
مى شــود تا نــرخ موردنظر خود را براســاس 
رقم پايه (2/7 ميليــون تومان) اعالم كنند. هر 

سازنده اى كه افزايش قيمت كمترى نسبت به 
رقم پايه اعــالم كند برنده پروژه خواهد بود و 

آن را اجرا مى كند.
برخي مسئوالن كشوري هم مى گويند كه قيمت 
نهايى در پايان پروژه و براســاس هزينه هايى 
است كه سازندگان اعالم مى كنند. حال پرسش 
اين اســت كه اگر قرار باشد قيمت ها در پايان 
مشخص شود چه نيازى است كه از هم اكنون 
قيمت هاى پايه و على الحساب براى پيمانكاران 
تعيين شــود؟ حتى لزومى به برگزارى مناقصه 
نيست. مى شود پروژه را به هر پيمانكار داراى 
صالحيتــى واگــذار و صرفا با بررســى هاى 
كارشناســى نــرخ، بر كار او نظــارت كرده و 
درنهايت پس از پايان پــروژه قيمت نهايى را 

اعالم كرد.
اين موضوع كه با توجه به نوسانات اقتصادى، 
از هم اكنون تعيين قيمت نهايى واحدهاى اقدام 
ملى امكانپذير نيســت، منطقى به نظر مى رسد 
اما يادمان هســت كه مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازى در سال گذشته قيمت ها را بين 2/5
تا 3/5 ميليون تومان در هــر متر مربع برآورد 

مى كردند كــه قطعا بســيارى از متقاضيان بر 
روى آن حســاب باز كردنــد. آن زمان قيمت 
هر كيلوگرم ميلگــرد حدود 4 هزار تومان بود 
كه هم اكنون به حدود 12هزار تومان رســيده 
است. ســيمان نيز از پاكتى ده هزار تومان در 
سال 1397 به 22 تا 24 هزار تومان در روزهاى 

اخير رسيده است.
روز گذشته خبرى در يكى از رسانه ها منتشر 
شد مبنى بر اينكه در يكى از شهرهاى استان 
اصفهان از سوى بنياد مســكن به متقاضيان 
مســكن ملى گفته شــده واحدهــاى آنها با 
هزينــه اى بالغ بر 500 ميليون تومان و بدون 
هزينه زمين ظرف 2 ســال تكميل مى شود. 
جواد حق شــناس معاون بنياد مسكن ضمن 
اذعان به هزينــه مترى 4 ميليون تومان براى 
اين پروژه در توضيح اطالعيه گفته اســت: 
«چه اشــكالى دارد كه از ابتــدا به متقاضى 
گفته شود شــما قرار نيســت پول زمين را 
پرداخــت كنيد ولى هزينه تمام شــده آن بر 
عهده شماســت؟ ... اين پروژه ها ده طبقه با 
2 طبقه زيرزمين هستند در طبقه همكف هم 

مى شود  ســاخته  جلسات  سالن 
مشــاعات  درصد   43 حدود  كه 
دارد كه به هــر مترمربع زيربناى 
افزوده  مســكونى،  واحدهــاى 
مى شــود؛ بنابراين افزايش قيمت 
اين پــروژه به حــدود مترى 4

ميليــون تومان، بــه همين دليل 
است».

ســاعاتى بعد دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرســازى ضمن 
اعالم اين مطلــب كه خبر اعالم 
قيمت  افزايــش  دربــاره  شــده 
ساخت يك مترمربع از واحدهاى 
مسكن  ملى  اقدام  طرح  مسكونى 
بــه 3/3 ميليون تومــان تكذيب 
اين  «در  كــرد:  اعالم  مى شــود، 
رابطه الزم به ذكر اســت، در طرح اقدام ملى 
مسكن، قيمت پايه ســاخت يك مترمربع از 
واحدهاى مســكونى براساس فهرست بهاى 
منتشرشده توسط سازمان برنامه و بودجه در 
3 ماهه دوم ســال 1399 به ميزان 2/7 ميليون 
تومان به دســتگاه هاى متولــى اجراى طرح 
اقدام ملى مســكن ابالغ شــده است. بديهى 
اســت درصورت افزايش احتمالى هزينه هاى 
ســاخت در مدت زمان اجراى طرح مذكور، 
ميزان افزايش در هزينه ســاخت براســاس 
تعديل هاى رســمى اعالمى سازمان برنامه و 

بودجه صورت مى پذيرد.»
در شــرايط فعلى كه هر روز رقم هاى جديدى 
از واحدهاى اقدام ملى اعالم مى شود، متقاضيان 
سردرگم شــده اند و هيچ تصورى از آينده اين 
طرح ندارند. شــايد يكى از داليل اقبال پايين 
متقاضيــان از طرح اقــدام ملى همين موضوع 
باشد؛ به طورى كه از حدود 470 هزار متقاضى 
تأييدشــده تا روز ســوم آذرماه 158 هزار نفر 
افتتاح حساب كرده و فقط صد هزار نفر واريز 

وجه داشته اند.

 شايد بى ربط نباشد اگر بگوييم بيكارى، نبود 
امكانات كافى، خشكســالى ها، تصميم به ادامه 
تحصيل، درآمد كــم حاصل از كار پر زحمت 
كشــاورزى و رؤياى برخى از روســتاييان كه 
اگر به شــهر بروند براى آنها فرش قرمز پهن 
كرده اند(!) از عمده داليل مهاجرت به شــهرها 
باشد؛ اما اينها جز سراب خوش آب و رنگى كه 

از دور ديده مى شود، نيست.
آنچه مســلم اســت امــروزه ايــران از جمله 
كشورهايى است كه با سير روز افزون مهاجرت 
روستاييان به شهرها مواجه شده و با مشكالت و 
پيامدهاى ناشى از اين مهاجرت، دست و پنجه 
نرم مى كند و استان همدان نيز از اين وضعيت 

مستثنا نيست.
دقيق تر كه مى شويم مى بينيم اين مهاجرت ها هم 
در مبدأ و هم در مقصد، مســائل و مشكالت 
متعددى مانند بروز نابسامانى هاى ناشى از فشار 
بر منابــع و امكانات محدود جوامع شــهرى، 
بيكارى و كــم كارى، كمبود فضاى زيســتى 
و آموزشــى، آلودگــى هوا و محيط زيســت، 
سالخوردگى و زنانه شدن نيروى كار كشاورزى، 

تخليه روستاها و ... را به وجود آورده است.
نگاه را كمى فراتر مى بريم و مى بينيم كه همين 
رفتارها سبب شده كالنشهرها با مسأله جدى در 
عرصه مديريت كشورى روبه رو شوند، مناطقى 
كه حجم انبوه و بســيارى از جمعيت را در دل 
خود جاى داده و حال پس از گذشــت سال ها، 
اين تنوع و تكثر خود به معضلى جدى بدل شده 

كه بايد براى آن چاره انديشى كرد.
ناگفتــه نماند كــه تأكيدات فراوانــى مبنى بر 
لزوم جلوگيرى از حاشيه نشــينى و مهاجرت 
روستاييان به شهر عنوان شده، كما اينكه رهبر 
معظم انقالب ضمن اشــاره به لزوم تســهيل 
زندگى در مناطق روستايى در شهريورماه سال 
89، عنوان فرمودند «زندگى كردن را براى مردم 
بايد آسان كرد، اين يك سرفصل مهم است كه 
اگر چنانچه انسان اين را باز كند، خواهيم ديد 
بسيارى از خواســته هاى اقتصادى، بسيارى از 
كاركردهاى مربوط بــه دولت، همچون دولت 
الكترونيك مطرح است تا برسيم به مسأله فعال 
كردن روستاها، جلوگيرى از مهاجرت و اين ها 
همه تحت همين عنوان آســان كردن زندگى 

براى مردم است».

همين جمالت كافى اســت كه مطمئن شويم 
با توجه به مفهوم مهاجرت؛ بازگشت دوباره 
مهاجران به موطــن اصلى خود براى زندگى 
بــه داليل گوناگون كه مهم ترين آن توســعه 
زيرســاخت ها و امكانــات زيربنايــى براى 
فعاليت هاى اقتصادى و رشــد و پيشــرفت 
فرهنگى و سياســى در منطقه مهاجرفرست 
است، منجر به بروز پديده مهاجرت معكوس 

مى شود.
به طور كلى مهاجرت معكوس در ايران بيشتر به 
بازگشــت مردم از شهرهاى بزرگ به شهرهاى 
كوچك يا از شهرها به مناطق روستايى مربوط 
مى شود اما نكته مهم اين است كه ايجاد زمينه 
توسعه و عمران روســتاها با توجه به شرايط 
فرهنگى، اقتصــادى و اجتماعى، تأمين عادالنه 
امكانات از طريق ايجاد تســهيالت اجتماعى، 
توليدى و رفاهى، ايجاد تســهيالت الزم براى 
بهبود مسكن روســتاييان و خدمات بهزيستى 
و عمومى، همگى مواردى هستند كه مى توانند 

عاملى براى بازگشــت روستاييان به موطن 
اصلى خود براى زندگى باشد.

كمى كه موضوع را باز مى كنيم مى بينيم، ايجاد 
شبكه ارتباطى منظم و ساماندهى منطقى نظام 
توزيع خدمات در سطح روستاها، ايجاد زمينه 
بهبود وضعيت اقتصادى روســتاها از طريق 
تســهيالت توليدى، اشتغال و ارتقاى درآمد 
روســتاييان هم براى تسريع روند مهاجرت 
معكوس بايد مدنظر مســئوالن مربوطه قرار 

بگيرد.
با توجــه به موارد اشاره شــده اجراى طرح 
هــادى و ديگــر فعاليت هــاى عمرانى و 
توســعه اى در روســتاها عاملــى مهم در 
شــكل گيرى مهاجرت معكوس و افزايش 
تمايل روستاييان مهاجرت كرده به شهر براى 

بازگشت به موطنشان، است.
وقتى موضوع مهاجــرت معكوس به ميان 
مى آيد توسعه پايدار روستايى به عنوان عاملى 
تعيين كننده نقش مهمى در اين فرايند خواهد 

داشت؛ توسعه پايدار توسعه اى است كه بتواند 
نيازهاى كنونى بشر را برآورده كند بدون آنكه 
توانايى هاى محيطى و زيستى نسل هاى آينده را 

در تأمين نيازهايشان به مخاطره اندازد.
هدف اصلى توســعه پايدار، تأميــن نيازهاى 
اساسى، بهبود و ارتقاى سطح زندگى براى همه 
ضمن حفظ و اداره بهتر اكوسيستم ها وآينده اى 

امن تر و سعادتمندانه تر است.
بايد توجه شــود كه روســتاها كانون مولد هر 
جامعه محســوب مى شــوند و تصميم گيران 
كالن بايد با شــناخت ظرفيت هاى روســتايى 
با راهبردهاى مؤثر شــرايطى را فراهم كنند كه 
جذابيت الزم براى حضور جمعيت در روستاها 
و تقويت اقتصاد آن مهيا شده و روند مهاجرت 

به شهرها معكوس شود.
ناگفته پيداســت اهميت و ضرورت توســعه 
روستاها به اندازه اى است كه بسيارى از كشورها 
براى آن يك ســند جامع شامل اهداف كوتاه، 
ميان و بلندمدت توســعه روستايى و در قالب 

چشــم انداز توســعه اقتصادى تعريف و اجرا 
مى كنند.

بايد پذيرفت در اســتان همدان با توجه به 
مسائل زمين شــناختى و ساختار جغرافيايى 
روســتاها مى توان با ارائــه خدمات رفاهى، 
توســعه گردشــگرى، كشــاورزى، صنايع 
دســتى، ايجاد اشــتغال از طريق بنگاه هاى 
توســعه  اصلى  اهرم هاى  به عنوان  زودبازده 
پايــدار، زمينه مناســبى را بــراى مهاجرت 
معكوس ايجاد كرد. همچنين در كنار مسائل 
گفته شــده، توسعه سيســتم آبيارى كم فشار، 
توســعه قنوات در روستاها، ساخت كانال هاى 
آبرسانى كشــاورزى، تأمين آب شرب سالم و 
بهداشتى، توســعه صنايع تبديلى، زنبوردارى، 
پرورش آبزيــان، توســعه گلخانه ها و جذب 
ســرمايه گذاران از ديگر اقداماتى است كه در 
اســتان همدان دســت يافتنى بــوده و موجب 

مهاجرت معكوس به روستاها مى شود.
بدين ترتيــب مى توان نتيجه گرفت توســعه 
پايدار روستايى هم حمايت دولت و هم بخش 
خصوصــى را مى طلبد تا با ســرمايه گذارى و 
ايجاد اشــتغال و كارآفرينى بتوانند شكوفايى 

اقتصاد روستايى را به درستى رقم بزنند.
* يحيى احمدى

تورم مصالح از انكار تا واقعيت

متقاضيان مسكن ملي 
تصوري از آينده آن ندارند

توسعه پايدار الزمه مهاجرت معكوس 
و شكوفايى اقتصاد روستايى

پروازهاى ايران اير به آنكار
 از سرگرفته شد

 ســازمان هواپيمايى كشــورى از صدور مجوز پــرواز آنكارا براى 
شركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران «هما» خبر داد.

به گزارش ايســنا، با شــيوع ويروس كرونا در جهان، سفرهاى هوايى 
به شدت كاهش يافت و كشور ما نيز از اين امر مستثنا نبود.

هم اكنون با كاهش محدوديت هاى وضع شــده در كشورها براى مقابله 
با كوويد-19، شــركت هواپيمايى جمهورى اســالمى ايران «هما» كه 
پرواز خــود به آنكارا را متوقف كرده بود، بــا رايزنى و اخذ مجوز از 
سازمان هواپيمايى كشورى، يك پرواز هفتگى در مسير تهران - آنكارا 

و بالعكس برقرار مى كند.
اين پرواز با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى توافق شــده بين 2 كشور 

انجام خواهد شد.
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در ليگ قهرمانان اروپا
16 تيم به مرحله حذفى صعود كردند

 ديدارهاى مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا با اضافه شــدن نام 
تيم هاى رئال مادريد، اتلتيكومادريد و مونشــن گالدباخ به فهرست 

تيم هاى صعودكننده و حذف اينتر به پايان رسيد.
به گزارش تســنيم، پرونده بازى هاى مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
اروپا در فصل 21-2020 با برگزارى 8 ديدار بســته شد كه در پايان 
تيم  هاى مادريدى رئــال و اتلتيكو به همراه مونشــن گالدباخ راهى 

مرحله يك هشتم نهايى شدند و اينترميالن ايتاليا حذف شد.
در گروه A بايرن مونيخ صدرنشين كه صعودش به عنوان تيم نخست 
پيش از اين مســجل شــده بود، ميهمان روس خود تيم لوكوموتيو 

مسكو را با نتيجه 2 بر صفر شكست داد تا 16 امتيازى شود.
همچنين در بازى همزمان اين گروه، تيم اتلتيكومادريد ميزبان خود 
ســالزبورگ اتريش را با نتيجه 2 بر صفر شكســت داد و با 9 امتياز 

به عنوان تيم دوم گروه صعود كرد. 
به اين ترتيب بايرن و اتلتيكومادريد راهى مرحله يك هشــتم نهايى 

شدند، سالزبورگ با 4 امتياز به عنوان تيم سوم به ليگ اروپا رفت.
گــروه B كه به گروه مرگ معروف بود رئال مادريد ميزبان خود تيم 
بوروسيا مونشن گالدباخ را با نتيجه 2 بر صفر شكست داد تا با كسب 
3 امتياز اين بازى ده امتيازى شود و به عنوان تيم نخست صعود كند. 
مونشــن گالدباخ نيز با وجود قبول باخت در ايــن بازى با 8 امتياز 

به عنوان تيم دوم گروه صعود كرد.
در ديگــر بازى همزمان اين گروه اينتر در خانه مقابل تيم شــاختار 
دونتسك به تساوى بدون گل رضايت داد كه اين نتيجه سبب حذف 
هر 2 تيم شد. اينترى ها كه براى صعود نياز به كسب پيروزى در اين 
بازى داشــتند، با اين نتيجه با 6 امتياز در قعر جدول باقى ماندند و 
پايين تر از شاختارى كه با 8 امتياز راهى ليگ اروپا شد، حذف شدند.

در گروه C منچسترســيتى كــه صعودش به مرحلــه بعد به عنوان 
ســرگروه قطعى شده بود، ميهمان خود مارسى را با نتيجه 3 بر صفر 
شكست داد. سيتى با اين پيروزى 16 امتيازى شد. مارسى هم با قبول 
پنجمين باخت خود با 3 امتياز به قعر جدول ســقوط كرد و حذف 
شــد. در بازى همزمان اين گــروه المپياكوس در خانه با نتيجه 2 بر 
صفر به پورتو باخت اما در رده ســوم جــدول قرار گرفت و راهى 

ليگ اروپا شد.
در پايــان مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا تيم هاى راه يافته به دور 

حذفى اين مسابقات مشخص شده اند.
بديــن ترتيب تيم هاى رئــال مادريد، بايرن مونيخ، منچسترســيتى، 
ليورپول، چلســى، دورتموند، يوونتوس و پارى سن ژرمن به عنوان 
سرگروه و اتلتيكو مادريد، مونشــن گالدباخ، پورتو، آتاالنتا، سويا، 
التزيو، بارســلونا و اليپزيگ هم تيم هاى هستند كه به با قرار گرفتن 

در رده دوم مرحله گروهى به دور حذفى راه پيدا كرده اند.
در مرحله حذفى كشورهاى آلمان و اسپانيا با 4 تيم و انگليس وايتاليا 
با 3 تيم به همراه پورتو پرتغال و پارى سن ژرمن فرانسه حضور دارند.

 اسامى تيم هاى حاضر در مرحله حذفى
تيم هاى بايرن مونيخ، بورســيا دورتموند، اليپزيگ و بورسيا مونشن 
گالدباخ از آلمان، تيم هاى رئال مادريد، بارســلونا، ســويا و اتلتيكو 
مادريد از تيم اسپانيايى، تيم هاى منچستر سيتى، ليورپول و چلسى از 
انگليسى، تيم هاى يوونتوس، التزيو و آتاالنتا ازايتاليا و پورتو پرتغال 

و پارى سن ژرمن فرانسه در مرحله حذفى حضور دارند.
قرعه كشى مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا دوشنبه هفته 

جارى در سوئيس برگزار مى شود.
بازى ها در مرحله حذفى به صورت رفت و برگشــت خواهد بود و 

سرگروها در دور برگشت ميزبان هستند.
در اين مرحله 2 تيم از يك كشور و تيم هايى كه در مرحله گروهى 

همگروه بودند مقابل هم قرار نمى گيرند.

اسطوره فوتبال ايتاليا درگذشت
فوتبال  اسطوره  روسى،  پائولو   
ايتاليا در ســن 64 ســالگى از دنيا 

رفت.
پائولو روســى قهرمان جام جهانى 
1982 همراه با تيــم ملى ايتاليا و 
برنده توپ طال در سن 64 سالگى 

درگذشت.
او در ســال هاى اخيــر به عنــوان 
كارشــناس در شــبكه RAI فعاليت مى كرد و مجرى برنامه انريكو 

وارياله، خبر درگذشت اين اسطوره را اعالم كرد.

سرمربى ماشين سازى كناره گيرى كرد
 هيأت مديره ماشين سازى با استعفاى وحيد بياتلو موافقت كرد.

درحالى كه ليگ برتر ايران تنها 5 هفته از بازى هاى خود را سپرى كرده 
اما ناكامى برخى تيم ها سبب شد كه در ابتداى راه 2 سرمربى استعفا يا 

بركنار شوند.
وحيد بياتلو ســرمربى ماشين ســازى با حضور در محل اين باشــگاه 
اســتعفاى خود را به مديرعامل تحويل داد. به دنبال اين استعفا، هيأت 
مديره تشكيل جلسه داد و درنهايت با استعفاى بياتلو موافقت شد. حال 
بايد ديد جانشين بياتلو در ماشين سازى چه كسى خواهد بود.در ديگر 

تيم تبريزى نيز عليرضا منصوريان به پايان خط رسيد و بركنار شد.

على دايى در آستانه همكارى با اورتون 

 على  دايى در آستانه بازگشتى عجيب به دنياى فوتبال است و درست 
شبيه همان روزهاى بازيگرى كه پس از طغيان هجمه ها با گل هايش همه 
را شگفت زده و به سكوت فرا مى خواند. به گزارش ايلنا، على دايى كه 
پس از پايان همكارى با سايپا به داليلى عجيب در ماه هاى اخير مجبور 
به دورى از فوتبال بوده، اكنون طبق ادعاى نشريه آلمانى كيكر، در آستانه 
بازگشت به فوتبال و البته همكارى با باشگاه اورتون انگليس قرار دارد. 
مالك باشگاه اورتون انگليس فرهاد مشيرى كه ايرانى االصل محسوب 
مى شود، است و اين نشريه در گزارش خود با اشاره به سابقه على دايى 
در فوتبال آلمان و همچنيــن رقابت اين روزهاى كريس رونالدو براى 
دستيابى به ركورد آقاى گلى اين اسطوره ايرانى، مدعى شده كه بايد در 

انتظار حضور على دايى در فوتبال انگليس و اورتون بود.

زمان رسيدگى دادگاه CAS به پرونده 
آل كثير مشخص شد

 باشــگاه پرسپوليس حدود ده روز پيش با ارسال اليحه اى به دادگاه 
CAS از اين محكمه درخواســت كرد تــا زمان تعيين تكليف نهايى 
پرونده عيسى آل كثير ضمن صدور دستور  موقت براى رفع محروميت 
و حضور وى در ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا، تصميم كميته استيناف 
AFC مبنى بر سوءبرداشت از رفتار آل كثير به عنوان رفتارى نژادپرستانه 
را رد كرده تا مهاجم سرخ پوشان از محروميت انضباطى در اين پرونده 

تبرئه شود.
اصرار تيم حقوقى باشگاه پرسپوليس براى رسيدگى به اين پرونده سبب 
شــد با وجود طوالنى بودن روند رسيدگى به پرونده هاى مختلف در 
دادگاه حكميت ورزش، به اين پرونده به شكل فورى رسيدگى شود. با 
توجه به پايان مهلت كنفدراسيون فوتبال آسيا براى ارائه اسناد مربوط به 
اين پرونده تا تاريخ 24 آذر قرار است در همان روز پس از دريافت شدن 

اين مدارك به شكايت پرسپوليس هم رسيدگى شود.

با حكم كميته وضعيت «واسعى»
 4 ماه محروم شد

 كميته وضعيت فدراسيون فوتبال، سعيد واسعى بازيكن تراكتور تبريز 
را به مدت 4 ماه از حضور در ميادين ملى و باشگاهى محروم كرد.

كميته وضعيت بازيكنان فدراســيون فوتبال رأى خود را درباره باشگاه 
پيكان و باشگاه تراكتور و سعيد واسعى به شرح زير اعالم كرد:

سعيد واسعى به محروميت 4 ماه از شركت در بازى هاى رسمى (اعم از 
باشگاهى و ملى) محروم شد. واسعى و باشگاه تراكتور به پرداخت مبلغ 
12 ميليارد و 465 ميليون و 200 هزار ريال بابت غرامت و پرداخت مبلغ 
275 ميليون و 665 هزار و 360 ريال بابت هزينه دادرسى محكوم شدند.
همچنين خواسته باشگاه پيكان نسبت به مازاد خواسته به مبلغ 6 ميليارد 
ريال مردود اعالم مى گردد و خواســته باشــگاه پيــكان درباره اعمال 

محروميت از نقل و انتقاالت نسبت به باشگاه تراكتور رد شد.
بدين ترتيب سعيد واسعى هم مانند بابك مرادى 4 ماه را بايد به دور از 
مستطيل سبز بگذراند. اين بازيكن در ابتداى فصل در انتقالى جنجالى 

از پيكان به تراكتور آمد.

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

برابــر رأي شــماره 139960326001000965 مورخــه 1399/09/01 هيــأت اول/ دوم موضــوع 
ــد ســند رســمي  ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان - ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه 
بالمعــارض متقاضــى آقــاى علــى حســين خانجانــى مقتــدر فرزنــد حســين بــه شــماره 
شناســنامه 1324 صــادره از همــدان در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 310/70 
ــه  ــدان ب ــك هم ــش ي ــه بخ ــع در حوم ــي واق ــالك 7/40 اصل ــمتي از پ ــع قس مترمرب
نشــانى: ابتــداى كــوى محمديــه، ســمت راســت، (راضــى حــاج حســن آزادى) خريــدارى 
ــه منظــور  ــذا ب ــده اســت. ل ــاى ســيدمحمد حميــدى محــرز گردي از مالــك رســمى آق
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه صــدور ســند مالكي ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــذ رس ــس از اخ ــن اداره تســليم و پ اي
ــم نماينــد. بديهــي اســت در  ــي تقدي ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 1281) 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/08

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

 آگهي حصر وراثت
خانــم معصومــه ابراهيمــى داراى شــماره شناســنامه 5029876294 به شــرح دادخواســت 
كالســه 112/9900422ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
ــنامه  5029609350 در  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد وكيل ــادروان احم ــه ش ــح داده ك توضي
تاريــخ 1389/12/11 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 

آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 
1-معصومــه ابراهيمــى فرزنــد يعقوبعلــى بــه شــماره شناســنامه 66 متولــد 1362 صــادره 

از فامنيــن همســر متوفــى
ــد1383  ــنامه 5020151149 متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم ــى فرزن ــدى وكيل 2-مه

ــى ــر متوف ــن پس ــادره از فامني ص
3-محمــد وكيلــى فرزنــد رضاعلــى بــه شــماره شناســنامه 2257 متولــد 1335 صــادره 

از فامنيــن پــدر متوفــى
ــد  ــه شــماره شناســنامه 5 مواليــد متول ــد محمدمهــدى ب ــرد فرزن  4-زهــرا صالحــى ف

ــادر متوفــى.  1339 صــادره از فامنيــن م
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب اين
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
(م الف 256)
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آگهي حصر وراثت
آقــاى جعفــر محققــى داراى شــماره شناســنامه 0320327531 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه 112/9900437ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
ــنامه  5029198214  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــى محقق ــادروان آقامعل ــه ش ــح داده ك توضي
در تاريــخ 1397/08/08 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 
ــه  ــى ب ــد آقامعل ــى فرزن ــر محقق ــه: 1-جعف ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
شــماره شناســنامه 9836 متولــد1351 صــادره از البــرز كــرج پســر متوفــى، 2-حســين 
ــرز  ــد1353 صــادره از الب ــه شــماره شناســنامه 9837 متول ــد آقامعلــى ب محققــى فرزن
كــرج پســر متوفــى، 3-يوســف محققــى فرزنــد آقامعلــى بــه شــماره شناســنامه 9838 
متولــد1355 صــادره از كــرج پســر متوفــى، 4-غالمرضــا محققــى فرزنــد آقامعلــى بــه 

ــى، ــن پســر متوف ــد1358 صــادره از فامني شــماره شناســنامه 2858 متول
5-طاهــره محققــى فرزنــد آقامعلــى بــه شــماره شناســنامه 1818 متولــد1336 صــادره 
ــه شــماره شناســنامه  ــد آقامعلــى ب از فامنيــن دختــر متوفــى، 6-كبــرى محققــى فرزن
ــد  ــى فرزن ــوم محقق ــى، 7-ام كلث ــر متوف ــن دخت ــادره از فامني ــد1327 ص 1698 متول
ــد1318 صــادره از فامنيــن همســر متوفــى.  ــه شــماره شناســنامه 2 متول عبدالرحمــن ب
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب اين
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

ــف 255) شــد. (م ال
حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  7712 ب ــماره شناس ــدرى داراى ش ــم حي ــاى ابراهي آق
كالســه 563/99ش112ح از ايــن شــعبه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
ــخ  ــنامه 6771 در تاري ــماره شناس ــه ش ــدرى ب ــم حي ــادروان كاظ ــه ش ــح داده ك توضي
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1399/07/20 در اقامت
متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-محمــد حيــدرى فرزنــد كاظــم بــه شــماره شناســنامه12 
متولــد1361 فرزنــد متوفــى، 2-فيــروزه ســليمانى فرزنــد محمــد بــه شــماره 
ــه  ــد كاظــم ب ــدرى فرزن ــدس حي ــى، 3-مق ــد1330 همســر متوف ــنامه6770 متول شناس
شــماره شناســنامه7711 متولــد1348 فرزنــد متوفــى، 4-اكــرم حيــدرى فرزنــد كاظــم 
ــد  ــدرى فرزن ــه حي ــى، 5-مدين ــد متوف ــد1363 فرزن ــنامه188 متول ــماره شناس ــه ش ب
ــدرى  ــه حي ــى، 6-رقي ــد متوف ــد1355 فرزن ــنامه8996 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب كاظ
ــا  ــى، 7-عليرض ــد متوف ــد1357 فرزن ــنامه9146 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد كاظ فرزن
ــد  ــد1373 فرزن ــنامه4040224337 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد كاظ ــدرى فرزن حي
ــد1353  ــنامه8001 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد كاظ ــدرى فرزن ــرى حي ــى، 8-كب متوف
ــنامه7712  ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد كاظ ــدرى فرزن ــم حي ــى، 9-ابراهي ــد متوف فرزن
ــور  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب متولــد1351 فرزنــد متوفــى. اينــك ب
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــر كســي اعتراض ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

ــف 426) ــد. (م ال ــد ش ــادر خواه ــي ص گواه
شعبه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جاه طلبى هاى قطر تمامى ندارد
 قطر كه در ســال 2022 ميزبان جام جهانى اســت، در تالش 
هســتند تيمى آماده راهى جام جهانى كرده تا از اعتبار و ميزبانى 
خود دفاع كنند. در هميــن ارتباط قطر حضور در تورنمنت هاى 
ســطح باال را در دستور كار قرار داد تا تجربه بازيكنان ملى پوش 

اين كشور باال برود.
E قطر با وجود حضور قطعى اش در جام جهانى 2022، در گروه
آســيا قرار دارد تا توان خود را در تقابل با حريفان آسيايى محك 
بزند. قطر براى دومين دوره پياپى در ســال 2021 در مســابقات 
كوپا آمريكا حضور خواهد داشــت. اين مســابقات در ماه جون 

2021 به ميزبانى كلمبيا برگزار مى شود و قطر اين فرصت را دارد 
تــا بازيكنانش را در مرحله گروهى در مصاف با تيم هاى كلمبيا، 

برزيل، ونزوئال، پرو و اكوادور حسابى آبديده كند.
يكــى دو ماه پس از آن قطر عازم مكزيك مى شــود تا اين بار در 
جام طاليى كونكاكاف (كشورهاى آمريكاى مركزى و آمريكاى 
شــمالى) شــركت كند. قطر در اين رقابت ها در گروه چهارم با 
هندوراس، پاناما و گرانادا بازى مى كند و اين شــانس را خواهد 
داشــت تا بازيكنانــش در مصاف با تيم هايــى از اين منطقه هم 

صاحب تجربه شوند.
اما جاه طلبى قطر به اوج خود رســيد كه حضور در مســابقات 

مقدماتــى جــام جهانى در منطقــه اروپا را هــدف قرار گرفت 
و توانســت موافقت اتحاديه فوتبال اروپا براى شــركت در اين 
مســابقات را جلب كند. تيم ملى اين كشــور در گروه نخست 
مسابقات مقدماتى جام جهانى اروپا با تيم هاى پرتغال، آذربايجان، 

لوكزامبورگ، صربستان و ايرلند ديدار مى كند.
با اين حســاب قطر از همين حاال خودش را براى شــركت در 
بزرگ ترين رويداد فوتبال جهان در سال 2022 كه ميزبانش است، 
آماده كرده و بازيكنانش بازى با سبك هاى مختلف از سراسر دنيا 
را تجربه مى كننــد و احتماالً در جام جهانى تنها چيزى كه براى 

اين تيم به چشم نيايد، كم تجربگى باشد.

 رقابت هاى واليبال قهرمانى 
دسته يك باشــگاه هاى كشور 
پس از يك وقفه چند هفته اى 
به دليل شــدت شــيوع كرونا 
ويــروس قرار اســت از هفته 

آينده در تهران دنبال شود.
بيســت ونهمين  مقدماتى  دور 
دوره مسابقات واليبال قهرمانى 

باشگاه هاى دسته يك مردان ايران جام شهيد 
قاسم سليمانى با حضور 18 تيم در 2 گروه 

به صورت متمركز برگزار مى شود.
رقابت هاى گروه نخست اين بازى ها تا دور 
پنجم در شــهر مشهد برگزار شد كه به دليل 
گســترش بيمارى كوويد-19 تعطيل شد و 

حاال قرار است اين رقابت ها دنبال شود.
تيم سروقامتان همدان نماينده استان در اين 
مسابقات در 5 بازى انجام داده خود صاحب 
3 پيروزى و 2 شكســت شــده است و در 

جايگاه چهارم جدول قرار دارد.
اين تيم اميدوار اســت با انجــام بازى هاى 
باقيمانده و دور برگشــت، خود را به باالى 
جدول برســاند و اميد خود را براى صعود 

افزايش دهد.
بازى هــاى باقيمانده دور رفــت از امروز 
در 2 ســالن 9 دى و همــگام تهران دنبال 
مى شود سروقامتان امروز به مصاف ملوان 
تهــران مى رود و فردا اســتراحت خواهد 

داشت.
ســروقامتان 2 بازى پايانى خود را به ترتيب 
روزهاى 25 و 26 آذر ابتدا مقابل شهردارى 
جوان اروميه و سپس در آخرين بازى برابر 

هوادار تهران به ميدان مى رود.
در ايــن رقابت ها تيم ســروقامتان همدان، 
ملوان تهران، فوالد خراســان، اشــتاد سازه، 
مقاومت بســيج، مس رفسنجان، شهردارى 
جوان اروميه، تخت جمشــيد مرودشــت 

فارس و هــواداران تهران در 
گروه نخست حضور دارند كه 
براى صعود به ليگ برتر بازى 

مى كنند.
با گذشت 5 هفته از مسابقات 
ســروقامتان همدانــى بــا 3

و  شكســت   4 و  پيــروزى 
كســب 9 امتياز چهارم است. 
سروقامتان مقابل مقاومت بسيج تهران، تخت 
جمشيد مرودشت فارس و اشتاد سازه مشهد 
پيروز شدند و مقابل مس رفسنجان و فوالد 

خراسان تن به شكست دادند.
*اسامى بازيكنان سروقامتان

مصطفى رئيســيان، ســينا حاصللو، ارمين 
غالمــى، محمد مشــيدى، وحيــد ريگى، 
مهــدى االهى، محمدجــواد آرايش، وحيد 
صالحى ضمير، على ابراهيمى، بهزاد كاظمى، 
نيما ســميعى، مبين قهرمانى، سينا حيدرى، 
فرهاد وزيرى، مهدى علينژاد، على عسگرنيا، 
مهران توانايى، مهدى عبدلى وركانه و نيكان 

مرادى نشاط.
سرمربى: مهدى عطايى 

 رئيس هيأت كشــتى استان همدان با بيان 
اينكه اســتاندار تمام قد حامى كشــتى است، 
گفت: ورزش اســتان با حضور سيفى متحول 

شده است.
حميدرضا يارى در نشست با رئيس فدراسيون 
كشــتى جمهورى اســالمى ايران و مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان، اظهار كرد: 
حضور حميد سيفى به عنوان مديركل ورزش 
و جوانان استان، ورزش استان را متحول كرده 

است.
وى تصريح كرد: امروز شرايط براى بازگشت 
همدان به دوران طاليى و پرافتخار خود فراهم 
است، بنابراين اميدواريم با همدلى و همراهى 

بتوانيم اقدامات خوبى انجام دهيم.
يارى خاطرنشان كرد: ورزش كشتى امروز از 
حمايت هاى تمام قد اســتاندار همدان و ساير 
مسئولين برخوردار اســت و اين مهم وظيفه 
ما را براى كسب موفقيت هاى بيشتر دوچندان 

مى كند.
استـاندار همـدان نيز در ديدار با عليرضا دبير 
گفت: همدان از گذشــته تا امروز در ورزش 
كشــتى داراى جايگاه ويژه اى بوده اســت و 
ما براى توســعه ورزش كشــتى استان كمك 

خواهيم كرد.
سعيد شاهرخى با بيان اينكه كشتى گيران استان 
در ســطح ملى و بين المللــى جايگاه دارند و 
شناخته شــده اند، گفت: رئيس هيأت كشتى 
استان به خوبى زمينه توســعه كشتى استان را 

فراهم آورده است.
وى گفــت: ســفرهاى رئيس فدراســيون به 
اســتان ها جهت توسعه ورزش كشتى شايسته 

قدردانى است.
حميد سيفى مديركل ورزش و جوانان استان 
و رئيس هيأت كشتى استان همدان نيز تصريح 
كرد: نگاه اســتاندار محترم به كشتى براى ما 
قابل ســتايش است و خيلى كشتى را حمايت 
كرده و نگاه همه ما به كشــتى ويژه تر است. با 
وجود عليرضا دبير كه خود برند كشتى حساب 

مى شود قطعا كشتى همدان پيشرفت مى كند.
مديركل ورزش و جوانان اســتان نيز در اين 
نشســت گفت: عليرضــا دبير الگــوى همه 

كشتى گيران كشور بوده و است.
سيفى با بيان اينكه براى ترويج فرهنگ پهلوانى 
و قهرمانى بايد مستند زندگى دبير ساخته شود، 
گفــت: يكى از مهم تريــن وظايف ما معرفى 
الگوهاى برتر و نخبه در زمينه هاى مختلف به 
جوانان و ورزشكاران است كه بايد در دستور 

كار قرار گيرد.
وى تصريــح كرد: دبير تنهــا قهرمان المپيك 
نيست بلكه فردى توانمند با اندوخته علمى و 
عملى در بحث كشتى است كه بايد از ظرفيت 
ايشــان بيش از هرزمانى در كشــتى همدان 

استفاده كنيم.
ســيفى با بيان اينكه اقدامات ما در زمينه هاى 
مختلف ورزشــى بايد داراى خروجى مثبت 
و موردقبول باشــد، گفت: درحال حاضر براى 
تأمين مالى كشتى استان همدان درحال جذب 
اسپانسر هستيم كه اميدواريم تالش هاى ما به 

بار بنشيند.
وى در پايان خاطرنشان كرد: آنچه در ورزش 
موردتوجه است پرورش همه جانبه يك انسان 
در ابعاد مختلف جســمى، روحى، اجتماعى 
اســت تا بتواند براى خــود و جامعه پيرامون 

خود مفيد واقع شود.
در ادامه رئيس فدراســيون كشــتى جمهورى 
اســالمى ايران با بيان اينكه همــدان پاره تن 
ورزش كشور اســت، گفت: همدان با وجود 
كشــتى،  ورزش  در  ملى پوش  كشــتى گيران 
استانى شناخته شده اســت و فدراسيون نگاه 
ويــژه اى به اين اســتان دارد و براى توســعه 
كشتى اســتان كمك مى كند. كشتى همدان را 

از جان ودل حمايت مى كنم. 
عليرضــا دبير اظهــار كرد: رئيــس هيأت 
كشــتى اســتان همدان فــردى خوش فكر 
اســت كه بايد براى برنامه هاى تدوين شده 
ظرفيت هاى  از  بايد  همچنين  شود.  حمايت 
جــوكار و ســيفى در شــهرهاى مالير و 
استفاده  كشتى  اصولى  آموزش  براى  نهاوند 

شــود و از مديركل ورزش استان كه خود 
گوش شكســته اســت درخواســت داريم 
ورزش كشــتى اســتان را تقويــت و براى 

پويايى آن تالش كند.
وى با تأكيد بر اينكه امروز شرايط براى ارتقاى 
جايگاه كشتى استان همدان محيا است، گفت: 
حضور سيفى در استان و همچنين سكان دارى 
كشتى توسط يارى زمينه به اوج رسيدن كشتى 

استان را فراهم كرده است.
همدان مهد اســتعداد هاى كشتى است، گفت: 
مدال المپيك عيار ورزش اســت كه بايد براى 

كسب آن تالش شود.
دبير با بيان اينكه از سال آينده به هيأت كشتى 
همــدان كمك مى كنيم، گفت: همدان پاره تن 
ورزش ايران اســت. نهاوند مهد كشتى است 
و بايد جوانان كشــتى گير اســتان حمايت و 
همراهى شوند، مســعود كمروند كشتى گير با 
آتيه اى است و به پيشرفت او اميدوار هستيم. 
جالل لطيفى نيز فنى ترين كشــتى گير تاريخ 

كشتى همدان بود.

با حضور رئيس فدراسيون كشتى كشور در همدان

روزهاى خوشى در انتظار كشتى استان است

به توسعه اسكواش 
همدان كمك مى كنيم

 كارهاى بزرگى در هيأت اسكواش استان 
انجام شــده و بايد به توسعه اسكواش همدان 

كمك كرد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در 
نشســت با رئيس هيأت اســكواش استان بر 
حمايت از توســعه اسكواش استان تأكيد كرد 
و گفت: هيأت هاى ورزشــى مــورد حمايت 
اداره كل هستند و از هيأت هاى فعال حمايت 

مى كنيم.
حميــد ســيفى تصريــح كــرد: اقدامــات 
ــام  ــتان انج ــكواش اس ــأت اس ــى در هي خوب
توســعه  بــراى  داريــم  آمادگــى  و  شــد 
ــاى  ــتان كاره ــكواش و در كل ورزش اس اس

ــم. ــام دهي ــى انج بزرگ
رئيس هيأت اســكواش اســتان نيــز در اين 
نشست، گفت: برنامه بلندمدت و كوتاه مدت 
براى توسعه اســكواش استان از روز نخست 
فعاليــت آغاز كــرده  و به توفيقــات خوبى 

رسيده ايم.
اسدا... ربانى مهر، گفت: 2 برنامه اصلى هيأت 
ابتدا توسعه زيرساخت ها و سپس استعداديابى 
و آموزش اســت و هر هفته خبرهاى خوبى 

براى اسكواش استان داريم.

آغاز ليگ دسته يك واليبال كشور

سروقامتان به مصاف ملوان تهران مى روند
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فرهنگگردشگري

حذف راهنمايان گردشگرى
 از اليحه بودجه 1400

 رئيس كانون راهنمايان گردشــگرى كشور از اختصاص ندادن 
بودجه اى براى پوشــش بيمه اى راهنمايان گردشگرى خبر مى دهد 
و معتقد اســت درحالى راهنمايان از فهرست پوشش بيمه اى براى 
تخصيص بودجه حذف شــده اند كه به تازگى وعده  تحقق اين مهم 

از سوى دولت داده شده بود.
ــه  ــا گالي ــنا، ب ــا ايس ــو ب ــعيد در گفت وگ سيدمحســن حاجى س
ــازمان  ــط س ــگرى توس ــان گردش ــدن راهنماي ــت نش از حماي
رديــف  نــدادن  اختصــاص  مى گويــد:  بودجــه،  و  برنامــه 
ــه  ــت ب ــت دول ــگرى خيان ــان گردش ــراى راهنماي ــه اى ب بودج
ــغلى و در  ــرايط ش ــن ش ــور در بدتري ــر كش ــان سراس راهنماي

ــت. ــا اس اوج دوران كرون
وى بــا تكرار اين جمله كه «ما راهنمايــان حمايت دلگرم كننده اى 
نداريم»، تصريح مى كند: درحالى راهنمايان از فهرســت پوشــش 
بيمــه اى براى تخصيص بودجه حذف شــده اند كه به تازگى وعده  

تحقق اين مهم از سوى دولت داده شده بود.
رئيس كانون راهنمايان گردشــگرى كشور با بيان اينكه گردشگرى 
ابزارى براى نامزدهاى رياســت جمهورى در ادوار مختلف شــده 
ولى وقتى اصلى ترين خواسته هاى اهالى صنعت گردشگرى مطرح 

مى شود، با بى اعتنايى از آن عبور مى كنند.
اين مسئول الزمه توسعه صنعت گردشگرى را اصالح سياست هاى 
خارجى كشور مى داند و مى گويد: گسترش گردشگرى در كشور ما 
نياز به اقدام خاصى از سوى دولت ندارد؛ زيرا ايران به اندازه كافى 
فرهنگ ميهمان نوازى و جاذبه هاى گردشگرى را داشته و مردم دنيا 

مشــتاق سفر به آن هستند و تنها كافى است اعتمادسازى و مراوده 
مسالمت آميز با دنيا برقرار شود.

وى با بيان اينكه در اذهان بســيارى از مردم دنيا ايران مقصد مورد 
اعتمادى نيست، مى گويد: متأســفانه تبلغيات سوء زيادى واقعيت 
كشور ايران را در دنيا كم رنگ كرده و جز با كمپين سازى، تبليغات 

و نشان دادن واقعيت ها نمى توان اين وضعيت را بهبود بخشيد.
حاجى ســعيد به بودجه اندك تبليغات گردشــگرى ايران اشاره و 
تصريح مى كند: در كشــورهاى اسالمى و مشابه ايران مانند مالزى 
ساالنه حدود 150 ميليون دالر صرف تبليغات گردشگرى مى شود.

وى بــا بيــان اينكــه افزايــش ده درصــدى بودجــه وزارت 
گردشــگرى ايــران در ســالجارى جوابگــوى نيازهــاى ايــن 
ــگرى در  ــت گردش ــون وضعي ــد: اكن ــت، مى گوي ــت نيس صنع
ــه  ــران در نقط ــطه بح ــه به واس ــت و هم ــابه اس ــا مش ــام دني تم

آغــاز يــك مســابقه هســتيم امــا در كشــور مــا هيــچ برنامــه اى در 
ايــن رابطــه وجــود نــدارد و پيشــنهادات وزارت گردشــگرى براى 
ــتاد  ــز در س ــا ني ــت پروتكل ه ــا رعاي ــگرى ب ــدازى گردش راه ان

ــده اســت. ــف مان ــا بالتكلي ــى كرون مل
اين مســئول با تأكيد بر اينكه پوشــش بيمه راهنمايــان در اليحه 
بودجه 1400 با وجود پيگيرى هــاى زياد، مورد اهتمام قرار نگرفته 
است، مى گويد: متأســفانه خروج راهنمايان گردشگرى از صنعت، 
مسئله اى بسيار اساسى است كه در نبود حمايت هاى بيمه اى به عنوان 
اصلى ترين خواســته اين قشر ادامه خواهد داشت و هيچ اميدى نيز 

براى حفظ سفراى فرهنگى كشورمان وجود ندارد.
 شفاف نبودن مصارف افزايش نرخ عوارض 

خروج از كشور
حاجى سعيد به مشــكالت ديگرى در حوزه گردشگرى نيز اشاره 

مى كنــد و مى گويد: يكى از اقداماتــى كه به بهانه كمك به صنعت 
گردشــگرى در 3 سال گذشته انجام شــده، افزايش نرخ عوارض 

خروج از كشور است.
ــود  ــا وج ــد ب ــن درآم ــه اي ــت ك ــأله اينجاس ــد: مس وى مى افزاي
هــدف كمــك بــه توســعه گردشــگرى، بــه مصــارف ايــن 
صنعــت نرســيده و گويــا دولــت از ايــن روش هــا صرفــا بــراى 
ــگرى  ــعه گردش ــرده و توس ــدام ك ــود اق ــاى خ ــران كمبوده جب

ــوده اســت. ــر نب مدنظ
وى فراكســيون گردشــگرى مجلــس را يــك ظرفيــت مهــم بــراى 
ــس  ــت مجل ــد: از ظرفي ــد و مى گوي ــگرى مى دان ــت گردش صنع
ــه  ــب و ارائ ــگرى نجي ــان گردش ــنيدن صــداى راهنماي ــراى ش ب
راهــكار قانونــى بــراى حــل مشــكالت اصلــى صنــف و صنعــت 

گردشــگرى، بهــره خواهيــم بــرد.

رضا فياضى ترامپ مى شود
 پخش فيلم تئاتر «من ترامپ نيستم!» با حضور رضا 
فياضى در نقس رئيس جمهــور آمريكا به تهيه كنندگى 
و كارگردانى رضــا خرم به تازگى در بخش ويدئوپرايم 

سايت آمازون آغاز شد.
پخــش اين اثر ابتــدا در انگليس و آمريكا آغاز شــده 
اســت و به تدريج در كشورهاى ديگر نيز انجام خواهد 
شــد. اين فيلم تئاتر كه در ژانر كمدى ســياه توســط 
على محمدرحيمى نوشته شــده و بهزاد صديقى آن را 
دراماتورژى كرده است، نخستين فيلم تئاتر ايرانى است 

كه به زبان انگليسى توليد و پخش جهانى شده است.
به گفته  كارگردان ابتــدا قرار بود اين نمايش به صورت 
زنده در كشورهاى اروپايى و آمريكا با عوامل خارجى 
چند اجرا داشــته باشد اما با گسترش ويروس كرونا در 
جهان، درنهايت قرار شد به صورت فيلم تئاتر توليد شود.

براساس اين گزارش و به نقل از روابط عمومى پروژه، 
در اين اثر رضا فياضى هنرپيشه  پيشكسوت تئاتر، سينما 
و تلويزيون كاراكتر ترامــپ را بازى كرده و هنرمندانى 
چون سيروس كهورى نژاد، سروش طاهرى، وحيد آقاپور 

و شهروز دل افكار ديگر نقش ها را ايفا كرده اند.
با توجه به اينكه زبان اصلى فيلم انگليســى است، قرار 
اســت در آينده  اى نزديك توســط بازيگران به فارسى 
دوبله و بــراى پخش از يكــى از پلت فرم هاى داخلى 
آماده شــود. تصويربردارى اين فيلم تئاتر برعهده  آرش 
خالق دوست بوده و در سكوت خبرى در مهرماه انجام 
شــده است. طراحى صحنه و لباس اين اثر نيز بر عهده  
مرجان گلزار و طراحى گريم آن به عهده  ماريا حاجيها 
بوده است. داستان فيلم تئاتر «من ترامپ نيستم!» درباره  
شــخصيت ترامپ، رئيس جمهور آمريكاســت كه در 
آســتانه  انتخابات رياست جمهورى 2020 كشورش در 
رقابت با جو بايدن رئيس جمهورى منتخب اين كشور 
فشار بســيارى را تحمل مى كند. او براى رهايى از اين 
فشار روحى به سوناى خشك خود در برج ترامپ پناه 
مى بــرد و... . عالقه مندان براى تماشــاى فيلم تئاتر «من 
ترامپ نيستم!» در آمريكا و انگليس مى توانند به نشانى 
https:www.amazon.com/gp/video/  زير

detail/B مراجعه كنند.

نامزد جايزه ادبى جالل
 انصراف داد

 اســامى 2 كتــاب راه يافته به مرحلــه نهايى بخش 
«مجموعه داستان كوتاه» ســيزدهمين دوره جايزه ادبى 
جالل آل احمد از سوى داوران اين بخش معرفى شدند، 
اما يكى از آنها با انتشار متنى در صفحه شخصى اش از 

شركت در اين رقابت انصراف داد.
به گزارش فــارس، در حالى كه داوران بخش داســتان 
كوتــاه جايزه جالل، 2 اثر را بــراى رقابت نهايى نامزد 
كرده بودند، نويســنده يكى از اين آثار با انتشار متنى در 
صفحه شخصى اش، حضور در رقابت ها و جوايز ادبى 
را «بندگى ديگران» قلمداد كرد و از شركت در رقابت با 

يك اثر ديگر انصراف داد.
براساس اعالم دبيرخانه ســيزدهمين دوره  جايزه  ادبى 
جالل آل احمــد، داوران بخش داســتان كوتاه، اســامى 
نامزدهاى راه يافته به مرحله نهايى اين بخش را به ترتيب 

حروف الفبا به شرح زير اعالم كردند:
اين آثــار به داورى راضيه تجــار، عبدالمجيد نجفى و 
داريوش عابدى به مرحله نهايى سيزدهمين دوره  جايزه  
ادبى جالل آل احمد راه پيدا كردند. اين درحالى است كه 
به رسم هر ســال، حداقل 3 اثر در بخش داستان كوتاه 
نامزد مى شــدند كه از بين آن هــا نهايتاً يك اثر به عنوان 
برگزيده معرفى مى شد، اما كم بودن عناوين داستان كوتاه 
در ســال 98 موجب شد تا داوران فقط 2 اثر را به عنوان 

نامزد معرفى كنند.
على صالحى بافقى كه كتاب «فالمينگوهاى بختگان»اش 
از نشر مركز نامزد دريافت جايزه شده، «دردها و مصائب 
اين سال ها و روزهاى مردم»اش را پيش كشيده و به اين 
بهانه از حضور در جايزه جالل انصراف داده تا به خاطر 
اين «آزادگى» و «رهايى» مورد تشــويق هم قطاران خود 
واقع شود! وى نوشته كه براساس اصول اخالقى اش در 
حلقه و بنده هيچ كس نبوده و نخواهد بود و انصراف از 
اين تشريفات و انتخاب ها، وجدانش را آسوده تر مى كند.

بالگرها 2 ماه ديگر چينى ها را با اينستاگرام 
به ايران دعوت كنند

 معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى همزمان با رفتارهاى 
جنجالى بالگرها و درحالى كه گفته شــده كرونا تا ســال ديگر قربانى 
مى گيرد، از ادارات اســتانى خواسته فورى براى جذب چينى ها توليد 

محتوا كنند.
بــه گزارش مهر، گروهــى از محققان در يك پژوهــش جديد اعالم 
كرده اند همه گيرى ويروس كرونا حداقل تا 2 ســال ديگر ادامه مى يابد 
و تا دوســوم جمعيت جهان نســبت به آن ايمن نشوند، اين ويروس 
كنترل نخواهد شــد و ايرج حريرچى معاون كل وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى در ايران نيز گفته، پيش بينى مى شود كشور تا يك 
ســال آينده درگير كرونا باشــد و مرگ وميرهاى ناشى از آن همچنان 

ادامه داشته باشد.
همزمان با اين گفته ها و جنجال و رفتارهاى نادرســت يك ســلبريتى 
گردشــگرى در استان سيســتان و بلوچســتان و البته رفتارهاى ديگر 
غيرفرهنگى بســيارى ديگر از ســلبريتى هاى ديگر با فالوئرهاى زياد 
جوامع محلى، ولــى تيمورى معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى در 
نامه اى به مديران كل ميراث فرهنگى در اســتان ها نوشــته اســت كه 
پيرامون برگزارى رويداد «قرن ها دوســتى؛ سومين عيد بهاره چينى ها 
در ايران» در بازه زمانى 24 بهمن تا 9 اسفند 99 در قالب توليد محتوا 
و نشر در فضاى مجازى مقتضى اســت دستور فرماييد اقدامات ذيل 
با قيد فوريت معمول و گــزارش مربوطه به دفتر بازاريابى و تبليغات 

گردشگرى اين معاونت ارسال شود:
1- ايجاد يك صفحه تحت عنوان عيد بهاره چينى در بخش مناســبى 
از وب سايت اداره كل استان و قراردادن عكس ها و فيلم هاى مرتبط با 

موضوع فوق در آن صفحه.
2- قرار دادن عكس ها و فيلم هاى فوق در اينســتاگرام روابط عمومى 
اداره كل اســتان و استفاده از هشتگ مناسب جهت پيگيرى و افزايش 

بازديد.
3- دعوت از ســلبريتى هاى هر استان و تهيه ويدئو از آنان با موضوع 
دعوت از چينى ها به ايران براى دوران پســاكرونا (ويدئو بيش از يك 

دقيقه نباشد).
4- بارگــذارى عكس هــا و فيلم هاى مزبور در صفحــات مجازى و 
وب ســايت هاى بخش خصوصى، تشــكل هاى حرفه اى گردشگرى 
و همچنين ســاير دســتگاه ها و نهادهاى ذى ربط آن اســتان از جمله 
شهردارى، استاندارى، مراكز اطالع رســانى، رسانه هاى استانى، مراكز 

تبليغاتى و ... .
اين بخشــنامه حاوى چند نكته اســت؛ يكى اينكه آيا وزارت ميراث 
فرهنگى كه مدعى بررسى بازار گردشگرى چين است و حتى ميز چين 
دارد، نمى داند در اين كشور اپليكيشن اينستاگرام و حتى سايت گوگل 

فيلتر است؟ آيا براى جذب بازار چين اين گونه بررسى شده است؟
ديگر اينكه شــهريور ســال 97 در حضور فعاالن گردشگرى دولتى و 
خصوصى دومين همايش چشم انداز توســعه روابط ايران و چين در 
برج ميالد برگزار شــد و در پنلى كه توســط فائزه آخوندى از فعاالن 
گردشگرى چين ارائه شده بود، مفصًال در اين باره صحبت شد هرچند 
مسئوالن همايش اين سخنرانى را نيمه كاره گذاشتند اما در آن سخنرانى 
اعالم شــد كه براى چــه نرم افزارهايى مى توان توليــد محتوا كرد كه 

چينى ها راحت به آنها دسترسى دارند.
از طرفــى وزارت ميراث فرهنگى درحالى بازهم به حوزه اســتفاده از 
ظرفيت بالگرها و اينفلوئنسرها روى آورده كه سال گذشته با حمايت 
معنوى از يك بالگر ســفر و بررسى هايى كه به عمل آورده بود به اين 
نتيجه رســيد دعوت از اينفلوئنسر خارجى توســط بالگرهاى ايرانى 
عايدى براى جذب گردشــگر خارجى به ايران نداشت و تبليغات آنها 

در مدت يك هفته تا ده روز و بيشتر در داخل ايران انتشار يافت.
همچنين بســيارى از جنجال هايى كه اين روزهــا در فضاى مجازى 
پخش مى شود، ناشى از رفتارهاى ناصحيح عده اى از همين بالگرهاى 
گردشــگرى اســت. مانند اتفاق يكى دو روز اخير در استان سيستان و 
بلوچستان و يا رفتارهاى غيرفرهنگى كه برخى اينفلوئنسرهاى سفر در 

جوامع محلى و بومى كشور دارند.
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اگرچه بالگرهاى سفر مى توانند در 
نمايش زيبايى هاى يك جاذبه گردشــگرى كمك كنند اما خيلى از آنها 
تصاوير غيرواقعى ارائه مى دهند و موجب جذب گردشگر خارجى به 

ايران نمى شوند به ويژه گردشگر چينى.
به نظر مى رســد بايد وزارت ميراث فرهنگى بررســى هاى خود را در 
زمينه استفاده از ظرفيت بالگرها و بازار چين بيشتر كرده سپس چنين 
بخشنامه هايى را صادر كند. از همه مهمتر اكنون كه تب ويروس كرونا 
فروكــش نكرده و مردم جهان از جمله ايرانى ها، چين را مبدأ انتشــار 
ويروس مى دانند، آيا خيلى زود نيست وزارت ميراث فرهنگى بخواهد 
براى 2 ماه ديگر گردشــگران چينى را به ايران دعوت كند؟ آن هم با 
تأكيد مسئوالن وزارت بهداشت كه گفته اند حداقل تا سال آينده ايران 

درگير كرونا خواهد بود.
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صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

هر دردى از پرخورى ( بدگوارى) است ، جز تب كه به گونه اى به سراغ انسان مى آيد [و داليل 
ديگرى دارد] .    

 الكافي : ج6 ص269 ح8

آتنى ها مثنوى خوانى كردند

 نخستين جلســه از سلسله نشست هاى مثنوى خوانى در يونان با 
حضور 36 تن از فارســى آموزان و دانشــجويان دانشگاه پانتئون در 

پلتفرم اسكايپ برگزار شد.
به گزارش مهر، به همت رايزنى فرهنگى كشورمان در يونان، نخستين 
جلسه از سلسله نشست هاى مثنوى خوانى در يونان با حضور 36 تن 
از فارســى آموزان و دانشجويان دانشگاه پانتئون در پلتفرم اسكايپ 

برگزار شد.
ــزن فرهنگــى  ــدى نيكخواه قمــى راي ــه مه ــن برنام ــداى اي در ابت
كشــورمان در يونــان، ضمــن قدردانــى و تشــكر از خانــم 
ميســتاكيدو بــراى همــكارى در برگــزارى ايــن رويــداد فرهنگــى 
ــان  ــران در يون ــورى اســالمى اي ــى فرهنگــى جمه گفــت: رايزن
در صــدد اســت تــا بــا معرفــى افــكار و آراى انديشــندان ايرانــى 
ــر را  ــت از يكديگ ــى 2  مل ــناخت و ادراكات فرهنگ ــه ش زمين

فراهــم كنــد.
نيكخواه قمــى افــزود: انديشــمندانى كــه بازخوانــى تفكراتشــان بــه 
ــا مفاهيــم فرامــوش  زندگــى امــروز بشــر كمــك كــرده و مــا را ب
شــده در ايــن روزگار آشــنا مى كنــد. يكــى از ايــن بــزرگان 
ــى  ــمند ايران ــارف و انديش ــاعر، ع ــد بلخــى ش ــن محم جالل الدي
ــاى  ــد و اندوخته ه ــد ش ــالدى متول ــرن 13 مي ــه در ق ــت ك اس
ارزشــمندى از شــعر و ادب فارســى را بــه يــادگار گذاشــته اســت.

معافيت رواديد براى گردشگران 
103 كشور هنگام سفر به عمان

 پليس سلطنتى عمان شهروندان 103 كشور خارجى را از دريافت 
رواديد ورود براى سفر ده روزه، معاف كرد.

بــه گــزارش مهــر، پليــس ســلطنتى عمــان ضمــن اعــالم ايــن خبــر 
ــق گردشــگرى  ــزوده اســت كــه ايــن معافيــت در راســتاى رون اف
ــان ســفر مى بايســت پيــش از ســفر، رزرو  انجــام شــده و متقاضي

قبلــى هتــل، بيمــه و بليــت برگشــت را تهيــه كننــد.
شــهروندان ايرانــى نيــز در ليســت 103 كشــور (ايتاليــا، هلنــد، هند، 
ــا،  ــه كوب ــر، نيكاراگوئ ــس، مصــر الجزاي ــه، تون ــتان، تركي تاجيكس
ويتنــام، پرتغــال و…) و رد معافيــت ســفر ده روزه حضــور دارنــد 
ــت  ــتند مى بايس ــترى هس ــدت بيش ــد م ــه نيازمن ــانى ك ــا كس ام

ويــزاى گردشــگرى يــك ماهــه دريافــت كننــد.
ــى  ــالم نشــده اســت ول ــنامه اع ــن بخش ــى اي ــق اجراي ــان دقي زم
ــد  ــى خواه ــال 2021 اجراي ــه از س ــود ك ــده ب ــالم ش ــر اع پيش ت

شــد.
اين ويزاى ده روزه گردشگرى رايگان و غيرقابل تمديد است.

ارز نيمايى بليت سفر با 
ايرالين هاى خارجى حذف مى شود

 وزارت راه به هيأت دولت پيشــنهاد داده تا هزينه بليت سفر 
با شــركت هاى هواپيمايى خارجى از ليست دريافت كنندگان ارز 
نيمايــى خارج و با نرخ فروش اســكناس ارزى در بازار ثانويه 

شود. محاسبه 
بــه گــزارش مهــر، وزارت راه و شهرســازى بــا توجــه بــه اهميــت 
ــوان يكــى از  ــى به عن ــع ارزى كشــور در شــرايط كنون ــظ مناب حف
اولويت هــاى دولــت و وزارتخانه هــاى مربــوط و بــا هــدف ايجــاد 
ــى  ــتفاده احتمال ــه سوءاس ــرى از هرگون ــازار، جلوگي ــادل در ب تع
ــود  ــت موج ــود وضعي ــى بهب ــظ و حت ــرخ ارز، حف ــاوت ن از تف
شــركت هاى هواپيمايــى خارجــى در بــازار و كاهــش ميــزان 
تقاضــاى ارز از دولــت بــراى ســفر بــه خــارج از كشــور، پيشــنهاد 
ــت  ــى از ليســت درياف ــى خارج ــركت هاى هواپيماي ــا ش ــرده ت ك
ــن  ــامانه بي ــره در س ــه منتش ــرخ حوال ــه ن ــى ب ــدگان ارز نيماي كنن
بانكــى ETS خــارج و نــرخ روز فــروش ارز (اســكناس) در 
بــازار ثانويــه كــه توســط بانــك مركــزى جمهــورى اســالمى ايــران 
ــت مســافر و  ــى بلي ــاى ريال ــالك محاســبه به ــن مى شــود، م تعيي
ــرد. ــرار گي ــى ق ــى خارج ــركت هاى هواپيماي ــى ش ــه هواي بارنام

گفتنى است پيشنهاد فوق هم اكنون در كميسيون اقتصاد دولت درحال 
بررسى و تصميم گيرى است.

 پنجشنبه هفته گذشته آئين اختتاميه سى و دومين 
جشــنواره تئاتر اســتانى در همدان برگزار شد، اين 
جشنواره كه امســال به دليل شيوع ويروس كرونا به 
صورت مجازى با حضور 8 نمايش برگزيده برگزار 
شد، عاملى بود تا چراغ تئاتر استان همدان همچنان 

روشن باشد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در 
آيئين پايانى جشنواره تئاتر استانى با بيان اينكه نقش 
هنرمنــدان در ايجاد روحيه و نشــاط در بين افراد 
جامعه بســيار جدى اســت، بيان كرد: تئاتر يكى از 
رشــته هاى هنرى خاص است كه مى تواند به خوبى 
با مخاطب ارتباط برقرار كند و با اســتفاده از آن به 

مخاطبان آموزش بدهد.
احمدرضا احسانى با بيان اينكه فرهنگ عامل مهمى 
براى توســعه هر جامعه است، افزود: به همين دليل 
ما و تيم فرهنگى و هنرى اســتان تمام تالش خود 
را به كار مى گيريم تا تمامى جشنواره ها و برنامه هاى 
فرهنگــى و هنرى را حتى به صورت مجازى برگزار 

كنيم.
وى ادامه داد: در همين راســتا تمامى جشنواره ها از 
جمله جشنواره تئاتر اســتانى، جايزه قلم هگمتانه، 
جايزه ادبى اســتان، جشنواره موســيقى و ... را در 

فضاى مجازى اجرا مى كنيم.
احســانى با بيان اينكه بخش اصلــى داورى اين 
جشنواره بر عهده پيشكوســتان و اساتيد فرهنگ 
اســتان بــود، گفت: در امــر داورى آثــار هنرى 
ناخواســته ســليقه داوران نيز تأثيرگذار است، اما 
تمــام تالش ما اين بود كه داورى اين جشــنواره 
عادالنه و در چهارچوب قانونى باشد و حق كسى 

ضايع نشود.
وى همچنين به برخى نمايش ها كه به رغم دريافت 

مجوز فرصت اجرا نداشــتند اشــاره كرد و افزود: 
پس از عادى شدن شــرايط اين نمايش ها نيز اجرا 

مى شوند.
احســانى با بيــان اينكه پيگير حمايــت از صنوف 
فرهنگى هستيم، ادامه داد: در كل كشور 120 ميليارد 
تومــان به رايگان شــدن بيمه هنرمنــدان در 3 ماه 

نخست سال اختصاص يافت.
وى همچنين به تســهيالت با سود 12 درصد اشاره 
و بيان كرد: اميدوارم اين تســهيالت گره اى هرچند 

كوچك از اهالى فرهنگ و هنر باز كند.

احســانى به تفاهم نامه اعطاى تسهيالت از صندوق 
كارآفرينــى هنر بــا كارمزد 4 درصد اشــاره كرد و 
گفت: به كسانى كه عضو صندوق هنرمندان هستند 
و هنركارت دارند در ده روز گذشته 15 ميليون ريال 
اعطا شده و كسانى كه دريافت نكردند نيز به صورت 

مكتوب به اداره فرهنگ و ارشاد اعالم كنند.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى در پايــان 
صحبت هاى خود خاطرنشان كرد: اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى از تمامى فعاالن اين عرصه حمايت 
مى كند و تمامى هنرمندان حق اســتفاده از امكانات 

موجود را دارند. 
سى ودومين جشــنواره تئاتر استانى همدان از 16 تا 
20 آذر با 8 نمايــش در 2 نوبت صبح و بعدازظهر 
به صورت اليو از ايســنتاگرام و همچنين در آپارات 

برگزار شد.
ميزان رضايت مندى مردم از نمايش هاى جشــنواره، 
براســاس 3 معيار خوب، متوسط و ضعيف ارزيابى 
شد و نمايشى كه بيشترين آراى مخاطبان را به خود 
اختصــاص داد به عنوان نمايش برتر از ديدگاه مردم 

انتخاب و معرفى گرديد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى:

تمامى جشنواره هاى استان در بستر مجازى 
برگزار مى شود


