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يادداشت روز
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روز خوب توسعه استان
 1- پنجشنبه هفته گذشته روز خوب و 
متفاوتى در تاريخ توسعه استان همدان بود 
زيرا در اين روز سرانجام يكى از تابلوهايى 
كــه اســتان را به عنوان اســتانى كه در آن 
پروژه ها طوالنى مى شوند و صفت نيمه تمام 

به آنها اطالق مى شود، اصالح شد...

 2020 دســـامبر    26   1442 جمـــادى االول   11   1399 مـــاه  دى   6 شـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3934  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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منافذ خانه را 
كامل نبنديد 
مرگ 
در كمين است

افزايش 
وام ازدواج به
 100 ميليون تومان
 مشوقى كم ثمر

بررسى بودجه 
آموزش و پرورش 
در سال آينده

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

گرين كشاورز نهاوند درگروه سوم قرار گرفت
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انتصــاب  تبريــك  ضمــن 
عزيــزان  شــما  شايســته 
ــدى،  ــه بيانگــر تعهد،كارآم ك
ــما  ــتگى ش ــت و شايس لياق
در  صحنــه خدمــت صادقانــه 
ــن اســالمى  ــام و ميه ــه نظ ب
آرزوى  برايتــان  اســت، 
ــق  ــالمتى و توفي ــزت، س ع
روزافــزون در خدمتگــزارى 
ــار را  ــن كهن دي ــردم اي ــه م ب
از درگاه پــروردگار بى همتــا  

خواســتارم.

تبريك و تهنيت

مديريت شركت بيمه دانـا استان همدان 

جناب آقاى دكتر محمدعلى محمدى
فرماندار محترم شهرستان همدان 

سركارخانم  فاطمه حبيبى
 معاون محترم سياسى اجتماعى 

فرماندار شهرستان همدان

جناب آقاى  يزدان آذرمى
معاون محترم برنامه ريزى 
فرماندار شهرستان همدان

همدان در ميانه جدول از استان هاى همجوار 11 جايگاه فاصله دارد

روى ناخوش  بودجه 1400 به گردشگرى
■  ارقام كنونى در اليحه بودجه براى گردشگرى همدان، تناسبى با انتظارات موجود از اين حوزه ندارد

 با تالش و اهتمام مسئوالن قضايى 
اســتان در 11 ماه اخير پرونده هاى 18 
فقــره قتل عمد غيرفجيــع به مصالحه 
رســيده و با برقرارى صلح و ســازش 
محكومان بــه قصــاص از طناب دار 

نجات يافتند.
كل  رئيــس  تابنــاك،  گــزارش  بــه 
جمع  در  همدان  اســتان  دادگســترى 
مديران دادگســترى كل استان همدان، 
قضايى  مجموعه هــاى  توجــه  گفت: 
اســتان به موضوع مصالحه بين طرفين 
دعوى بسيار ضرورى است.محمدرضا 
برقرارى  كرد:  خاطرنشــان  عدالتخواه 
صلح و سازش در پرونده هاى قضايى از 
اولويت هاى مجموعه محسوب مى شود 
زيرا آمار مصالحه اســتان مورد توجه و 
عنايت مقامات كشور قرار گرفته است.

وى با تأكيــد بر اينكه بايد سياســت 
حبس زدايــى در دســتور كار قضات 
دادگســترى قرار گيــرد، تصريح كرد: 
سياست حبس زدايى به عنوان يكى ديگر 

از اولويت هاى دســتگاه قضايى، حائز 
اهميت است.

عدالتخــواه افــزود: قضــات هنــگام 
رســيدگى هاى قضايى و صــدور آراء 
بايــد توجه كامل داشــته باشــند كه 
مجازات زنــدان تنها بــراى مواجه با 
جرايــم مهم، اراذل و اوباش و مجرمان 
حرفه اى متعدى به نظم و امنيت عمومى 
جامعه اعمال شــود و در رابطه با ساير 
عناوين مجرمانه مى بايســت با رويكرد 
نهادهاى  و  تأسيسات  از  اصالح گرايانه 
ارفاقى و مجازات هاى جايگزين حبس 

استفاده شود.
وى با بيــان اينكه طرح مبتكرانه كميته 
معتذريــن مبتنى بــر آموزه هاى دينى 
اســت، اظهار كرد: راه اندازى و فعاليت 
كميته هــاى معتذرين كــه با محوريت 
يا  متهم  مشــتكى عنه،  معذرت خواهى 
محكوم از بزه ديــده در تمامى مراحل 
تحقيق، رسيدگى و اجراى حكم انجام 
مى شود، در مختومه شــدن پرونده ها، 

بسيار تأثيرگذار است.
همدان  استان  دادگســترى  كل  رئيس 
در راســتاى انجام مطلــوب اين طرح 
ابتكارى كه مبتنى بر آموزه هاى اخالقى 
و دينى و ضروريات اجتماعى اســت 
از مديران قضايى استان خواست تا در 
حوزه رفع و رجــوع و مختومه كردن 
پرونده ها از طريق صلح و ســازش و 
رضايتمندى طرفيــن پرونده مجددانه 

تالش كنند.
به زودى با كار جهــادى تمامى پرونده 

موجود قضايى استان به روز مى شود
عدالتخــواه در ادامــه در رابطــه بــا 
پرونده هاى معوقه در مجموعه قضايى 
اســتان همدان نيز گفت: با كار جهادى 
كه انجام شــد 22 هــزار و 441 فقره 
پرونده معوقه در استان به 8 هزار و 600 
پرونده رســيد، و با اميد به خدا با ادامه 
اين روند مطلــوب تمامى پرونده هاى 
موجــود در مجموعه قضايى اســتان 

به روز مى شود.

175 زندانى جرايم 
غيرعمد در همدان 

آزاد شدند
 مديرعامل ستاد ديه استان همدان از 
آزادى 175 زندانــى جرايم غيرعمد از 

ابتداى سالجارى تا پايان آذر خبر داد.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با ايرنا 
بيان كرد: 130 زندانى داراى محكوميت 
مالى، 35 زندانى مهريه، 6 زندانى ناتوان 
در پرداخت مهريه و 4 زندانى ديه ناشى 
از حــوادث در 9 ماهه ســالجارى به 

آغوش خانواده بازگشتند.
وى با بيان اينكــه 167 تن از زندانيان 
آزاد شــده در 9 ماهه سالجارى مرد و 
8 تن از آنها زن هستند، افزود: مجموع 
بدهى زندانيان آزاد شــده بيش از 474
ميليارد و 369 ميليون ريال بوده است.

مديرعامل ستاد ديه استان همدان ادامه 
داد: با تالش ســتاد ديه و رايزنى هاى 
صوت گرفته 132 ميليارد و 196 ميليون 
ريال از بدهى زندانيان توســط شاكيان 

پرونده بخشيده شد.
روحانى منــش گفــت: بيــش از 20

ميليــارد و 177 ميليــون ريال از اين 
بدهى توســط زندانيان پرداخت و 4

ميليارد و 795 ميليون ريال از آن نيز 
توســط صندوق تأمين خسارت هاى 
بدنى تأمين شــد. وى افزود: با توجه 
بــه پايين بــودن درآمــد زندانى و 
خانواده آنهــا و ناتوانى در پرداخت 
بر  افزون  يكجا،  به صورت  بدهى  كل 
239 ميليــارد و 899 ميليون ريال از 
اين بدهى قسط بندى با همان «اعسار 
به تقسيط» شــد. مديرعامل ستاد ديه 
اســتان همدان گفت: كمك پرداختى 
بــراى پرونده هاى مالــى و ديه 44

ميليــارد و 35 ميليــون ريــال و وام 

پرداختى توســط 4 بانك ملى، ملت، 
تجــارت و صــادرات 33 ميليارد و 

265 ميليون ريال بوده است.
از  تعــدادى  داد:  ادامه  روحانى منــش 
زندانيــان در مناســبت هاى مذهبى از 
جمله ميالد پيامبر(ص) با كمك ســتاد 
ديه و خيــران نيك انديــش آزاد و به 

آغوش خانواده بازگشتند.
وى گفــت: شــمارى از خيران همدان 
با توجه به شــيوع ويــروس كرونا و 
ضرورت پرهيز از تجمع، مبلغ پيش بينى 
شــده براى نذرى يا هزينــه ترحيم و 
ســالگرد را به آزادى زندانى اختصاص 

دادند.

@
ha
m
ed
an

pa
ya
m

ww
w.
ha
m
ed
an

pa
ya
m
.co

m

در
م 
ستي

ا ه
شم

ار 
كن

در
م 
ستي

ا ه
شم

ار 
كن

08
1 -

 38
26

44
33

ى:  
كز
 مر

فتر
ن د

تلف

18 محكوم به قصاص 
از طناب دار نجات يافتند
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راهكار وزارت بهداشت براى تأمين واكسن

نجات از كرونا 
با كمك هالل احمر

يادگار عالقبنديان براى مادستانيادگار عالقبنديان براى مادستان
■■ با بهره بردارى از پتروشيمى هگمتانه خود كفايى ايران با بهره بردارى از پتروشيمى هگمتانه خود كفايى ايران 
در توليد گرانول در توليد گرانول پزشكى تثبيت مى شودپزشكى تثبيت مى شود

شت
ددا

پاس و شهردارى همدان يا
در زمين بالتكليفى

 دو تيم دســته دومى پاس و شــهردارى 
به دليل شــرايط زمين هاى ورزشى در زمستان 

سرد همدان بالتكليف هستند....
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فرماندار اسدآباد در نشست با اصحاب رسانه:

مانعى براى اطالع رسانى شفاف 
نداريم
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سازمان جهانى بهداشت 
را  شــركت  پيشرفت 4 
قبول كرده اســت. حتى 
تست  مجوز  شركت  يك 
است.  گرفته  هم  انسانى 
اميدوارم در چند ماه آينده 
واكسن  ســاخت  مژده 
توليد داخــل را به مردم 

عزيز برسانيم

روز خوب توسعه استان
 1- پنجشــنبه هفته گذشته روز خوب و متفاوتى در تاريخ توسعه 
اســتان همدان بود زيرا در اين روز ســرانجام يكى از تابلوهايى كه 
استان را به عنوان استانى كه در آن پروژه ها طوالنى مى شوند و صفت 
نيمه تمام به آنها اطالق مى شود، اصالح شد و ساخت آن پايان يافت و 

به دستور رئيس جمهور به بهره بردارى رسيد.
پتروشــيمى هگمتانه به چند دليل تابلويى نامناسب بر پيشانى توسعه 
اســتان بود كه بايد اصالح مى شــد و اين مهــم در دوران صدارت 

شاهرخى در استاندارى همدان رخ داد.
2- پتروشيمى هگمتانه اكنون به بزرگ ترين واحد توليدى استان تبديل 

شده است و به نوعى تابلو و نماد توليد در استان است.
اما اين تابلو 18 سال به عنوان نماد تنگ نظرى، مانع تراشى و ُكندكردن 
كارها در همدان معرفى شد و تابلويى بود تا برخى با آن بر سر فرهنگ 
و تاريخ همدان بكوبند كه در اين جغرافيا نمى شود و نمى گذارند كار 

شود و كار كرد!
3- تالش هاى بســيارى در دولت هاى گذشــته و دولت اول و دوم 
روحانــى با همراهى نمايندگان همدان در مجلس گذشــته و فعلى و 
به ويژه حاجى بابايى براى بهره بردارى از پتروشيمى صورت گرفت و 
شايد پيگيرى هفتگى نيكبخت، استاندار دولت اول روحانى در استان 

با همراهى نمايندگان، اوج اين پيگيرى ها باشد.
اما اين پيگيرى هاى شــاهرخى با همراهى نماينــدگان بود كه كار را 
تمام كرد و پتروشيمى را به صنعت استان در شرايط تحريم و سختى 
فشــارهاى اقتصادى اضافه كرد و انتظار از شاهرخى را به عنوان يك 
تمام كننــده و پايان دهنده به وضعيت هاى معلق و ناتمام در شــرايط 

سخت با همراهى معاون اقتصادى كاربلد و پيگير، افزايش داد.
4- مرحوم عالقبنديان بسيار براى به ثمر نشستن اين پروژه تالش كرد 
و روزهاى سختى را گذراند اما تقدير بر اين بود كه اين پروژه توسط 

وراث وى پيگيرى، تكميل و به بهره بردارى برسد.
در اين زمينه وارثين مرحوم عالقبنديان با همت بلندى كه داشتند، ياد 
مرحوم عالقبنديان را در تاريخ توســعه استان به نيكى و خيرخواهى 
و كالن نگرى ثبت كردند و اكنون زمان آن اســت كه خدمات ديگرى 
كه مرحوم عالقبنديان در ذهن داشــته در همدان انجام دهد، همچون 

ساخت كارخانه و ...، اجرايى كنند.
5- قرار اســت با پيگيرى حاجى بابايــى و موافقت وزير نفت، طرح 
توسعه پتروشيمى عالقبنديان در همدان اجرايى شود البته اين طرح ها 
بايد در زمان بندى مشــخص و بدون خروج و انحراف از زمان بندى 
اجرا شود تا به موقع در فرايند توسعه استان و كشور نقش آفرين شود.

اجراى طرح هاى توسعه در زمينه صنايع پايين دستى در فاصله زمانى 
مناسب مى تواند پتروشيمى هگمتانه را به قلب جمعى از صنايع مرتبط، 

براى استان تبديل كند.
6- اكنون كه پتروشــيمى هگمتانه باالخره با همت وراث و پيگيرى 
اســتاندارى و نمايندگان به نتيجه رسيده است، زمان مناسبى است تا 
اين طرح از زواياى گوناگون آسيب شناســى شود كه چرا بهره بردارى 
از آن، اين همه ســال طول كشيده و چگونه مى توان اين زيان طوالنى 

شدن زمان آغاز تا پايان پروژه را جبران كرد؟
در واقع اين آسيب شناســى براى توسعه استان يك ضرورت است تا 
ديگر پروژه اى به تابلوى نامناسب صنعت استان تبديل نشود و پروژه 

تاريخى نيمه تمام لقب نگيرد.
7- با بهره بردارى از پتروشيمى هگمتانه، اكنون كالس صنعتى استان يك 

سطح باالتر رفته و از صنايع نفتى و پتروشيمى برخوردار شده است.
اين اتفاق، بسيارى از فعاالن اقتصادى را متوجه صنعت استان خواهد 
كرد و عالقه به سرمايه گذارى در استان، افزايش خواهد يافت اما بايد 
توجه داشت كه اين سطح بايد رعايت شود و اقدامى نشود كه سطح 

صنعت و توسعه استان، كاهش يابد.
در كنار اين، اقدام براى پايان دادن به ديگر تابلوى نامناســب توسعه 
و پروژه نيمه تمام تاريخى اســتان، هتل لوناپارك، مى تواند به صورت 
كامل، تابلوى توســعه اســتان را از پروژه هاى تاريخى نيمه تمام و با 

حساسيت مردمى، خالى كند.

تردد در جاده هاى استان 22 درصد كاهش يافته است
 رئيس پليس راه اســتان همدان با اشاره به اينكه طبق آمار پليس راه تردد در جاده هاى 
اســتان 22 درصد كاهش يافته، از 99 درصد كاهش تردد مربوط به خودروهاى غيربومى 

خبر داد.
رضا عزيزى در گفت وگو با تسنيم ، با اشاره به اعمال جرايم در اجراى طرح محدوديت 
ترددها، اظهار داشت: همزمان با اجراى طرح محدوديت هاى ستاد كرونا براى منع آمدوشد 
در داخل شهرهاى استان براى اعمال جرايم زياد سخت نگرفتيم، هرچند طبق قانون بايد 

متخلفان را جريمه مى كرديم.

عزيــزى افزود: توصيه مســئوالن و فرماندهى انتظامى اســتان اين بود كــه با توجه به 
رفت وآمدهاى كارى مردم اگر زياد ســخت بگيريم مشكل ساز مى شود؛ زيرا ممكن است 

محل زندگى افراد در همدان و محل اشتغال آنها در رزن يا شهرستان ديگرى باشد.
 وى با بيان اينكه جرائم اعمال شــده توسط دوربين ها در جاده هاى برون استانى نيز توسط 
تهران تأييد مى شــود، گفت: تمامى تخلفات ثبت شــده توســط دوربين ها در جاده هاى 

برون شهرى همه استان ها به صورت يكپارچه در تهران ثبت و تأييد مى شود.
رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كرد: هاديان فر در مصاحبه خبرى اظهار داشتند كه از 
ابتداى اجراى طرح محدوديت ترددها بيش از يك ميليون و 500 هزار جريمه در ســطح 
جاده هاى كشــور به ثبت رســيده است. عزيزى با اشــاره به اينكه مقررشده آمار جرايم 

ثبت شده در ايام محدوديت ترددها توسط تهران اعالم شود، عنوان كرد: اعمال جرايم براى 
ترددهاى برون شهرى دستى نيست و توسط دوربين ها به ثبت مى رسد.

وى بابيان اينكه آمار تعداد جرايم دســتى ثبت شــده در ســطح شــهر را داريم، تأكيد 
كرد: ميزان جرايم ثبت شــده در جاده هاى برون شــهرى در 14 روز ابتداى اجراى طرح 
محدوديت ها يك ميليون تومان بود و بيش از ده روز اســت كه ميزان جرايم ترددهاى 
بين اســتانى 500 هزار تومان اســت.  رئيس پليس راه اســتان همدان با تأكيد بر اينكه 
اجــراى طرح محدوديت تردد تا پايان هفته ادامه دارد، تصريح كرد: با اجراى طرح هاى 
محدوديت تردد طبق آمار اداره كل راهدارى اســتان تردد در سطح جاده هاى استان 34

درصد كاهش يافته است.

راهكار وزارت بهداشت براى تأمين واكسن

نجات از كرونا با كمك هالل احمر

بيش از 400 مكان عمومى متخلف 
به مراجع قضايى معرفى شدند

 مدير سالمت بهداشت محيط و كار دانشگاه علوم پزشكى همدان از 
معرفى 434 مكان عمومى در استان به دليل رعايت نكردن شيوه نامه هاى 

بهداشتى به مراجع قضايى خبر داد.
ليدا رفعتى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اين بازرسى 
25 آذر تــا 2 دى ماه از 4 هزار و 261 مكان عمومى انجام شــد كه در 

بازرسى هاى انجام شده 25 مكان عمومى متخلف هم پلمب شدند.
وى با بيان اينكه هدف اين بازرســى ها ارتقاى سطح سالمت جامعه و 
كنترل ويروس كرونا است، افزود: بازرسى از هتل ها، مكان هاى اقامتى، 
رســتوران ها، اغذيه فروشــى ها، نانوايى، شيرينى فروشى، فروشگاه هاى 

زنجيره اى و ادارات و سرويس هاى حمل ونقل انجام شد. 
رفعتى بيان كرد: تيم هاى بهداشت محيط و كار دانشگاه علوم پزشكى اين 

بازرسى ها را هرهفته انجام مى دهند.
وى در ادامه يادآور شــد: در بازرســى هاى انجام شــده 77 درصد از 
مراكز شيوه نامه هاى بهداشتى، 87 درصد استفاده از ماسك و 84 درصد 

بهداشت فردى را رعايت كرده بودند.

پيگير استخدام فرزندان ايثارگر در ادارات هستيم
نام مسئولى را كه كوتاهى كند

 اعالم مى كنيم
 سرپرســت بنياد شــهيد و امور ايثارگران اســتان همدان با بيان 
اينكه پيگير اســتخدام فرزندان ايثارگر در ادارات هستيم، از اعالم نام 

مسئوالنى كه در اجراى اين قانون كوتاهى كنند، خبر داد.
احمد عباســيه بزرگى در گفت وگو با فارس با اشاره به طرح مجلس 
براى تبديل وضعيت اســتخدامى فرزندان ايثارگران در استان، اظهار 
كرد: ابتدا اين قانون داراى ايراداتى بود كه به تازگى توسط مجلس حل 

شده و مورد تأييد قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه اين قانون از ســوى دولت به بنياد شهيد و پس از آن 
به استاندار ابالغ شده و الزم االجراست، گفت: استاندارى همدان نيز به 
تمام ادارات ابالغ كرده كه تبديل وضعيت صورت گيرد و در مجموع 

فرايند كار ابالغى انجام شده است.
وى بــا تأكيد به اينكه فرايند تبديــل وضعيت ايثارگران به طور جدى 
درحال پيگيرى است، خاطرنشان كرد: تبديل وضعيت تمام ايثارگران 
جامعه هدف ما هستند اما درحال حاضر اولويت ها در قانون ديده  شده 
و براساس آن كار صورت مى گيرد، ضمن اينكه طرح تبديل وضعيت 

استخدامى حتى رزمندگان را هم شامل مى شود.
سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان در پاسخ به اينكه 
آيا تنها افرادى تبديل وضعيت مى شــوند كه پيش از سال 95 مشغول 
به كار شــده اند؟ و تكليف كسانى هم كه پس از اين سال وارد ادارات 
شدند، چيست؟ بيان كرد: فعال قانون برنامه پنجم است و درحال وضع 
قانونى هم هستند كه مشكل افرادى كه پس از سال 95 وارد سازمان ها 

شده اند، رفع شود.
وى تأكيــد كرد: هرچند قانون فعلى به صراحت اعالم كرده كه افرادى 
را شــامل مى شود كه پيش از سال 95 وارد ادارات شده اند، چون طبق 
برنامه پنجم توسعه اســت اما بقيه فرايند هم درحال پيگيرى است تا 
مشكالت موجود حل شود و همه افراد بتوانند تبديل وضعيت شوند.

عباسيه بزرگى با بيان اينكه افرادى هم كه پس از سال 95 وارد ادارات 
شــده اند، استخدام مى شوند اما هنوز بخشــنامه آن اعالم نشده و كار 
درحال انجام است، گفت: اين قانون در مركز درحال پيگيرى است تا 

ابالغ شود و ما هم پيگيرى كنيم. 
وى با تأكيد به اينكه ايثارگران ما ولى نعمتان در نظام جمهورى اسالمى 
هســتند، افزود: هر مسئولى اگر با نگاه جهادى و انقالبى به ايثارگران 

خدمت كند دقيقا هنر ايثارگران را شبيه خودشان ادا مى كند.
سرپرست بنياد شــهيد و امور ايثارگران اســتان همدان با بيان اينكه 
ايثارگرى صرفا در جبهه، جهاد و جنگ نيست، عنوان كرد: ايثارگر در 
ارائه خدمات به جامعه ايثارگرى را هم شــامل مى شود و هر مسئولى 
كه در هر منصبى با منت براى ايثارگران خدمات ارائه ندهد و وظيفه 

خود را بى منت انجام دهد.
عباسيه بزرگى بيان كرد: اگر مسئوالن، ادارات دولتى و براى آنهايى كه 
قانون مشخص كرده سهميه 25 درصدى استخدام را به طور كامل انجام 
داده بودند، امروز به صراحت مى گويم يك ايثارگر بيكار نداشتيم، اين 
كوتاهى ما باعث شده ايثارگران در حوزه اشتغال دغدغه داشته باشند 

كه دغدغه به حقى است.
وى  گفت: هرچند فعال قانون استخدام به پيش از سال 95 برمى گردد 
اما مطمئن باشيد كسانى هم كه حتى امسال به صورت شركتى در جايى 

مشغول به كار مى شوند، طبق قانون حق دارند استخدام شوند.

1- رستم قاســمى فرمانده پيشــين قرارگاه خاتم  االنبيا و وزير نفت 
دولت احمدى نژاد هم به عنوان داوطلب احتمالى انتخابات رياســت 
جمهورى مطرح شــده اســت. گويا برخى از نام او در كنار ســعيد 
محمد فرمانده كنونى قــرارگاه به عنوان جديدترين گزينه هاى نظامى 
در انتخابات رياســت جمهورى 1400 ياد مى كنند. گفتنى است شايد 
در انتخابات 1400 يك ركورد در نامزدى چهره هايى با ســابقه نظامى 

ثبت شود.
2- كمپين سه شــنبه هاى بدون خودرو در شــهرهايى كه با حمايت 
مسئوالن اجرا شده، موفق بوده است. گويا براساس آمارهاى ارائه شده، 
سهم سفرهاى درون شــهرى در اين شهرها با دوچرخه به يك درصد 
رسيده است. گفتنى است كمپين سه شنبه هاى بدون خودرو از سال95

آغاز شده اما در همدان به اندازه كافى حمايت نشده است. 
3- روشــى براى اعتراض به دريافت نكردن كمك معيشــتى كرونا 
مشخص نشده است. گويا وزارت رفاه دسترسى دارا بودن اطالعات 
كامل را دليل نپذيرفتن اعتراض، اعالم كرده است. گفتنى است مجلس 
مقرر كرده 60 ميليون نفر يارانه كمك معيشتى كرونا دريافت كنند اما 
دولت در ابالغ به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اجازه شناسايى 
تنها 34 ميليون كه بيشــترين آســيب را در دوران كرونا ديده اند، داده 

است.
4- مصوبه ســتاد ملى كرونا درباره اجاره بهاى مسكن كامل اجرايى 
نشده است. گويا تمديد قرارداد اجاره مستأجران و سقف 25 درصدى 
افزايش اجاره بها درحالى اســت كه برخى مالكان بيشتر از 25 درصد 
افزايش اجاره بها را طلب مى كنند. گفتنى است به رغم مصوبه ستاد ملى 

كرونا، دستور تخليه نيز صادر مى شود.
5- رعايت نشــدن پروتكل هاى بهداشتى در مجلس باز هم خبرساز 
شده است. گويا نشست كميســيون تلفيق رسيدگى به اليحه بودجه 
سال 1400 كل كشور در شرايط فاصله نزديك محل نشستن نمايندگان 
به رغم وجود صندلى هاى خالى برگزار شده است. گفتنى است پيش 
از اين نيز بى توجهى به دســتورالعمل هاى بهداشتى مقابله با كرونا در 

مجلس، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

 پس از يك ســال و اندى از شيوع ويروس 
كرونا در دنيا، حاال واكســن آن كشف شده و 
درحال توزيع اســت، بر همين اساس بسيارى 
از كشــورهاى دنيا و حتى كشــورهاى كمتر 
توسعه يافته اى مانند عراق توانسته 1/5 ميليون 
دوز واكســن كرونا را خريــدارى كند، اما در 
كشــور ما هنوز عزمى براى خريد اين واكسن 
ديده نمى شود و بيشتر تمركز مسئوالن بر توليد 
واكسن كروناى ايرانى از سوى شركت شفامدار 

است.
تاجايى كه مدير تيم تحقيقاتى توليد واكســن 
كرونا ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) با 
اشاره به آخرين وضعيت توليد واكسن ايرانى 
كرونا، گفته است: اين واكسن اوايل بهار سال 

آينده عرضه خواهد شد.
با اين حال واكنش ها به خريد واكســن كرونا 
ادامــه دارد و در اين بين مردم در شــبكه هاي 

اجتماعي هشتگ مي زنند: «واكسن بخريد».
معاون كل وزارت بهداشت در اظهارنظرى گفته 
است: «جمهوري اسالمي ايران در كنسرسيومي 
قرار دارد كه ســازمان بهداشت جهاني تشكيل 
داده و 18 شركت معتبري كه واكسن هاي آنها 
مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته، 
مقرر شده براي كشورهايي كه عضو كنسرسيوم 
هستند، تأمين شــود و ما جزو اين كنسرسيوم 
هستيم و انتخاب هايمان را از بين اين شركت ها 

انجام خواهيم داد.»
در اين شــرايط اما توييت نماينده سابق تهران 
و اظهارات همزمان ســخنگوي دولت مبني بر 
FATF ابطال ســهميه واكســن ايران به دليل
حاشيه ساز شــد و دبير ســتاد توسعه زيست 
فناوري معاونت علمي رياســت جمهوري در 
واكنش به توييت اخير علــي مطهري مبني بر 
FATF اينكه به دليل قرارگرفتن در ليست سياه
نتوانستيم 50 ميليون دالر مبلغ سهميه ايران از 
واكسن كروناي سازمان جهاني بهداشت براي 8
ميليون ايراني را منتقل كنيم و سهميه ايران باطل 
شــد، اعالم كرد: «در تجربه  پيشين براي خريد 
واكسن آنفلوآنزا شاهد بوديم كه وقتي واكسن 
را تا فرودگاه منتقل كرديم، آمريكا مانع انتقال 
آن به ايران شد، بنابراين اين مسيري است كه به 
هر حال دشمنان مزاحمت هايي را در هر مرحله 

براي ما ايجاد مي كنند. 
مصطفي قانعــي همچنين تأكيــد دارد كه در 
هرحال ايــران براي حفظ جــان مردم تالش 
مي كنــد، به طورى كه حتي اگر بتواند جان يك 

نفر را فقط نجات دهد، كوتاهي نخواهد كرد.
در اين ميان نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى 
پيشنهاد داده است تا واكسن كرونا را هالل احمر 
وارد كشور كند و اين طور كه در خبرها مشاهده 
مى شــود هالل احمر هم اعالم كرده كه بدون 
هيچ قانون يا هماهنگى خاصى مى تواند واكسن 

كرونا را وارد كند. 
اين اظهارنظرات ســبب شــده تــا دولت هم 
از هــالل احمر بخواهد بــا هماهنگى وزارت 
بهداشــت و درمان، واكســن مورد نياز كشور 
را وارد كند.از طرفى نظر وزارت بهداشــت و 
درمان اين اســت كه هيأت  امناى ارزى براى 
واردات واكســن ورود كند، اما براساس قانون 
آنها نمى توانند ايــن كار را انجام دهند و بايد 
مصوباتى تنظيم شود تا هيأت امناى ارزى بتواند 

واكسن كرونا وارد كند.
رئيس جمعيت هالل احمر در اين باره اظهارنظر 
كرده و گفته است: «همان مشكالتى كه درباره 
خريد واكســن آنفلوآنزا داشتيم، براى واكسن 
كرونا هم وجود دارد، احتماال مشكالت بيشتر 

هم خواهد شــد. كشورهاى ســرمايه دار هيچ 
كمكى به ساير ملل نكرده اند. اگر كشورى مانند 
كانادا صد ميليون دوز واكسن نياز دارد، 200 تا 
300 ميليون دوز واكسن خريده اند، يعنى 2 تا 3

برابر نياز واقعى شان».
كريم همتى، همچنين گفته است: ما به تازگى اين 
موضوع را با فدراسيون بين المللى جمعيت هاى 
هالل احمر و صليب سرخ مطرح كرده ايم كه از 
سازمان جهانى بهداشت و دبيركل سازمان ملل 
بخواهند كشــورها به تعهدات بين المللى خود 
عمل كنند. بر همين اســاس اميــدوارى ما به 
كمك هاى صليب سرخ است و تمام تمركز ما 
روى اين نكته است تا از ظرفيت صليب سرخ 
و كشور سوئيس استفاده كنيم تا به شركت هاى 
توليدكننده فشار بياورند و بخشى از واكسن را 

در اختيار كشورمان بگذارند.
ايــن اظهارات در شــرايطي مطرح شــده كه 

مختلــف  كشــورهاي 
آغــاز  را  واكسيناســيون 
كرده انــد و بنا بر گفته هاى 
مدير تيــم تحقيقاتى توليد 
واكســن كرونــا در ايران، 
تاكنــون 17 هــزار نفر با 
سامانه 4030 ارتباط برقرار 
كــرده و 9 هــزار و 911
واكســن  تزريق  براى  نفر 
داوطلــب شــده و اعالم 

آمادگى كرده اند.
درحالى كه همچنان فشــار 
كاربــران فضاى مجازى با 
جمالتى از جمله «سالمت 
مردم را در دست گرفته ايد، 
گزارش بدهيد» در واكنش 
به واكســن وجــود دارد، 

اما وزير بهداشــت نيز اعالم كرده اســت كه 
«فقط صحبت واكســن را از وزير بشنويد، نه 
فرد ديگــر، يك به دليل تخصص و دو به دليل 

اطالع.» 
ســعيد نمكــي در ادامه تصريح كرده اســت: 
«بسياري از صحبت ها در اين زمينه، اذهان مردم 
را بر هم مي ريزد. همان طــور كه ما داروهاي 
ضدويروس را چــه مؤثر و چه بي تأثير در هر 
جاي دنيا گفتند، ســريعا تأمين كرده و آغاز به 
ساخت كرديم و هرگز اين حسرت را نداشتيم 
كه به دليل تحريم هــا داروي موردنياز مردم را 
تأميــن نكرديم و اجازه نداديــم اين موضوع 
به عنوان خاطره اي تلخ بــراي آيندگان و مردم 

اين سرزمين بماند. براي تهيه واكسن همه راه ها 
را داريم مي رويم. به رغم همه فشــارهايي كه 
دنيا براي ما گذاشته و مضايقي كه ايجاد كرده، 
از بهترين و مطمئن ترين منابع توليد واكســن 
دنيا، داريم واكســن مي خريم. واكسن را داريم 
مي آوريم و براي گروه هاي آســيب پذير كار را 
آغاز كرديم. در آينده نزديك اعالم مي كنيم كه 
براي چه گروهي و به چه شــكلي قرار است 
كه كار را آغاز كنيم.» درنهايت قصه واكســن 
در ايران به 3 روش بــراى تهيه و تأمين مردم 
ختم شده است كه بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
اين است كه مرحله نخست آن برنامه «كواكس» 

سازمان بهداشت جهانى است.
 برنامه اى كه WHO براى رساندن واكسن هاى 
معتبــر براى بيــش از 2 ميليارد نفــر از اهالى 
كشــورهاى مختلف است. آن طور كه مسؤالن 
اين برنامه مى گويند انگيزه آنها رساندن واكسن 
به همه نقاط دنيا گذشــته از 
رنگ و نژاد و ســطح درآمد 
اســت. تاكنون گفته مى شود 
بالغ بر 190 كشــور به اين 

برنامه پيوسته اند.
دربــاره  بهداشــت  وزيــر 
همكارى بــا برنامه كواكس 
اســت:  كرده  بيان   WHO
«رايزنى هاى الزم براى خريد 
و واردات 16 ميليون و 800

هزار دوز از مجموعه كواكس 
صورت گرفته است. به اين 
ترتيب مى توان گفت واكسن 
مورد نيــاز 8 ميليون و 400

هزار نفر تأمين  مى شود يعنى 
حدود ده درصد از جمعيت 

كشور.»
روش دومى كــه وزارت بهداشــت در پيش 
گرفته، خريد از كمپانى هاى معروف واكسن ساز 
بين المللى است. نمكى گفته است: «براى توليد 
مشترك حدود 5/5 ميليون دوز واكسن با يك 
كمپانى صاحب نــام درحال مذاكره هســتيم. 
حــدود 20 ميليــون دوز از طريق يك كمپانى 
معتبر ديگر تأمين خواهد شــد. با اين حساب 
41 تــا 42 ميليون دوز واكســن را براى 20 تا 

21 ميليون جمعيت كشور تهيه خواهيم كرد.»
روش ســوم اما اتكا به توان دانشمندان ايرانى 
است: «واكسن داخلى درحال پيشرفت است. 
به رغم ذهنيــت برخى افراد كه شــركت هاى 
داخلى و توليد داخل را بــاور ندارند، در اين 

راستا اقدامات خوبى انجام شده است. سازمان 
جهانى بهداشت پيشــرفت 4 شركت را قبول 
كرده اســت. حتى يك شــركت مجوز تست 
انسانى هم گرفته اســت. اميدوارم در چند ماه 
آينده مژده ساخت واكســن توليد داخل را به 

مردم عزيز برسانيم.»
 مشكل خريد واكسن كرونا حل شد

روز گذشــته اما تســنيم خبرى را منتشر كرد 
مبنى بر اينكه رئيــس كل بانك مركزى از حل 
شــدن مشكل خريد واكســن كرونا خبر داده 

است.
عبدالناصر همتى در يادداشتى نوشت: «در يكى 
از پست هاى قبلى ام تأكيد كرده ام تحريم آمريكا 
و نيــاز به اخذ موافقت اوفك، موجب شــده 
است كه مسأله خريد واكسن كرونا از كواكس 
(covax) با مشكل و تأخير روبه رو شود. در 
ايــن زمينه چند نكته را براى اطالع مردم عزيز 

اعالم مى كنم:
موافقت اوليه براى انتقال از حساب يك بانك 
(غير از منابع بانك مركزى در كره) بامداد روز 
گذشته دريافت شد و دستور پرداخت وجه را 
صادر كرديم. پيگيرى هــاى الزم در اين زمينه 

بى وقفه ادامه دارد.
بانك مركزى ايران براى خريد واكســن كرونا 
در ايــن مرحله 200 ميليــون يورو تخصيص 
داده اســت و درصورت نياز، منابع بيشــترى 
نيز تأمين خواهيم كــرد.  هماهنگى الزم را با 
وزارت بهداشــت در اين زمينه داريم و مردم 
عزيز مطمئن باشــند كه خريد و انتقال واكسن 

كرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.
در كنار اقدام براى تخصيص ارز خريد واكسن 
كرونا، حمايت و پشــتيبانى الزم، براى تأمين 
ارز تجهيزات مورد نياز خط توليد براى توليد 
داخلى واكســن را، با اولويــت خاص، پيگير 
هستيم. به همه تالشــگران اين عرصه خسته 

نباشيد مى گويم.»
رونمايى از واكســن مشترك ايرانى 

كرونا در بهمن ماه
رئيس انستيتو پاســتور ايران اعالم كرده است: 
يكى از واكسن هاى توليد مشترك ايران و يكى 
از كشورها وارد مرحله بالينى شده است و در 
مرحله نخســت كارآزمايى بالينى در آن كشور 
به خوبى گذرانده شده و فاز دوم آن نيز درحال 
اجرا است. به گزارش وبدا، بيگلرى گفته است: 
در بهمن مــاه فاز نهايــى كارآزمايى بالينى اين 
واكســن به پايان مى رسد و آن را به عنوان يك 

توليد ايرانى عرضه مى كنيم.

منافذ خانه را كامل 
نبنديد، مرگ در كمين 
است

 مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان 
بــا تأكيد بر ضرورت رعايــت نكات ايمنى 
در آغاز فصل ســرما از مــرگ آور بودن گاز 
مونوكســيدكربن خبر داد و از شــهروندان 
خواســت تا در هنگام اســتفاده از تجهيزات 

گرمايشى گازسوز مراقب باشند.
آرتيــن كمالى در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكه 5 شــهروند در 8 ماهه سالجارى بر اثر 
گازگرفتگــى جان خود را از دســت دادند، 
افزود: ســال گذشته 16 نفر بر اثر مسموميت 
ناشى از گاز مونوكسيدكربن جان خود را از 

دست دادند.

وى تصريح كرد: شهروندان هنگام استفاده از 
وسايل گرمايشى براى گرم نگهداشتن فضاى 
درون خانه و محل فعاليت بايد نكات ايمنى 
را در نصب و به كارگيرى وســايل گرمايشى 

رعايت كنند.
وى با اعالم اينكه ديروز در شهرستان اسدآباد 
مــردى ميانســال در اثر مســموميت با اين 
گاز جــان خود را از دســت داد، اظهار كرد: 
شهروندان هنگام اســتفاده از وسايل گرمازا 
بايد به سالم بودن و استفاده صحيح از وسايل 
گرمايشــى و باز بودن مســير خروجى گاز 

مونوكسيدكربن توجه داشته باشند.
كمالــى بيان كــرد: اســتفاده از آبگرمكن يا 
بخارى هاى داراى نقص فنى و بدون دودكش 
يا داراى دودكش بدون عملكرد مناســب در 
منزل بيشــترين موارد ابتال به مسموميت را 

تشكيل مى دهند.
وى سردرد و سرگيجه، تهوع و استفراغ و درد 
شكمى و سپس حالت بيهوشى، تشنج و اغما، 
سفتى عضالت، افزايش تعداد تنفس، كاهش 
فشارخون و گاه تنگى مردمك ها را از عالئم 
مسموميت با گاز مونوكسيدكربن برشمرد و 
شدت اين عالئم در بيماران قلبى بيشتر است.

مديركل پزشــكى قانونى همدان گفت: براى 
پيشــگيرى از مســموميت با اين گاز بايد از 
بخارى هاى مستعمل و فرسوده بدون دودكش 
يا داراى دودكش نامناســب و غيراستاندارد 
اســتفاده نكنيد و آگاه باشــيد كه استفاده از 
بخارى هــاى بدون دودكش بــه هيچ وجه از 
توليد گاز مونوكسيدكربن جلوگيرى نمى كند.

وى توجــه به توصيه هاى همچون روشــن 
نكــردن آتش در فضاى بســته و محدود كه 

تهويه كافى و مناســب ندارد، روشــن نگه 
نداشــتن اتومبيــل در فضاى بســته گاراژ، 
اســتفاده از كالهك مناسب براى دودكش ها، 
نصب صحيح لوله بخــارى و آبگرمگن در 
كاسته شــدن تلفات ناشــى از گازگرفتگى 
مؤثر دانســت. كمالى تأكيد كرد: شهروندان 
عالوه بر نصب تهويه مناسب براى آشپزخانه 
و حمام منــزل، از نصب آبگرمكن در حمام 
و نيز روشن كردن شــعله هاى اجاق گاز در 
آشــپزخانه به منظور گرم نگه داشتن محيط 

داخل خانه خوددارى كنيد.
وى افزود: چنانچه از بخارى هاى گازســوز 
براى گرمايش محيط اســتفاده مى كنيد بايد 
مختصرى تهويه از طريق در يا پنجره در فضا 
ايجاد كرده و از درز بندى و بستن كامل منافذ 

خوددارى كنيد.
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برنامه «مثبت مالير» روى آنتن رفت
 با پيگيرى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد مالير و همراهى جمعى از 
جوانان خوش ذوق اين شهرســتان در مردادماه سالجارى برنامه «مثبت 
مالير» توليد شد و روى آنتن شبكه استانى صداوسيماى مركز همدان 

رفت.
اين برنامه 30 دقيقه اى، نخســتين تجربه كار توليدى در شهرستان در 
اين چارچوب به شــمار مى رود كه توانست در 14 قسمت ظرفيت ها 
و توانمندى هاى اين خطه از ايران زمين را در قالب آيتم هاى متنوع به 
تصوير بكشــد و با مسئوالن در مورد مسائل شهرستان گفت وگو كند. 
تهيه كنندگى اين برنامه بر عهده رياســت دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

مالير و محمد معصومى، مجرى اين برنامه بود.
اكنــون نزديك به 6 ماه از توليد اين برنامه مى گذرد و فصل يكم آن به 
پايان رسيده است و گروه سازنده مثبت مالير در انديشه رايزنى، تحقيق 

و بررسى براى ساخت فصل دوم اين مجموعه هستند.
 تالشى همه جانبه براى معرفى شهر جهانى

رئيس دانشگاه آزاد اســالمى مالير و تهيه كننده برنامه مثبت مالير، با 
اشــاره به پيشينه فعاليت رسانه اين مركز آموزش عالى در حوزه توليد 
محتــوا، گفت: ما پيش از اين به توليــد برنامه هاى متنوع و هيجانى و 
دانشجومحور مانند «مثبت دانشــجو»، برنامه معنوى «سخن دوست» 
شــامل درس گفتارهايى با حضور حجت االســالم مهدى عباســى، 
ويژه برنامه شــب هاى قدر و احياى آنالين شب هاى قدر را داشتيم اما 
كليد ساخت «مثبت مالير» در واقع از مردادماه سال 98 از يك نشست 

خبرى با نماينده مردم مالير در مجلس زده شد.
محمدعظيم خدايارى در نشســت تحليل و بررسى برنامه مثبت مالير 
با حضور اصحاب رسانه، با اشاره به اينكه يكى از سياست هاى كارى 
مــا برگزارى دوره مهارت آموزى براى دانشــجويان اســت، گفت: با 
پيشنهاد محمد معصومى و با حضور يكى از اساتيد اين حوزه، 2 دوره 
آموزشى گويندگى و اجرا در اين مركز برگزار شد كه با استقبال خوب 

دانشجويان و افراد غيردانشجو مواجه شد.
وى اظهاركرد: يك تيم دانشــجويى متشــكل از دانشجويان دانشگاه 
آزاد كه در 2 دوره گويندگى و اجرا شــركت كرده بودند، به تشــكيل 
كانــون هنرى فيلم و عكس ژيكان اقدام كردنــد، توليدات اين كانون 
مورد استقبال بخش رسانه قرار گرفت و صداوسيماى استان وقتى كار 

اين كانون را مشاهده كرد، پيشنهاد ساخت يك كار شهرستانى را داد.
خدايارى به ارائه كارهاى موفق توسط دانشجويان فعال در اين بخش 
در حــوزه معاونت صدا و پخش يكى از كارها از راديوجوان اشــاره 
كرد و گفت: در ارديبهشــت ماه ســالجارى ديدارى با مديركل وقت 
صداوسيما داشتيم، آنها پيشنهاد دادند به جاى اينكه برنامه هايى مختص 

قشر دانشجو توليد كنيم، كار را به كل شهرستان تعميم بدهيم.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى مالير خاطرنشان كرد: در همين راستا قول 
مســاعد داده شد تا زمان مشــخصى نيز به پخش اين برنامه توليدى 
اختصاص داده شــود و به مدت 30 دقيقه آنتن در اختيار شهرســتان 
مالير قرار بگيرد، كه درنهايت پس از اين پيشنهاد، جلساتى با مسئوالن 

شهرستان برگزار و درنهايت به توليد برنامه «مثبت مالير» منجر شد.
وى بــا بيان اينكه معرفى توانمندى هــا و ظرفيت هاى باالى مالير، از 
مهم ترين اهداف اين برنامه بود، گفت: اين شهرستان با توجه به اينكه 
داراى 2 برند جهانى در زمينه توليد مبل منبت و انگور است، بنابراين 

نياز به معرفى و ديده شدن دارد.
تهيه كننده برنامه «مثبت مالير» با اشاره به اينكه با وجود همه سختى ها، 
محدويت ها و كمبود امكانات، 25 مردادماه سالجارى نخستين قسمت 
اين برنامه روى آنتن رفت، ادامه داد: روند توليد اين برنامه تا 26 آبان ماه 

ادامه داشت و در قالب 14 قسمت پخش شد.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى مالير با اشاره به اينكه اين برنامه توانست 
تا حدودى با اقبال عمومى مواجه شــود و مورد توجه همشــهريان و 
هم استانى ها قرار بگيرد، افزود: اكنون در صدد هستيم ضمن رفع نواقص 
فصل يكم، در قالبى جديد با آيتم هاى متنوع، فصل دوم را براى پخش 

از صداوسيماى مركز همدان آماده كنيم.
خدايارى با بيان اينكه توليد چنين برنامه هايى سختى ها و محدوديت هاى 
خاص خود را دارد، توضيح داد: برنامه ريزى، پشــتيبانى، ضبط و تهيه 
اين دست برنامه ها كار طاقت فرسايى است، به گونه اى كه حتى گاهى ما 

مجبور بوديم در سرماى هوا ساعت 2 نيمه شب برنامه ضبط كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه مهم ترين مشــكل كشور مسائل فرهنگى است، 
تصريح كرد: اگر ما بتوانيم در بخش هاى مختلف فرهنگ سازى كنيم، 
مشــكالت اقتصادى، ناهنجارى هاى اجتماعى و ... رفع مى شــود، ما 
بايــد تالش كنيم نيمه پُر ليوان را ببينيم، در فصل يكم هدف ما معرفى 

ظرفيت، داشته ها و جايگاه شاخص مالير به استان و ايران بود.
رئيس دانشــگاه آزاد اســالمى مالير با بيان اينكه ساعت پخش برنامه 
برعهده ســازمان صداوســيماى مركز همدان بود، گفت درباره تأمين 
مالى اين برنامه پيش از آغاز به كار مسئوالن شهرستان چون فرماندارى، 
اوقاف، شــهردارى، ميراث فرهنگى و ... قول مساعد دادند، اما تاكنون 
همكارى اين ارگان ها فقط معنوى بوده و يك ريال كمك مالى دريافت 
نكرده ايم. وى با بيان اينكه در مجموع 45 نفر عوامل اجرايى در توليد 
اين برنامه دخيل بودند، گفت: ساخت 14 قسمت از اين برنامه بيش از 

84 ميليون تومان هزينه مالى دربرداشت.
خدايارى با اشاره به اينكه پس از پخش هر قسمت برنامه مثبت مالير، 
جلساتى تشكيل مى شد و كارشناسان نظرات مختلف را گرفته و نقاط 
مثبت و منفى رصد مى شد، ادامه داد: جوان محورى از نكات مهم «مثبت 
ماليــر» بود. تهيه كننده برنامه مثبت مالير از ايحاد تحول در فصل دوم 
اين برنامه و افزوده شدن آيتم هاى جديد چون طنز، خبر خوب، معرفى 
روستاهاى شهرستان و ... خبر داد و گفت: محورهاى ساخت و توليد 

فصل دوم مشخص شده و منتظر تأمين مالى برنامه هستيم.
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى مالير به نقدهاى فنى وارد شده به برنامه 
اشــاره كرد و گفت: تالش ما رســيدن به نقطه مطلوب است و سعى 

مى شود مشكالت گذشته تكرار نشود.
معصومى افزود: همه قســمت هاى توليدى، بازبينى، بررسى و توسط 

واحد مربوطه در سازمان تأييد مى شد.

■ اتوبوس هاى درون شهرى همدان بسيار پر ازدحام است. روز گذشته 
مســير ميدان تا دره مرادبيگ را با اتوبوس طى كردم اما عالوه بر اينكه 
همه صندلى ها پر بود، تعداد قابل توجهى از مردم نيز ســرپا ايســتاده 

بودند. با وجود كرونا اين وضعيت قابل تأمل است.
*شهروندى از همدان

■ سر گذر يكى از شلوغ ترين مكان ها در همدان است. با وجود اينكه 
روز گذشته ساعت 8 صبح براى خريد به اين مكان مراجعه كردم اما 
باز هم شلوغ بود. بسيارى از فروشنده ها نيز پروتكل هاى بهداشتى را 

جدى نگرفته بودند.
*س.ح از همدان

■ كافيست ساعات پايانى شــب به خيابان هاى همدان دقت كنى. پر 
است از معتادان و كسانى كه بى خانمان هستند. باتوجه به سرماى هوا، 
از شهردارى تقاضا دارم تعداد بيشترى از مكان هاى شهر را به گرمخانه 

اختصاص دهد.
*ب.ر از همدان

1700 تهرانى حامى طرح اكرام ايتام 
كميته امداد اسدآباد

 از 2 هزار و 902 حامى ســخاوتند طرح اكرام ايتام كميته امداد 
امام خمينى(ره) اسدآباد، هزار و 700 نفر تهرانى هستند.

مديــر كميتــه امــداد امــام خمينــى(ره) شهرســتان اســدآباد، گفــت: 
ــتان  ــن شهرس ــام اي ــرام و ايت ــرح اك ــان ط ــال حامي ــاه امس در 8 م
ــدى  ــدى و غيرنق ــان كمــك نق ــون توم ــارد و 800 ميلي ــك ميلي ي

ــد. ــت كرده ان پرداخ
بهنام لطفى در گفت وگو با ايســنا، با بيــان اينكه 1200 هزار و نفر 
از حاميان طرح اكرام و ايتام اين شهرســتان را حاميان اســدآبادى 
و همدانى تشــكيل مى دهند، يادآور شــد: درحال حاضر 402 فرزند 
نيازمنــد غيريتيم طرح محســنين و 329 نفر فرزند طرح ايتام تحت 
حمايت كميته امداد شهرستان اســدآباد بوده كه توسط اين حاميان 

حمايت مادى و معنوى مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه بيشترين حاميان اسدآبادى طرح اكرام و ايتام 
شهرســتان را فرهنگيان تشــكيل داده اند، تصريح كــرد: فرهنگيان 
اســدآبادى درحال حاضر ماهيانه 11 ميليون تومان براى طرح اكرام 

و ايتام به حساب اين طرح واريز مى كنند.
لطفــى در ادامه از پرداخت بيش از يك ميليارد و 200 ميليون تومان 
زكات توســط كشاورزان اسدآبادى از ابتداى سال تاكنون خبر داد و 
گفت: تعهد امســال زكات شهرستان 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
بوده كه تاكنون از اين ميزان تعهد حدود 50 درصد آن محقق شــده 

است.
ــاكن  ــدى مس ــد درص ــازى ص ــه نوس ــاره ب ــا اش ــن ب وى همچني
ــه  ــان كميت ــته مددجوي ــال گذش ــيل س ــى از س ــيب ديده ناش آس
ــرد: در  ــان ك ــتان، خاطرنش ــن شهرس ــى(ره) اي ــام خمين ــداد ام ام
واحــد  گذشــته 167  ســال  فروديــن  سيل آســاى  بارش هــاى 
ــدآباد  ــداد اس ــه ام ــتايى كميت ــهرى و روس ــى ش ــكن مددجوي مس
ــن تعــداد، 22 واحــد توســط ســپاه  دچــار آســيب شــد كــه از اي
ــداد  ــه ام ــط كميت ــد توس ــتان و 145 واح ــت شهرس ــه مقاوم ناحي

ــد. ــاخته ش س

افزايش كتابخانه هاى عمومى مالير به 22 مورد
 با افتتاح كتابخانه عمومى روستاى «ينگى كند» مالير در دهه فجر، كتابخانه هاى عمومى 

مالير به 22 كتابخانه افزايش پيدا مى كند.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى مالير با بيان اين خبر، اظهار كرد: از اين تعداد ده كتابخانه 

روستايى و 11 مورد شهرى است.
ســيدمهدى آخشيك در گفت وگو با فارس با اشاره به ســاخت كتابخانه «يگنى كند» كه 
توســط بانك پاسارگارد انجام شــده و در دهه فجر آماده افتتاح است، تصريح كرد: اين 

كتابخانه با 120 متر مربع و 700 ميليون تومان ساخته شده است.

وى با بيان اينكه درحال حاضر بيش از 12 هزار نفر در كتابخانه هاى اين شهرســتان عضو 
هســتند، گفت: بيش از 200 هزار جلد كتــاب در عناوين مختلف در كتابخانه ها موجود 
اســت. آخشــيك در ادامه با بيان اينكه با توجه به شــيوع كرونا بســيارى از برنامه هاى 
كتابخانه ها در فضاى مجازى برگزار شــد، اظهار كرد: مسابقه كتابخوانى آنالين از كتاب 
حرمان حور «دست نوشــته هاى شهيد احمدرضا احدى» برگزار شد كه با استقبال پرشور 

شهروندان همراه بود و به 20 نفر از برگزيدگان هدايايى اهدا شد.
آخشيك در ادامه با اشاره به اينكه امسال جشنواره كتابخوانى رضوى نيز با حضور 4 هزار 
شركت كننده در مالير برگزار شد، گفت: در اين جشنواره نيز برگزيدگان مرحله شهرستان 
و استان معرفى شدند. وى از برگزارى مسابقه كتابخوانى حاج قاسم سردار دلها در مالير 

هم زمان با سالگرد شهادت شهيد قاسم سليمانى خبر داد و تصريح كرد: اين مسابقه توسط 
اداره كتابخانه هاى عمومى و با همكارى دانشــگاه مالير، كارخانجات، اصناف و بســيج 

علمى، پژوهشى و فناورى شهرستان مالير برگزار مى شود.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير با بيان اينكه اين مسابقه به صورت آنالين 
از 28 آذرماه تا 20 دى ماه برگزار مى شــود، تصريح كــرد: عالقه مندان مى توانند به لينك 
٢hx٠t/manvaketab.digisurvey.net مراجعــه كــرده و براى دانلود صوتى 

كتاب نيز به صفحه دانشگاه مالير مراجعه كند.
وى در پايان افزود: پرسش ها از متن كتاب و وصيتنامه شهيد قاسم سليمانى است، به 15

نفر از برگزيدگان كارت هديه يك ميليون ريالى اهدا مى شود.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت دوم) 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 47-99 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 1399,5493
نصب  و  اتيلن  پلى  و  فوالدى  گاز  توزيع  شبكه  اجراى  مناقصه:  موضوع 
همدان  شهرستان  در  پراكنده  به صورت  اتيلن  پلى  و  فوالدى  انشعابات 

(ناحيه 1 و 2) تا سقف مبلغ تعيين شده 
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 15/000/000/000 (پانزده ميليارد) ريال مى باشد.
پنجاه  و  (هفتصد   750/000/000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ   -2

ميليون) ريال مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir باشند.

5- متقاضيان بايد داراى حداقل رتبه 5 تأسيسات و تجهيزات باشند.
سه  حداقل  مناقصه  برگزارى  جهت  مناقصه گران  تعداد  حدنصاب   -6

مناقصه گر مى باشد.
7- حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.

متقاضيان شركت در مناقصه به مدت 7 روز از تاريخ درج آگهى ساعت 
15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى به سايت سامانه 
مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى 

نمايند.
تاريخ بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 

1399/10/24 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075  دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

 بــا حكم دادســتانى و اعــالم مركز 
بهداشــت بهار، مجازات 540 ساعت كار 
خدماتــى در مركز بهداشــت بهار براى 
تازه دامــاد بهارى كه به برگزارى مراســم 
عروسى در شــرايط كرونايى اقدام كرده 

بود، اعمال شد.
به گزارش نشاط شــهر، بيشتر از يك ماه 
است كه وضعيت شــيوع كرونا در كشور 
شدت گرفته و از آنجا كه مراسم عروسى و 
عزا بيشترين محل شيوع كروناست، برگزارى 

هرگونه مراســم عروسى و ترحيم از سوى 
ستاد مبارزه با كرونا ممنوع اعالم شده است.

در مدت اخير تعدادى از مراسم عروسى در 
شهرستان بهار با حكم قضايى لغو و داماد و 

پدر عروس دستگير شده اند.
از وقتى كه اين قانون در شهرستان اجرايى 
شــده تعداد زيادى از شــهروندان به قانون 
احترام گذاشته و از برگزارى مراسم عروسى 
اجتنــاب كرده اند، اما مواردى هم بوده كه با 
گزارش هاى مردمى به برخورد و دستگيرى 

داماد و پدر عروس منجر شده است.
مركز بهداشــت شهرســتان بهار، مسئول 
رسيدگى به شكايات مردمى درباره مراسم 
عروسى، عزا و تجمعات و ارجاع به واحد 
قضايى اســت، در تماسى كه با اين مركز 
داشتيم اعالم كردند كه در مدت اخير بيش 
از 60 پرونده به اين مركز ارجاع شــده و 

با خاطيان برخورد صورت گرفته است.
مسئول پاســخگويى در اين مركز با بيان 
اينكه تعــداد گزارش برگزارى مراســم 

عروسى در روستاها بيشتر از شهرهاست، 
اذعــان داشــت: به دليل كوچــك بودن 
روستاها به راحتى هرگونه مراسم عروسى 
قابل شناسايى است و لذا با برگزاركنندگان 
مراســم برخورد مى شــود، اما در شهرها 
به راحتى نمى توان موارد را شناســايى و 
برخورد كرد، از طرفى تعداد مراســم در 

شهرها كمتر از روستاهاست.
در برخــورد با برگزاركنندگان عروســى 
احكام متفاوتــى صادر مى شــود كه در 
آخرين مورد در يكى از روســتاها، داماد 
در شب عروسى دســتگير و به جاى 91

روز حبس به مجارات 540 ســاعت كار 
خدماتى در شبكه بهداشت شهرستان بهار 

محكوم شده است.

 مجازات 540 ساعت كار خدماتى 
در مركز بهداشت براى تازه داماد بهارى

سپيده راشدى  »
 آنچه غيرقابل انكار است، نقش تعيين كننده 
و تأثير رويكرد رسانه ها در فرايند توسعه استان 
است. همراهى مطبوعات با مسئوالن به عنوان 
پل ارتباطى بين مردم و مســئوالن در توسعه 
اســتان افزايش اعتماد مردم، افزايش سرمايه 
اجتماعى و همچنين پيشگيرى از آسيب هاى 

اجتماعى بسيار مهم است.
فرمانــدار شهرســتان اســدآباد پنجشــنبه 
ــود  ــدار خ ــتين دي ــته در نخس ــه گذش هفت
بــا اصحــاب رســانه ضمــن تأكيــد بــر 
نقــش مهــم رســانه ها به عنــوان ابــزارى 
ــانه ها  ــت: رس ــفافيت، گف ــج ش ــراى تروي ب
مى تواننــد آگاهــى مســئوالن را دربــاره 
ــع  ــش داده و مان ــوط افزاي ــكالت مرب مش
ــوند. ــى ش ــاى اجتماع ــش هنجاره از افزاي
ســعيد كتابى ادامه داد: خبرنگاران را دوست 
و ياور خود مى دانيــم و از ظرفيت آنها براى 

توسعه شهرستان استفاده مى كنيم.
وى خطاب به دستگاه هاى اجرايى تأكيد كرد: 
حفظ شأن و جايگاه خبرنگاران كوچك ترين 
كارى اســت كه ادارات ملزم بــه رعايت آن 

هستند.
كتابى با اشــاره به انتخابــات پيش رو ادامه 
داد: اطالع رســانى قــوى در انتخابــات و 
تشــويق و ترغيب مردم بــراى حضور در 
انتخابات بســيار مهم اســت و از ظرفيت 
رســانه ها بــراى افزايش شــور و نشــاط 

كرد.  خواهيم  استفاده  انتخاباتى 
كتابــى در ادامه بــا تأكيد بر اينكــه روزنامه 
همدان پيام پيشانى مطبوعات است، خاطرنشان 
كــرد: نــگاه ويــژه روزنامــه همدان پيام به 

شهرســتان ها شايســته قدردانى است. تجربه 
چندساله فعاليت اين رسانه در استان همدان، 
هــم توجه به نوع مخاطــب و هم دربرگيرى 

اخبار استان را مى رساند.
 ايمنى مردم در اولويت است

مداوم  به صورت  درحال حاضــر  گفت:  وى 
مشــكالت شهرســتان را رصــد مى كنــم. 
مهم ترين معضلى كه در شهرســتان اسدآباد 
وجود دارد، مشكالت گردنه اسدآباد است. 
از آنجايى كه ســالمتى و ايمنى مردم بسيار 
مهم است، ايمن كردن گردنه در دستور كار 

فرماندارى است.
كتابى افزود: به دنبال افزايش سيستم روشنايى 
گردنه اسدآباد هستيم. در بازديد شبانه از اين 
گردنه مشخص شــد كه اغلب چراغ هاى اين 
محدوده با مشــكل مواجه است و سريعا در 

دست پيگيرى قرار گرفت.
 سرمايه گذارى در مبلمان شهرى

كتابــى ادامــه داد: در مبلمان فضاى شــهرى 
عالوه بر نشــيمن هاى انفرادى به نشيمن هاى 
خانوادگــى نيــز نيــاز اســت و برخــى از 
مكان هاى اســدآباد بســتر مناســبى است تا 

طرح هايــى از لحاظ روانشناســى محيطى و 
زيبا يى شناســى بصرى را مطرح كند. به همين 
دليل ســرمايه گذارى در مبلمان شهرى را در 

دستوركار قرار داده ايم.
 اسدآباد، بسترى مناسب 

براى رونق اقتصادى
كتابى اظهار كرد: شهرستان اسدآباد با توجه به 
موقعيت و داشته هاى خاص خود از ظرفيت و 
بستر مناسب براى اجراى طرح هاى توسعه اى 

در غرب كشور است.
وى ادامه داد: براى توســعه صنعتى شهرستان 

اسدآباد از سرمايه گذاران پشتيبانى مى كنيم.
كتابى با اشــاره به آماده بودن زيرســاخت ها 
در شــهرك صنعتــى اســدآباد گفــت: اين 
شــهرك داراى امتيازهــاى آب، بــرق و گاز 
اســت و قطعات بســيارى براى واگذارى به 

سرمايه گذاران دارد.

فرماندار اسدآباد در نشست با اصحاب رسانه:

مانعى براى اطالع رسانى شفاف نداريم
■ توسعه استان نيازمند همراهى مطبوعات است

 رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرســتان نهاوند در جمع اعضاى شوراى 
شــهر و شــهردارى نهاوند، با بيــان اينكه 
فرهنــگ امرى مهم و بنيادى اســت، اظهار 
كرد: بــا وجــود ظرفيت بــاال و همچنين 
پيشــينه تاريخى و فرهنگى، اين شهرستان 
مى توانــد به عنــوان يكــى از پايتخت هاى 

شود. معرفى  كشور  فرهنگى 
امير بحيرايى افــزود: با توجه بــه اينكه اين 
شهرستان در شبكه شهرهاى خالق در حوزه 
صنايع دستى ثبت شده است، مى تواند بسترى 
براى ورود گردشــگران به شهرستان مهيا كند 
كه همين امر رشد و توسعه اقتصادى را براى 

شهرستان به ارمغان مى آورد.
وى با تأكيد بر اينكه توســعه تك  بُعدى هيچ 
نتيجه اى نخواهد داشــت، خاطرنشــان كرد: 

حوزه فرهنگ و هنر نيازمند توســعه و تعامل 
با مجموعه شــهرى و پويايى فضاى فرهنگى 
و هنرى اســت زيرا اين پويايى موجب تغيير 
در فضاى اجتماعى شهرستان خواهد شد، به 
همين مناســبت آماده ايم با تمام ظرفيت هاى 
فرهنگــى و هنــرى در تعاملــى ســازنده با 
شــهردارى و شوراى شهر به اين مجموعه در 

حيطه نگاه تخصصى كمك كنيم. 
بحيرايى ايجاد «گذر فرهنگى» در شهرســتان 
بــراى ارائه برنامه هــاى فرهنگــى و هنرى 
به صورت مداوم را از برنامه هايى دانســت كه 
با مشاركت شهردارى و شوراى اسالمى محقق 

خواهد شد. 
 وى بــا بيان اينكه پــس از مدت ها به زودى 
شــاهد برگزارى جشنواره اســتانى هنرهاى 
تجسمى و خوشنويســى با موضوع نماز در 

اين شهرستان خواهيم بود، افزود: اميدواريم 
بتوانيم بــا بهره گيرى از تمــام ظرفيت هاى 
موجود در شهرستان و همچنين دستگاه هاى 
مرتبــط فضــاى فرهنگى و هنــرى درخور 

شهرستان ايجاد كنيم.
به گــزارش روابط عمومــى اداره فرهنگ و 
ارشاد شهرســتان نهاوند، بحيرايى در ادامه از 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر نهاوند داشتن 
ايده در برنامه ها، نبــود موازى كارى، هدفمند 
بودن و انسجام همه دستگاه ها، ضابطه مندى، 
هماهنگــى و اســتفاده از همــه ظرفيت هاى 
موجود را از الزمه هاى برنامه هاى فرهنگى و 
هنرى در شهرستان دانســت و گفت: بايد از 
آموزه هاى دينــى به عنوان مهارت هاى زندگى 
اســتفاده كنيم و همچنين زنده كردن احساس 
مســئوليت در مردم در حوزه شــهر يكى از 

اهداف شورا و شــهردارى است كه مى توان 
آن را در غالــب توليــدات فرهنگى و هنرى 

فرهنگسازى كرد. 
عبدالعلى ملكى رئيس شوراى شهر نهاوند نيز 
ايجاد زمينه مناســب در راستاى فعاليت هاى 
فرهنگــى در شهرســتان را از اهــم برنامه ها 
دانســت و خاطرنشــان كرد: بــا همدلى و 
هم افزايى در تمامى دستگاه ها، مى توانيم شاهد 
اتفاقات و برنامه هاى مهمى در نهاوند باشيم. 

وى خاطرنشــان كــرد: بــا توجه بــه اينكه 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى تأثير مســتقيم 
و مثبت بر سالمت جســمى، روانى، اخالقى 
و رفتــار مــردم دارد و مــا هر چــه بتوانيم 
زير ســاخت هاى فرهنگى را توســعه دهيم، 
آســيب هاى اجتماعى و بسيارى از مشكالت 

فرهنگى كم مى شود. 

اورژانس بيمارستان 
امام حسين(ع) مالير تا 

پايان سال افتتاح مى شود
 مدير بيمارستان امام حسين(ع) مالير 
از افتتاح اورژانس اين بيمارستان تا پايان 

امسال خبر داد.
تكميل و راه اندازى اورژانس بيمارســتان 
امام حسين(ع) يكى از نيازها و مطالبات 
اصلى شهروندان اســت. اين بيمارستان 

به عنوان بزرگ ترين مركز درمانى جنوب 
استان در بخش هاى مختلف به مراجعان 
مالير و ساير شهرستان ها است و با توجه 
به حجم باالى مراجعه كنندگان اورژانس 

فعلى جوابگوى مراجعان نيست.
مدير بيمارســتان امام حســين(ع) مالير 
بــا بيان اينكــه براى رفع اين مشــكل و 
پاسخگويى به نياز شهروندان و مراجعان 
از ديگر نقاط هرچه سريعتر بايد اورژانس 
جديد راه اندازى شود، افزود: اورژانس در 

2 طبقه با زيربناى 2 هزار و 200 مترمربع 
درحال ســاخت اســت كه بيش از 85

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
راميــن فراهانــى ادامــه داد: طبقه اول 
اورژانــس شــامل آندوســكوپى، ترياژ، 
اتاق پذيرش، راديولوژى، دندانپزشــكى، 
آزمايشگاه و اتاق عمل است و داراى 24

تخت براى بزرگســاالن و 3 تخت براى 
اطفال است.

وى بــا بيان اينكه تجهيــزات اورژانس 

تا حدودى با كمك و پيگيرى دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان و نمايندگان مردم 
مالير تأمين شــده اســت، گفت: براى 
تكميــل نهايى نيازمند اعتبارات بيشــتر 

هستيم.
فراهانى با اشــاره به يكى از دغدغه هاى 
اين  افتتــاح  شهرســتان  اين  مســئوالن 
اورژانس و خدمات رسانى به مراجعان و 
بيماران است، گفت: اين اورژانس تا پايان 

امسال افتتاح مى شود.

رئيس اداره ارشاد نهاوند:

توسعه فرهنگى، زمينه پيشرفت در همه بخش هاى جامعه است
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بهارستان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1080 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آاقاى مهدى احمد زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 259 صادره از بندر كنگان در شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 84933/02 مترمربع قسمتي از پالك 781 فرعى از 1 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 361 فرعى از 1 اصلى واقع در كوشك آباد خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى فضل اله شربتى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 463)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار
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انحصار خودرو
 ريشه توليدات بى كيفيت است 

 انحصار در توليد خودرو موجب شــده اســت كه مردم مجبور 
شوند، خودروهاى بى كيفيت را در سبد خريد قرار دهند.

عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو 
بــا خبرگزارى الف، درباره تصويب تحقيــق و تفحص از عملكرد 
شــركت هاى خودروســازى در زمينه كيفيت و قيمت خودرو در 
مجلس، با اشاره به وضعيت بازار آشفته خودرو، گفت: نبود رقابت 
ســالم و شركت هاى ســازنده در توليد خودرو، انحصار خودرو را 

تقديم سايپا و ايران خودرو كرده است.
ــد خــودرو در كشــور  ــه تولي ــى ك ــه داد: زمان ــى ادام حســن لطف
بــدون تنــوع اســت، چگونــه انتظــار داريــد كــه صنعــت خــودرو 
ــت  ــى اس ــن درحال ــد و اي ــت كن ــازى حرك ــمت كيفى س ــه س ب
 كــه متأســفانه آقايــان انحصارگــر در حــوزه خــودرو مانــع بهبــود 

كيفيــت در صنعــت خودروســازى هســتند.
نماينده رزن در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه افزود: پشت پرده 
توليد خودرو در كشور بايد شناسايى، بررسى و درنهايت اعالم شود 
و اين درحالى است كه مافيا در صنعت خودرو شكل گرفته است و 

نمى توان اين مسأله را انكار كرد.
وى ادامه داد: نبود تنوع در توليد خودرو موجب شده است كه توليد 
كيفى در اين صنعت به شــدت با كاهش روبه رو شود و اين مسأله 

بسيار دردآور است.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس همچنين افزود: متأســفانه مردم 
مجبور هســتند، پول هاى گزافى را براى خريد خودرو هزينه كنند 
اما در قبال آن خدمات كيفى دريافت نمى كنند، بنابراين ادامه توليد 

خودرو با اين شرايط به هيچ وجه امكانپذير نيست.
لطفى يادآورشــد: مردم متأســفانه مجبورند تن به خريد كاالهاى 
بى كيفيــت در صنعت خودرو بدهند و نتيجه اين جنس از اقدامات 

نيز تصادفات جاده اى گسترده است.

بررسى بودجه آموزش و پرورش 
در سال آينده

 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
از بررسى نهايى پيشنهادات بودجه آموزش و پروش در اليحه سال 

1400 در كميته هاى اين كميسيون خبر داد.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با ايلنا، درباره 
جلســه كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
گفــت: در جلســه اخيــر كميته هاى كميســيون فعــال بودند و 
پيشــنهاداتى كه درباره بودجه آموزش و پرورش در اليحه سال 
1400 داشــتند را بارگــذارى كردند. بين 250 تا 260 پيشــنهاد 

مطرح و بارگذارى شد.
نماينــده همــدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه 
افزود: كار كميته هاى آموزش و پــرورش، آموزش عالى، تربيت و 

غيرانتفاعى در ميان كميته ها از مابقى سنگين تر بوده است.
رئيــس مجمع نمايندگان اســتان خاطرنشــان كــرد: اصل بودجه 
نامتناسب اســت؛ اينكه كليات بودجه رد يا تأييد شود بسته به نظر 
نمايندگان است. البته درحال حاضر كميسيون اصلى آن يعنى برنامه 
و بودجه درحال بررســى اســت و بايد تا اعالم نظــر نهايى منتظر 

بمانيم.

اليحه بودجه سال آينده
 براساس توهم است

 نماينده مالير در مجلس شــوراى اســالمى در رابطه با اليحه 
بودجه سال آينده دولت واكنش نشان داد. 

هادى بيگى نژاد در صفحه شــخصى خود در توئيتر نوشت: اهتمام 
مجلس يازدهم اين اســت كه هر اقدام، طرح و اليحه اى كه موجب 

تشديد وضعيت معيشتى مردم شود از صحن خارج نشود. 
عضو هيأت رئيس كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
ادامه اين پيام نوشــت: اليحه بودجــه 1400 بر مبناى توهم بوده و 
مشــكالت را بيشــتر خواهد كرد، كافى اســت مردم بدانند كه چه 

اليحه اى پيشنهاد شده است. 

حمايت 150 قانون گذار دموكرات از بازگشت بايدن 
به برجام

 150 قانون گذار دموكرات در مجلس نمايندگان آمريكا بامداد پنجشنبه (به وقت 
تهران) با امضاى نامه اى، از بازگشــت بايدن به توافق هسته اى ايران، آن هم بدون 
هيچ شــرط جديدى، حمايت كردند. به گزارش فارس، در اين نامه آمده است: ما 
درخواست شما از ايران براى بازگشت به تبعيت كامل از توافق هسته اى، بازگشت 
آمريــكا به اين توافق و مذاكرات آتى را تأييد مى كنيم. براســاس گزارش روزنامه 
جروزالم پســت، اين تعداد امضا براى رد كردن هرگونه اقدام كنگره براى ممانعت 
از بازگشت دولت احتمالى بايدن به برجام كافى است. نمايندگان دموكرات با بيان 
اينكه ديپلماسى با ايران، بهترين راه براى متوقف كردن و به عقب برگرداندن برنامه 
هسته اى ايران است، گفتند: «ما در حمايت از شما براى برداشتن گام هاى ديپلماتيك 

ضرورى سريع جهت احياى محدوديت ها بر برنامه هسته اى ايران متحد هستيم»

زمان تعميق دوستى  كشورهاى منطقه است
 امروز زمان تعميق دوســتى ها بين كشورهاى منطقه است، با شرايط جديد 

قطعا روابط ايران و جمهورى آذربايجان گسترش مى يابد.
رئيس دفتر رئيس جمهورى در گفت  وگو با ايرنا، با اشــاره به ســفر شاهين 
مصطفــى يف معاون نخســت وزيرى جمهورى آذربايجان، گفت: شــرايط 
جديدى پس از منازعه بين جمهورى آذربايجان و ارمنســتان در منطقه ايجاد 
شــده كه بهره مندى از اين شرايط مســتلزم گفت وگو درباره مسائل مختلف 

است.
محمود واعظى از تشكيل كميســيون مشترك اقتصادى بين ايران و جمهورى 
آذربايجان در اواخر دى ماه خبر داد و گفت: ساخت نيروگاه جديد در نخجوان، 
پل ترابرى در آستاراچاى و مشاركت شركت هاى ايرانى در بازسازى مناطق آزاد 

شده از مهم ترين توافقات در جريان سفر هيأت  آذرى به تهران بود.

اجازه نمى دهيم فضاى مجازى 
تبديل به مكانى براى قمار و فحشا شود

 نبايد اجازه داد كه فضاى مجازى تبديل به فضاى قمار، فحشا، جابه جا كردن 
مواد مخدر و كالهبردارى شود.

به گزارش ايســنا، رئيس قوه قضاييه در جلسه اى با بيان اينكه فضاى مجازى 
همانند اتوبان اســت، اظهاركرد: همان طور كه اتوبان براى تسهيل در رفت وآمد 
نياز به نظم دارد فضاى مجازى نيز همين گونه است، بنابراين بايد در اين فضا 

نيز نظم به خوبى برقرار شود. 
ــرادى شــرور در فضــاى  ــزود: اگــر اف ــم رئيســى در ادامــه اف آيــت ا... ابراهي
مجــازى دنبــال كالهبــردارى، توزيــع مــواد مخــدر و ... باشــند، ايــن امــور 
خــالف قانــون اســت و مديريــت فضــاى مجــازى اقتــدا مى كنــد كــه ايــن 

كارهــا در آن  انجــام نشــود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى)

اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 

على سليمانى -رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى،در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار  
شهرستان همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به 
عمل مى آيد از روز شنبه مورخ 99/10/13 لغايت روز شنبه مورخ 99/10/27 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه  irnianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ 
سامانه ساران (انتخابات الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذارى تصاوير شناسنامه، 
كارت ملى، پروانه كسب، مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه 

مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبين:
1-تابعيت جمهورى اسالمى ايران

2-اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
3-عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس

4-نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين 
خصوص استعالم مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5-عدم اشتهار به فساد
6-داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت 
در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره 

آموزش و پرورش).
7-حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

8-داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است 
و  نداده  شغل  تغيير  پروانه  نگرديده،صاحب  منقضى  آن  اعتبار  تاريخ  كه 
و  فعال  صنفى  نداده،واحد  اجاره  يا  و  واگذار  غير  به  را  خود  صنفى  واحد 

مكان آن تغيير نيافته باشد.
9-وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز هنگام مراجعه به اتحاديه:
 1-دو قطعه عكس 4×3 جديد

2-آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه جهت 
تكميل فرم مربوطه

 3-پرينت ثبت نام در سامانه ساران

وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفى 
عبارت است از:

الف) ارائه پيشنهاد براى تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب 
ب)  شهرستان.  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  براى  الزم  هاى  پروانه  انواع  و 
اجراى مصوبات و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت. 
رعايت  با  متقاضيان  مدارك  و  تقاضا  دريافت  با  كسب  پروانه  صدور  د) 
كسب  محل  تعطيل  و  كسب  پروانه  ابطال  ه)  مربوط.  مقررات  و  قوانين 
جلوگيرى  و  نظارت  كميسيون  به  آن  اعالم  و  قانون  اين  مقررات  طبق 
شوند  مى  داير  كسب  پروانه  بدون  كه  صنفى  واحدهاى  فعاليت  ادامه  از 
و)  گردد.  مى  باطل  عللى  به  آنها  پروانه  يا  قانون  اين   (27) ماده  مطابق 
اتاق  به  سال  هر  ماه  دى  آخر  تا  آن  تسليم  و  بعد  سال  بودجه  تنظيم 
ساالنه  ترازنامه  تنظيم  ز)  تصويب.  و  رسيدگى  جهت  شهرستان  اصناف 
و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براى 
رسيدگى و تصويب. ح) ايجاد تسهيالت الزم براى آموزش هاى مورد نياز 
افراد صنفى به طور مستقل يا با كمك سازمان هاى دولتى يا غيردولتى. 
ط) تشكيل كميسيون هاى رسيدگى به شكايات، حل اختالف، بازرسى 
هيأت  مصوب  ديگر  هاى  كميسيون  و  آموزشى  و  فنى  صنفى،  واحدهاى 
نمايندگى  به  خدمات  هزينه  و  عوارض  ماليات،  وصول  ى)  نظارت.  عالى 
از طرف وزارتخانه ها، شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به دولت. ك) 
هماهنگى با شهردارى و شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى 
مراكز  و  ميادين  در  فروشى  عمده  معامالت  و  كاالها  تدريجى  تمركز  و 
معين شهرى متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به 

تصويب كميسيون نظارت برسد.

 ل) ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات حدود صنفى، تعداد 
واحدهاى صنفى مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق 

اصناف شهرستان جهت رسيدگى و تصويب كميسيون نظارت و...

اساسنامه   11 ماده  برابر  اتحاديه  مديره  هيأت  اعضاى  از  يك  هر  وظايف 
الگوى اتحاديه هاى صنفى:

رئيس:
شركت  مديره  هيأت  جلسات  اداره  و  اتحاديه  اجرايى  امور  كليه  -انجام 
ارائه  اتحاديه،  مكاتبات  و  اسناد  كليه  امضاى  اصناف،  اتاق  اجالس  در 
يكبار،  ماه  سه  هر  اصناف  اتاق  به  اتحاديه  عملكرد  و  فعاليت  گزارش 
گزارش فعاليت و عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه، 
موافقت يا مرخصى و مأموريت اعضاى هيأت مديره، كسب موافقت رئيس 
اتاق اصناف براى مرخصى و مأموريت خود، پيگيرى فعاليت هاى توسعه 
اى اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ورى و بهبود كسب و 
از  استفاده  و  كاركنان  انتصاب  اتحاديه،  مدون  هاى  برنامه  پيگيرى  كار، 
خدمات مشاوره اى و تخصصى براى آيين نامه موضوع بند ب ماده 37 

قانون نظام صنفى.
نواب رئيس:

به  رئيس  نواب  مأموريت)،  و  مرخصى  (هنگام  اتحاديه  رئيس  غياب  -در 
ترتيب سمت وظايف وى را بر عهده دارند، شركت در جلسات با هماهنگى 

رئيس اتحاديه، پيگيرى و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه
دبير:

-تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت مديره با 
هماهنگى رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس 

اتحاديه.
خزانه دار:

-مسئوليت نظارت بر عملكرد مالى اتحاديه، اظهار نظر در خصوص پيش 
نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاى مالى ساالنه اتحاديه، پيگيرى جذب 
منابع مالى و درآمدهاى اتحاديه در چارچوب آيين نامه تبصره 1 ماده 31 
قانون نظام صنفى، ارائه گزارش عملكرد مالى اتحاديه به هيأت مديره به 

صورت ماهانه.
بازرس اتحاديه:

بررسى، بازرسى و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه 
نحوه  جمله:  از  بازرس  وظايف  شرح  نامه  آيين  اجراى  در  محوله  وظايف 
صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراى ماده 
27 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه براى جلوگيرى از فعاليت 
نظام  قانون   28 ماده  اجراى  نحوه  كسب،  پروانه  فاقد  صنفى  واحدهاى 
صنفى در خصوص اقدام اتحاديه  براى تعطيلى موقت واحدهاى صنفى 
مصوب،  بودجه  و  هزينه  درآمد،  از  اعم  مالى  امور  كسب،  پروانه  داراى 
از  دريافتى  هاى  كمك  و  غيرموظف  خدمات  ازاى  در  دريافتى  وجوه 
اشخاص حقيقى يا حقوقى و ساير موارد، تشكيل كميسيون ها، برگزارى 
دوره هاى آموزشى، اجراى مصوبات و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و 
كميسيون نظارت، بررسى نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفى توسط 
اتحاديه، بررسى نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتى 

اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

  ســال گذشــته نيمه هاى دى ماه بود كه در اوج 
تنش هاى نظامــى ميان ايران و آمريــكا در منطقه، 
نيرو هاى اياالت متحده ســردار دل ها شــهيد حاج 
قاسم سليمانى را در عملياتى تروريستى به شهادت 
رساندند، مردم كشور يك صدا خواستار انتقام سخت 
شدند و مسئوالن كشور نيز بر اين امر تأكيد داشتند. 
ايران با هدف قرار دادن چند پايگاه نظامى آمريكايى 
در كشور عراق گوشه اى از انتقام خود را به مسببان 
اين اقدام نابخردانه نشــان داد. از ســوى ديگر اين 
مســأله بار ها از سوى مقامات كشورمان تأكيد شده 
است كه انتقام ســخت شهيد قاسم سليمانى گرفته 

خواهد شد. 
حال با نزديك شــدن با سالروز شــهادت فرمانده 
اســبق نيروهاى قدس سپاه پاســداران، اين رئيس 
جمهور مغمــوم آمريكايى به دنبــال اهداف نخ نما 
و ســرپوش گذاشتن بر شكســت ها و اشتباهاتش، 
به دنبال تنشــى ديگر در خاورميانه است تا آخرين 
لحظه خوش رقصى هاى خود را براى اسرائيل انجام 

داده باشد. 
تقرياً يك ماه پيش خبرگزارى هاى خارجى اخبارى 
مبنى بر حركت ناو آمريكايى به سمت خليج فارس 
را منتشــر كردند. دوشــنبه هفته پيش بود كه خبر 
رســيد زيردريايى نظامى آمريكا با عبور تنگه هرمز 
وارد خليج فارس شــده اســت. زيردريايى نظامى 
«يــو.اس.اس جورجيا» و 2 كشــتى نظامى داراى 
موشــك هاى هدايت شــونده به خليج فارس اعزام 
شــده اند. گفتنى اســت كه زيردريايى آمريكايى با 

انرژى هسته اى فعاليت مى كند.
از ســوى ديگــر پايان هفته گذشــته شــمارى از 
رســانه هاى رژيم صهيونيســتى خبر دادند كه يك 
فروند زيردريايى اســرائيلى به سمت خليج فارس 
درحــال حركت اســت. در يك اتفاق كم ســابقه 
گفته مى شــود كه اين زيردريايى عالوه بر آب هاى 
بين المللــى، مى تواند در آب هاى عمــان، امارات 
و بحرين نيز مســتقر شــود؛ زيرا عمــان با رژيم 
صهيونيســتى رابطه داشــته و امارات و بحرين هم 
به تازگى رژيم صهيونيستى را به رسميت شناخته  و 

روابط با تل آويو را عادى كرده اند.
 ناو آمريكايى را با تور ماهيگيرى 

شكار مى كنيم
نائب رئيس مجلس شــوراى اســالمى ايران هفته 
گذشــته در گفت وگو با شبكه اى روسى در واكنش 
به ورود ناو آمريكايى در خليج فارس، گفت: ايران 
با توجه به قابليت هاى خود از تحركات نظامى اخير 
آمريكا در آب هاى خليج فارس و ورود زيردريايى 

اتمى «يو.اس .اس جورجيا» نگران نيست. 
اميرحســين قاضى زاده هاشمى نايب رئيس مجلس 
شوراى اســالمى ايران در واكنش به اين موضوع 
به خبرگزارى روســيا اليوم، گفت: زمانى كه ابزار 
و تكنولوژى و نيز قدرت مقابله نداشتيم آمريكا و 
اسرائيل نتوانستند هيچ كارى انجام دهند اما اكنون 
دست ما پر اســت؛ همان طور كه در سال گذشته 
توانســتيم پهپاد آمريكايى را ساقط كنيم اكنون نيز 
مى توانيم به آسانى در عمق خليج فارس، نهنگ هاى 

آمريكايى(زيردريايى) را با تور ماهيگيرى شــكار 
كنيم، بنابراين در اين باره هرگز نگران نخواهيم بود.
وى همچنيــن در اين مصاحبه افــزود: جز اينكه 
زيردريايى مذكور اتمى باشد يا نباشد، اين موضوع 
باعث نگرانى كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس 
اســت كه به شــيرين كردن آب خليــج فارس و 
درياى عمان مى پردازند و درصورت وقوع انفجار 
اتمى، آب به مواد راديواكتيو آلوده و ايســتگاه هاى 
آب شــيرين كن در كشــورهاى عربى مذكور نابود 

مى شود و شرايط براى آنها پيچيده خواهد شد.
 ترامپ خود را گول مى زند يا اسرائيل 

با نزديك شــدن به انتخابات ايــاالت متحده در 
ماه هاى گذشــته، پيش بينى ها حاكى از آن بود كه 
احتمــال آغاز جنگ نظامــى در منطقه خاورميانه 
توســط ترامپ براى فرار از شكســت انتخاباتى 
وجود دارد. از ســوى ديگر ايــن رئيس جمهور 
جمهورى خواه در 4 ســال حضــور خود در كاخ 
ســفيد در پى تحقق وعده اسرائيل مبنى بر نابودى 
برجــام بوده اســت. پس از انتخابــات آمريكا و 
شكســت اين رئيس جمهور تندرو، احتمال اقدام 
نظامى عليه كشــورمان توســط وى تــا پيش از 
خروجش از كاخ سفيد بيشتر از پيش شده است. 

با اين حال اينكه ايــن اقدام نظامى تا 
چه ميزان خواهد بود، واضح است كه 
نســبت به اعتبار ترامپ در آمريكا، او 
نمى تواند كار خاصى را از پيش ببرد. 

از سال گذشــته تاكنون و به ويژه در 
ماه هاى گذشــته، اين رئيس جمهور 
آمريكا حتــى اعتبار خود را نيز كامًال 
در ميان جمهورى خواهان از دســت 
داده اســت. از سوى ديگر در عرصه 
بين الملــل نيــز اين رئيــس جمهور 
از حمايــت هيچ كدام از كشــور هاى 

اروپايى برخوردار نيست. 
با اين حال رئيس جمهور اياالت متحده 
بامداد پنجشــنبه گذشــته در صفحه 
توئيتر خــود، بدون ارائه هيچ مدركى 
و تنها با به اشتراك گذاشتن تصويرى 
از چند گلوله خمپاره نامشخص، ايران 
را به انجام حمله راكتى به سفارتخانه 

آمريكا در بغداد، متهم كرد.
ترامــپ در ايــن توئيــت نوشــت: 
ســفارتخانه ما در بغداد روز يكشنبه 
قرار  راكــت  چندين  مورد اصابــت 
گرفت. 3 راكت عمل نكردند. حدس 
بزنيد از كجا آمده بودند: ايران! اكنون 
ما زمزمه هايى از حمالت بيشتر عليه 
مى شــنويم.  عراق  در  آمريكايى هــا 
توصيه ايمنى دوســتانه به ايران: اگر 
يك آمريكايى كشــته شود، من ايران 
را مسئول آن مى دانم. بازنگرى كنيد».

شــامگاه  بغداد  در  آمريكا  ســفارت 
يكشــنبه هفته گذشــته هدف حمله 
راكتى قــرار گرفت. پايــگاه خبرى 

نيوز»  «صابرين 
كه  داد  گزارش 
به  راكــت   11
آمريكا  سفارت 

در بغداد اصابت كرده اســت. اما مركز اطالع رسانى 
امنيتى عراق اعالم كرد كه 8 راكت به سمت منطقه 
الخضراء در بغداد شــليك شد و خساراتى به منازل 

مسكونى در القادسيه وارد آورد.
 نه ايران و نه ما دنبال درگيرى نيستيم

با اين حال فرمانده نيروهاى ترويست آمريكايى در 
منطقه غرب آسيا در مصاحبه با اى بى سى نيوز گفت: 
«معتقدم كــه در برهه اى قرار داريم كه خطرات باال 
اســت. مى خواهم روى اين نكته كليدى تأكيد كنم: 
دنبال جنگ با ايران نيســتيم. باور من اين است كه 
ايران هم درحال حاضر دنبال جنگ با اياالت متحده 

نيست.
كنث مك كنزى درباره هدف قرار گرفتن ســفارت 
آمريكا در بغداد هم گفت: «ما نگرانى خودمان را به 
دولــت عراق انتقال داديم. ما به دعوت آنها در آنجا 

هستيم. آنها مسئوليت دارند از ما محافظت كنند.»
رسانه هاى آمريكا همچنين هفته پيش گزارش دادند 
واشنگتن 2 فروند جت  بمب افكن «بوئينگ بى-52 

استراتوفورترس» را روانه منطقه كرده است.
خبرگزارى آسوشــيتدپرس گزارش داده بود هدف 
دولت ترامپ از ارســال اين بمب افكن ها تأكيد بر 
تعهد آمريكا به منطقه خاورميانه (غرب آسيا)، به  رغم 
خروج نيروهاى اين كشــور از عراق و افغانســتان 

است.
 با اين كار ها نمى توانى بر شكست خود 

سرپوش بگذارى
به گزارش فــارس، وزير امــور خارجه جمهورى 
اســالمى ايــران در توئيتى در واكنــش به توئيت 
دونالــد ترامــپ رئيس جمهــور آمريــكا و ايراد 
اتهامات بى اساس و تهديد ايران، نوشت: قرار دادن 
شــهروندان خودتان در موقعيــت خطر در خارج، 
توجهات را از شكســت هاى فاجعه بــار در داخل 

منحرف نخواهد كرد.
محمدجــواد ظريــف همچنين در ايــن توئيت به 
تعــدادى از توئيت هاى ترامپ در دوران رياســت 
جمهــورى اوباما كه در آن مدعى شــده بود باراك 

اوباما به ايران حمله خواهد كرد، اشاره كرده است. 
دونالد ترامپ در پايان دور اول رياســت جمهورى 
باراك اوباما گفته بود كه وى با تهديد ايران به دنبال 
پيروزى در انتخابات اســت. ترامپ در سال 2011 
و در زمان رياست جمهورى اوباما در توئيتى عنوان 
كرده بود: «باراك اوباما براى اينكه بار ديگر انتخاب 

شود، به ايران حمله خواهد كرد.»
ترامپ همچنين در سال 2012 نيز در توئيتى نوشت 
كه اوباما به دنبال حملــه به ايران به منظور پيروزى 
در انتخابات اســت. رئيس جمهور فعلى آمريكا در 
توئيت ديگرى در ســال 2012 نوشته بود: «حاال كه 
تعداد آراى اوباما در نظرسنجى ها روبه افول است، 
بايد منتظر باشــيم تا حمله اى به ليبى يا ايران داشته 

باشد. او نااميد شده است.»
ترامپ در سال 2013 در دور دوم رياست  جمهورى 
اوبامــا نيــز در توئيتر خود مدعى شــده بود: «من 
پيش بينى مى كنم كــه اوباما براى حفظ وجهه خود 

به ايران حمله كند.»

دغدغه معيشت هم به دغدغه 
تعليم و تربيت در خانواده 

اضافه شده است
 تــا پيــش از ايــن دغدغــه خانواده هــا تنهــا تعليــم 
و تربيــت بــود كــه امــروز دغدغــه معيشــت نيــز بــه 
آن اضافــه شــده اســت، مشــكل امــروز كشــور كمبــود 
بودجــه نيســت بلكــه از بى تصميمــى و ســوءمديريت 

ــم. ــج مى بري رن
به گزارش ايســنا، رئيس مجلس شــوراى اسالمى در 
نشســتى با يادآورى اين كه مســائل زنان و خانواده از 

روزهاى نخست مجلس يازدهم تنها دغدغه فراكسيون 
زنان نبوده بلكه پايه كارى مجلس انقالبى بوده اســت، 
گفت: بخشى از اين دغدغه مندى به سوابق كارى بنده 
در زمان حضور در بسيج و نيروى انتظامى بازمى گردد 
كه ضمن ريشه يابى با متخصصان اين حوزه، مسائل را 

بررسى مى كرديم.
محمدباقــر قاليبــاف ادامــه داد: از ايــن رو معتقديــم زن 
ــه فرصــت  ــا را ب ــام تهديده ــد تم ــواده مى توان و خان
تبديــل كنــد و الزمــه آن نگاهــى اســت كــه جايــگاه 

خانــواده را براســاس زن ببينــد.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه اســناد باالدســتى مسير 
كار را مشــخص كرده اســت، عنوان كــرد: بايد همه 

بخش هــاى مختلف دغدغه مند در ايــن حوزه، به دور 
از سياســت زدگى و به عنوان يــك موضوع فرهنگى و 
اجتماعــى و نياز جامعه به اين مســأله بنگرند؛ گاهى 
تصور مى شود با نگاه مردانه به يك زن، براى او ارزش 

گذاشته ايم، درحالى كه اين گونه نيست.
ــا  ــه ب ــورمان در ادام ــذارى كش ــاد قانون گ ــس نه رئي
ــرد خــود باعــث ايجــاد  ــا كارك ــد ب ــان اينكــه نباي بي
دوگانگــى ميــان زنــان شــويم، اظهــار كرد: نبايــد كارى 
ــاى  ــان ارزش ه ــه انتخــاب مي ــار ب ــا زن ناچ ــم ت كني
ــز  ــواده شــود كــه ايــن اتفــاق ني ــا خان اجتماعــى و ي
ــا در حــوزه قانون گــذارى، اجــرا  ناشــى از ضعــف م

ــوده اســت. و نظــارت ب

بررسى اقدامات اخير آمريكا در منطقه عليه ايران 

زمينه سازى آمريكا 
براى تشديد تنش در منطقه
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــوع  ــأت اول موض ــه 1399/06/27 هي ــماره 139960326005000490 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي  ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــك نهاون ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــه شــماره  ــه شــماره شناســنامه 2081 و ب ــد واســط ب متقاضــي عبدالرضــا كريمــى فرزن
ــاب  ــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك ب ملــى 3961148686 صــادره از نهاون
ــى از 2523-2524-2526  ــالك 4 فرع ــت پ ــع تح ــاحت 190 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــدارد  ــى ن ــوق ارتفاق ــه حق ــد ك ــتان نهاون ــى شهرس ــوزه ثبت ــك ح ــش ي ــي بخ اصل
ــه منظــور  ــذا ب خريــداري از مالــك رســمي كــرم اهللا طاهــرى محــرز گرديــده اســت. ل
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 

ــف 821) ــد شــد. (م ال ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــم موض ــأت پنج ــماره 1069 هي ــر رأي ش براب
ــوزه  ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ــور  ــى پ ــل نق ــاى جلي ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ثب
ــدانگ  ــى شش ــار در اعيان ــادره از به ــنامه 14357 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد يدال فرزن
ــى  ــى از 139 اصل ــالك 11093 فرع ــع پ ــه مســاحت 152/36 مترمرب ــه ب ــاب خان ــك ب ي
مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 1003 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار خريــدارى مــع 
الواســطه از مالــك رســمى آقــاى نجــف فرزنــد علــى قربــان محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
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 الف 453)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي 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 1077 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى حميــد دســتجردى بهنــام فرزنــد اكبرعلــى 
ــه شــماره شناســنامه 242 صــادره از بهــار در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى  ب
ــع در  ــى واق ــى از 156 اصل ــالك 909 فرع ــع پ ــاحت 43695/78 مترمرب ــه مس ــى ب آب
ســليمان آبــاد خريــدارى از مالكيــن رســمى آقايــان عينعلــى كاووســى، قربانعلــى ســهيل 
جمشــيد، نباتعلــى محمــودزاده، نايبعلــى منوريــان، علــى الــه ســليمانى، گالبعلــى كرمــى 
ــادى، منصــور ســليمانى و متعاقبــاً علــى  ــادى، نوروزعلــى خــان ســليمان آب ســليمان آب
ــه منظــور اطــالع  ــذا ب ــده اســت. ل اكبــر ســركانيان و حســين دســتجردى محــرز گردي
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص 
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب نس
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 443)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/09/09 هي ــماره 1399/1064 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــم  ــي خان ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
بتــول شــريفى صامــت فرزنــد بگمــراد بــه شــماره شناســنامه 619 صــادره از اســدآباد 
در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 110/75 مترمربــع در قســمتى از پــالك 
ــداري  ــانى 1 خري ــه كاش ــاى كوچ ــانى انته ــان كاش ــدآباد خياب ــع در اس ــي واق 66 اصل
ــذا  ــت. ل ــده اس ــرز گردي ــرى مح ــا اخت ــاى محمدرض ــمي آق ــك رس ــطه از مال ــا واس ب
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
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 الــف369)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21
كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي 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 1081 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى محمــد صاحبــى دالور فرزنــد 
ــه  ــك قطع ــدانگ ي ــار در شش ــادره از به ــنامه 437 ص ــماره شناس ــه ش محمدحســن ب
زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 55000 مترمربــع پــالك 22 فرعــى از 154 اصلــى واقع 
در قنــات ســفلى- دســتجرد خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى محمدحســن صاحبــى 
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل دالور محــرز گردي
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 460)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي 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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي  ــر رأي شــماره 1038 هيــأت پنجــم موضــوع قان براب
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى مرتضــى حبيب پاشــا همدانــى 
فرزنــد قهرمــان بــه شــماره شناســنامه 847 صــادره از بهــار در اعيانــى يــك و نيــم دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 189/60 مترمربــع پــالك 11091 
فرعــى از 139 اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 2188 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در 
بهــار خريــدارى مــع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى ابراهيــم فرزنــد علــى رضــا محــرز 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل گردي
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد
م الف447)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

برابــر رأي شــماره 139960326005000904 مــورخ 1399/09/24 هيــأت اول موضــوع 
ــد ســند رســمي  ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــك نهاون ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــه  ــنامه 25056 و ب ــماره شناس ــه ش ــيرمراد ب ــد ش ــد فرزن ــرم موميون ــي خداك متقاض
شــماره ملــى 3960250754 صــادره از نهاونــد ششــدانگ يــك ســاختمان بــه مســاحت 
74/15 مترمربــع قســمتى از پــالك شــماره213 فرعــى از 3871 اصلــي واقــع در بخــش 
ــد هاشــمى  ــان شــهيد احم ــاطر آباد،خياب ــوار شاهد،ش ــع در بل ــد واق ــت نهاون ــك ثب ي
ــى  ــه متقاض ــات مالكان ــدارد تصرف ــى ن ــوق ارتفاق ــد حق ــراد موميون ــداري از عليم خري
نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
ــه  ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب در دو نوبــت ب
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ــدت يــك م رســيد، ظــرف م
ــور و  ــدت مذك ــورت انقضــاي م ــي اســت در ص ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي مراج
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 813)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

محمدعلى جليلوند -
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي 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 1041 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ــد  ــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى محمــد ســياح فــرد فرزن ملــك بهــار تصرفــات مالكان
يــداهللا بــه شــماره شناســنامه 14685 صــادره از بهــار در اعيانــى ششــدانگ يــك بــاب 
ــروز  ــع پــالك 11103 فرعــى از 139 اصلــى مف ــه مســاحت 339/87 مترمرب ســاختمان ب
ــع  ــدارى م ــار  خري ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 3346 فرع ــده از پ ــزى ش و مج
ــذا  ــده اســت. ل ــاى سيدابوالقاســم ســادات محــرز گردي ــك رســمى آق الواســطه از مال
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
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 الف 448)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي  ــر رأي شــماره 1032 هيــأت پنجــم موضــوع قان براب
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى قاســم عظيمــى عميــد فرزنــد 
ــى  ــه شــماره شناســنامه 12052 صــادره از بهــار در ســه دانــگ مشــاع از اعيان حســن ب
ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 299/23 مترمربــع پــالك 11095 فرعــى از 
ــار  ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 273 فرع ــده از پ ــروز و مجــزى ش ــى مف 139 اصل
ــذا  ــده اســت. ل ــدارى مع الواســطه از مالــك رســمى وراث حــاج احمــد محــرز گردي خري
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك صورت
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مي تواننــد از تاري
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 ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــف 440) صــادر خواهــد شــد. (م ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/9/24 هي ــماره 1399/1151 م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــي  ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت واح
ــه شــماره شناســنامه 213 صــادره از  خانــم پريــوش جمشــيدى فرزنــد حيــدر علــى  ب
اســدآباد در ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 192/62 مترمربــع در قســمتى 
از پــالك 1830 اصلــي واقــع در اســدآباد بلــوار جانبــازان كوچــه مســجد امــام حســين 
ــرز  ــرى مح ــد نظ ــاى اس ــمي آق ــك رس ــطه  از مال ــا واس ــداري ب ــه خري ــاى كوچ انته
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــم نماينــد.  ــه مراجــع قضايــي تقدي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت از تاري
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف372)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــون و مــاده 13 آيين نامــه قان آگهــي موضــوع مــاده 3 قان
ــد ســند رســمي ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق

برابــر رأي شــماره 1073 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى خانــم زهــرا محمــدى فــروغ فرزنــد 
ــگ  ــى دو دان ــار در اعيان ــادره از به ــنامه 4040153308 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب عبدال
مشــاع از ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 194/63 مترمربــع پــالك 11105 
فرعــى از 139 اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 387 فرعــى از 139 اصلــى واقــع 
در بهــار خريــدارى مــع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى سيداســد فرزنــد ســيدعباس 
محــرز گرديــده اســت.   لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالكيــت  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت
ــه  ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض متقاض
ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف  ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 457)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/06
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي 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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي  ــر رأي شــماره 1037 هيــأت پنجــم موضــوع قان براب
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى ســليمان حبيــب پاشــا همدانــى 
فرزنــد قهرمــان بــه شــماره شناســنامه 766 صــادره از بهــار در اعيانــى يــك و نيــم دانــگ 
ــه مســاحت 189/60 مترمربــع پــالك 11091  ــاب ســاختمان ب مشــاع از ششــدانگ يــك ب
فرعــى از 139 اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 2188 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در 
بهــار  خريــدارى مــع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى ابراهيــم فرزنــد علــى رضــا محــرز 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل گردي
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 444)
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نيش و نوش

مستمرى نيازمندان بايد 20 درصد تعيين دستمزد 
ساالنه باشد

 رئيس سازمان بهزيســتى با بيان اينكه به رغم صراحت ماده 79 قانون برنامه ششم 
توســعه، مستمرى ماهيانه نيازمندان تحت پوشش بهزيســتى بايد براساس 20 درصد 
دســتمزد تعيين شده هر سال باشــد كه اكنون اين طور نيســت.  وحيد قبادى دانا در 
گفت وگو با ايرنا افزود: درحال حاضر مســتمرى پرداختى به نيازمندان تحت حمايت 
بهزيســتى حدود 172 هزار تومان به ازاى هر نفر اســت كه اين رقم با توجه به تورم 
موجود بســيار كم و پاسخگوى زندگى اين عزيزان نيست. وى ادامه داد: حداكثر مبلغ 
مســتمرى خانوار چند نفره نيز حدود 580 هزار تومان است كه با توجه به مشكالت 

اقتصادى موجود اين رقم كفاف زندگى اين افراد را نمى دهد.

مددكاران اجتماعى همانند كادر درمان در دوران كرونا 
فعاليت كردند

 رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران با اشاره به جذب 20 هزار پرستار تا پايان امسال 
در وزارت بهداشــت، از وزارت بهداشــت، دولت و مجلس خواست تا اين فضا را براى 
مددكاران اجتماعى فراهم كنند، زيــرا بخش عمده اى از مددكاران اجتماعى نيز در دوران 
كرونا در حوزه بهداشــت و درمان فعاليت كردند. سيدحسن موسوى چلك در گفت وگو 
با ايسنا، با اشــاره به جذب 20 هزار پرستار تا پايان امسال در وزارت بهداشت، بيان كرد: 
پرستاران جزو اقشار زحمت كشى هستند و موضوع جذب پرستاران اقدام خوبى است، اما 
در عين حال كه سپاسگزار تالش پرستاران هستيم، گروه هاى ديگرى مانند جامعه مددكاران 

اجتماعى نيز جزو اقشار زحمت كش باالخص در دوران شيوع كرونا به شمار مى روند.

91 هزار نفر هنوز بيمه بيكارى كرونا دريافت نكرده اند
 رئيس گروه بيمه بيكارى و تعهدات كوتاه مدت امور فنى بيمه شــدگان سازمان تأمين 
اجتماعى درباره آخرين اخبار از پرداخت بيمه بيكارى كرونا به مشموالن خبر داد و گفت: 
بخشى از بيمه بيكارى كرونا كه براى ماه هاى اسفند، فروردين و ارديبهشت براى بيكاران 
كرونايى درنظر گرفته شده بود، پرداخت شده است. محمد بايندريان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: در 2 مرحله ليست اين افراد را براى سازمان برنامه و بودجه ارسال 
كرده ايم و براى هفته آينده به احتمال زياد پرداخت آنها صورت خواهد گرفت. وى با اشاره 
به اينكه افرادى را كه پس از خرداد همچنان بر سر كار نرفته بودند و بيكارى آنها ادامه دار بود، 
بيمه بيكارى كرده ايم، سازمان تأمين اجتماعى بيمه بيكارى به آنها نيز پرداخت كرده است، 

هرچند تعدادى از اين افراد هنوز ب بيمه بيكارى كرونا را دريافت نكرده اند.

آرمان ملى: خريد واكسن كرونا قطعى است 
 البته بايد ديد اول به دست كى مى رسه!!!

آفتاب: وقتى اعداد سخن مى گويند
 بدون شرح!!

 FATF ابتكار: اقتصاد ايران پشت ديوار
 مشكل از جايى آغاز شد كه هيچ كس گناهشو گردن نگرفت!!

همدان پيام: همدان در 5 سال گذشته 1284 بار لرزيد 
 فهميدن تعداد لرزه ها دردى از ناامنى ها دوا مى كنه؟! 

اعتماد: قيمت گذارى مصنوعى در بازار مسكن
 ديگه همه چيز مصنوعى شده!!

اسكناس: رونق مشاغل خانگى در بحران كرونا
 بس اونقدرا هم كه مى گن ويروس بدجنسى نيست!!

افكار: ردپاى جهش كرونا در پيك اخير ايران 
 انگار تو همه بدبختيا ما رتبه اوليم!! 

اقتصاد ملى: فروش مترى مسكن در بورس از تخيل تا واقعيت
 ديگه رؤيابافى كه پولى نيست؛ حداقل اينو پوليش نكنيد!! 

بهار: كارگران هميشه خط مى خورند
 بدون شرح!!

تجارت: ظهور مافيا در بازار طال و سكه
 اينا هم فرصت رو غنيمت دونستن تا نقش آفرينى كنن!!

جوان: گيس وگيس كشى در كاخ سفيد 
 نكشين همديگرو حاال به خاطر دو تا صندلى!!

خراسان: خريد 16 ميليون دوز واكسن 
 چيش به ما مى رسه؟!!

شروع: ضربان ُكند قيمت نفت
 فقط با يه شوك ميشه دوباره تندش كرد!!

صبح اقتصاد: جزئيات رايگان شدن قبوض گاز اعالم شد
 رايگان شدن ديگه جزئيات نمى خواد كه!!

 افزايش سرســام آور قيمت مســكن، 
لــوازم خانگى و ... مشــكلى مضاعف بر 
سر راه ازدواج جوانان شده است، مشكلى 
كه به اعتقاد برخى مسئوالن، افزايش رقم 
وام ازدواج مى توانــد تا حدى مرهمى بر 
اين درد باشــد؛ حال آنكــه عده اى ديگر 
معتقدند افزايش وام به ده، 50، 80 و حتى 
صد ميليون تومان نه تنها به تشويق به امر 
ازدواج منجر نمى شود بلكه تبعاتى ديگر 
نظير بدهكارى جوانــان به بانك ها را نيز 

به همراه دارد.
 يافتن شــغلى در حيطه مدرك تحصيلى، 
درآمدهــاى پايين مشــاغل غيرمرتبط و 
حتى مرتبط با مدرك، نبود تناسب درآمد 
مشــاغل با هزينه هاى جارى و گاهى نبود 
مهارت الزم براى اشــتغال و ... از جمله 
داليل كاهش آمار ازدواج عنوان مى شود. 
اين درحاليســت كه در شرايط فعلى و با 
افزايش قيمت ها و تــورم، برخى جوانان 
توانايى اداره زندگــى مجردى خويش را 
هم ندارنــد و از اين رو گاهــى با وجود 
تمايل براى ازدواج، اقدامى در اين جهت 

انجام نمى دهند.
زمانى كه دولت اليحه بودجه 1400 را به 
مجلس ارائه كرد مبلغ پيشنهادى براى وام 
ازدواج همان 50 ميليون تومان ســال 99 
باقى مانده بود، اما زمزمه هايى از پيشنهاد 

افزايش آن توســط نمايندگان مجلس به 
گوش مى رسيد.

29 آذر ســالجارى بــود كــه يك عضو 
كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1400 در 
گفت وگو با ايســنا از پيشنهاد افزايش وام 
ازدواج به 80 ميليون تومان و پرداخت وام 
فرزندآورى به مبلغ 20 ميليون تومان، در 
جريان بررســى اليحه بودجه 1400 خبر 
داد؛ خبــرى كه با واكنــش محمدمهدى 
تندگويان معاون ســاماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان مبنى بر امكان 
بدهكارى جوانان به بانك ها در اثر افزايش 

وام ازدواج همراه بود.
به گفتــه تندگويان، عالوه بر اينكه افزايش 
وام ازدواج بــدون توجــه بــه درآمــد 
نســبتا پايين جوانان مى توانــد در زمينه 
پرداخت اقســاط وام مشكل آفرين باشد، 
از ســوى ديگر بــه جهت نبــود تدوين 
دســتورالعمل هاى الزم بــراى نظارت بر 
گيرندگان وام مى تواند مشكالتى را نظير 
افزايــش طالق و ازدواج هاى صورى و يا 
حتى خريد و فــروش وام را نيز به همراه 

داشته باشد.
به رغم هشــدارها، يكم دى ماه سالجارى 
نائب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس در 
حساب توييترى خود از موافقت مجلس با 
افزايش وام ازدواج به صد ميليون تومان با 

بازپرداخت ده ساله خبر داد كه البته هنوز 
در كميســيون تلفيق به تصويب نرسيده 

است.
برخى  حاكيســت  دريافتى  كامنت هــاى 
جوانان با افزايش اين وام موافق هســتند؛ 
زيرا معتقدند 50 ميليون تومان وام ازدواج 
فعلى دردى از آنهــا دوا نمى كند؛ برخى 
حتى صــد ميليون را نيز كــم مى دانند و 
عنوان كرده اند بــا صد ميليون تومان هم 

نمى توانند حتى بخشى از مخارج ازدواج 
را تأمين كنند. اين درحاليست كه تعدادى 
هم نسبت به پرداخت اقساط وام نگرانند 
زيــرا درآمد پايين آنهــا كفاف چرخاندن 
زندگى متأهلى و پرداخت اقساط وام صد 

ميليونى را نمى دهد.
برخى ديگر اما نسبت به تهيه ضامن ابراز 
نگرانى كرده و گفته اند جوانى كه ســاكن 
روستا است چگونه مى تواند ضامن شاغل 

دولتى به بانك معرفى كند؟
عده اى ديگر در مقابل پيشــنهاد كرده اند 
دولــت به جاى اعطــاى وام ازدواج بايد 
هزينه اجناس اوليه زندگى را كاهش دهد 
زيرا با صد ميليون تومان تنها مى توان يك 

تلويزيون و يخچال خريد.
بسيارى نيز معتقدند حتى اگر وام ازدواج 
چندين برابر هم افزايش يابد به دليل نبود 
ثبات اقتصادى حاضر به ازدواج نيســتند. 

از ســوى ديگر برخى نيــز از اعطاى وام 
بالعوض و يا هزينه كردن مبلغ وام ازدواج 
توسط دولت در جهت توليد اشتغال براى 
جوانان ســخن گفته و مى گويند: جوانى 
كــه وام صد ميليونى دريافــت كند براى 
پرداخت اقساط آن نيازمند شغلى با درآمد 
متناسب اســت تا مجبور به كار كردن در 

چند شيفت نباشد.
به گــزارش ايســنا، اگرچه بــا وام صد 
ميليــون تومانــى ازدواج تنهــا مى توان 
گوشــه اى از زخم هاى زندگى نوپا را در 
شــرايط كنونى التيام بخشيد؛ اما افزايش 
آن بدون تهيه پيوست هاى الزم و مطالعه 
و تحقيقــى جامع درباره اثربخشــى آن 
مى تواند نگران كننده باشــد؛ افزايشى كه 
مى تواند مشــكالتى پنهــان از ديد، نظير 
كودك همســرى، طــالق و به دنبــال آن 
ازدواج،  در  اجبــار  صورى،  ازدواج هاى 
خريد و فــروش وام ازدواج، اختصاص 
وام بــه فعاليت هايى به غير از امر ازدواج 

و ... را به همراه داشته باشد.
بنابراين وقت آن رســيده كه مسئوالن به 
جاى افزايش رقم وام ازدواج كه تالشــى 
كم ثمــر بــراى افزايش ازدواج هــا بوده، 
تدبيرى بنيادين و ريشــه اى بــراى رفع 
مشــكالت جوانان و افراد در سن ازدواج 

بينديشند.

افزايش وام ازدواج به 100 ميليون تومان
 مشوقى كم ثمر
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طرح حذف 4 صفر از پول ملى در انتظار 
تعيين تكليف

 هرچند اليحه تبديل واحد پولى كشور از ريال به تومان، در مجلس 
شوراى اسالمى براى رفع ابهام شوراى نگهبان به سر مى برد، اما بانك 
مركزى با انتشــار طرح هاى جديد اســكناس هاى ده، 50 و 100 هزار 
تومانى براى چاپ، نشان داد كه آماده اجراى سريع اين مصوبه پس از 

تاييد توسط نمايندگان مجلس است.
در آخرين هفته آبان ماه بود كه حسينعلى اميرى، معاون پارلمانى رئيس 
جمهورى، خبر از بالتكليف بودن 67 اليحه تقديمى دولت به مجلس 

شوراى اسالمى داد كه از اين 25 اليحه محتواى اقتصادى دارند.
از جمله اين لوايح اقتصــادى بالتكليف؛ اصالح قانون پولى و بانكى 
كشــور، اصالح قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران، 
حمايت از مالكيت صنعتى، اصالح قانون امور گمركى، ساماندهى سهام 
عدالــت و ماليات بر درآمد و دارايى فعاالن اقتصادى در مناطق آزاد را 
مى توان نام برد كه تصويب هر كدام از آن ها مى تواند در رفع بخشى از 

مشكالت كشور و ساماندهى وضعيت اقتصادى راهگشا باشد.
 بررسى و تصويب اليحه در مجلس دهم

«اليحه اصالح ماده (1) قانونى پولى و بانكى كشور» كه در ميان عموم 
جامعه با عنوان قانون حذف چهار صفر از پول ملى شــناخته مى شود، 
از جمله اين لوايح بالتكليف است كه در دوره پيشين مجلس شوراى 
اسالمى، تمامى روال قانونى خود را طى كرد، اما با تغيير تركيب مجلس 

ناگهان از دستور كار خارج شد.
دغدغه حذف چند صفر از پول ملى، پيشينه اى قديم تر از دولت يازدهم 
و دوازدهــم دارد، اما درنهايت بانــك مركزى اين موضوع را در قالب 
اليحه اى تدوين در تاريخ 15 دى ماه 1397 جهت بررســى و تصويب 
بــه هيأت وزيران ارائه كرد. اليحه اى كه در جلســه 13 مرداد 1398 به 
تصويب هيأت وزيران رســيد و در 30 مردادماه به مجلس شــوراى 
اسالمى ارسال شد. نمايندگان مجلس هم در تاريخ 7 مهرماه همان سال 

با قيد يك فوريت اين اليحه را دستور كار بررسى مجلس قرار دادند.
اين طرح پس از طى تشــريفات قانونى و بررســى در كميسيون هاى 
تخصصى مجلس در بهمن ماه ســال 1398 در نوبت طرح در صحن 
مجلس قرار گرفت كه سرانجام در آخرين روزهاى كارى دهمين دوره 
مجلس شــوراى اسالمى، 15 ارديبهشت ماه 1399، اين اليجه پر سر و 
صدا در دستورجلسه صحن علنى قرار گرفت و به تصويب نمايندگان 
رسيد. مصوبه اى كه البته از نظر شوراى نگهبان داراى مغايرت با قانون 
اساســى بود و براى رفع ابهام در عبارت «تعهدات كشــور در مقابل 
صندوق بين المللى پول» به عنوان يكى از معيارهاى محاســبه و تعيين 
برابرى پول هاى خارجى نســبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز، 
در تاريخ 7 خرداد به مجلس شوراى اسالمى بازگشت داده شد و اين 
درحالــى بود كه دقيقا در همين روز يازدهمين دوره مجلس شــوراى 

اسالمى نيز كار خود را آغاز كرد.
 بالتكليفى حذف 4 صفر از پول ملى در مجلس يازدهم

اما با آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى، اليحه اى 
كه از زمان تقديم به مجلس شــوراى اســالمى در مردادماه 1398 تا 
تصويب در صحن مجلس در ارديبهشــت ماه 1399، مطابق زمان بندى 
معمول و منطقى بررســى لوايح در مجلس شوراى اسالمى در دستور 
كار قرار داشت، گويى از دستور كار خارج شده است. در همين راستا، 
با وجود آنكه مصوبات داراى قيد فوريت معموال در نخستين فرصت 
پس از ايراد مغايرت از ســوى شوراى نگهبان براى بررسى دوباره در 
صحن مجلس مطرح مى شوند، اما تا امروز نامى از اين اليحه در دستور 

جلسات مجلس شوراى اسالمى خبرى نبوده است.
بنابراين اين اليحه كه تمامى تشــريفات و مراحل قانونى و كارشناسى 
خود را پيش از اين در كرده و تنها در انتظار برداشــته شدن گام نهايى 
براى تصويب است، با روندى بسيار آرام و كند در مجلس مواجه شده 
اســت. ايراد شوراى نگهبان بر اليحه بيش از 3 ماه پس از وصول، در 
جلسه 23 شهريورماه 1399 كميسيون اقتصادى در دستور بررسى قرار 
مى گيرد و به گفته مهدى طغيانى سخنگوى اين كميسيون، در اين جلسه 
مطابق با نظر كارشناسى مسئوالن بانك مركزى، ابهام ايجاد شده براى 
شــوراى نگهبان بدون ايجاد مشكلى در كليت اليحه، با حذف عبارت 
«صندوق بين المللى پول» برطرف و اليحه دوباره به تصويب كميسيون 

تخصصى خود مى رسد.
اما همچنان با وجود آنكه بيش از 3 ماه از رفع ايراد شوراى نگهبان در 
كميسيون اقتصادى مجلس مى گذرد، نوبت به طرح دوباره اين اليحه 
در صحن و تصويب نهايى آن نرســيده اســت. اين اليحه با پشتوانه 
2 گــزارش مجزاى مركز پژوهش هاى مجلــس، پيش از اين يكبار به 
تصويب نمايندگان مردم رســيده اســت و هم اكنون نيــز با رفع ابهام 
شــوراى نگهبان، تصويب مجدد آن در صحن مجلس، قاعدتا نبايد با 
چالش تخصصى خاصى مواجه باشد و در نتيجه زمان زيادى از صحن 
علنى را درگير خود نخواهد كرد، ولى با وجود اين هيأت رئيسه مجلس 

ترجيح مى دهد همچنان آن را بالتكليف نگاه دارد.
نقل و انتقال آســان تر پول و كاســتن از مخاطرات آن در حجم كالن، 
صرفه جويى در هزينه هاى چاپ و امحاى اســكناس، صرفه جويى در 
وقت نيروهاى انســانى و هزينه هاى معامالتى در مسائل مالى كشور، 
اثرات مثبت روانى در جامعه، سادگى در مبادالت و نگهدارى ساده تر 
حســاب هاى ارقــام و ترازنامه ها و در نهايت كاهش نســبى تورم از 
مهم ترين مزايايى اســت كه براى اجراى اين طرح از سوى كارشناسان 

مطرح مى شود.

در تأمين و عرضه پوشك بچه مشكلى نداريم
 وزيــر صنعت، معدن و تجارت با بيــان اينكه كميته اي براي حل مشــكالت توليد 
محصوالت سلولزى تشكيل شود، گفت: در اين كميته از نظر نخبگان، تشكل ها و بخش 
خصوصى براى ارائه راه حل هاى تخصصى درباره مســائل و مشكالت حوزه محصوالت 

سلولزى و بهداشتى و تيشو استفاده شود.
به گزارش ايســنا، عليرضا رزم  حسينى با تأكيد بر اينكه تصميمات گرفته شده در وزارت 
صمت همواره با نظر بخش خصوصى و تشــكل ها بوده اســت، تصريح كرد: تصميمات 
اخير درباره سياســت هاى جديد صادراتى كه سبب گشايش هاى خوبى در حوزه تأمين 

اقالم مورد نياز مردم و مواد اوليه كارخانجات شده است، نيز بر همين منوال با نظر موافق 
بخش خصوصى بوده است.

وزير صنعت، معــدن و تجارت درباره تأمين مواد اوليه كارخانجات تيشــو(محصوالت 
ســلولزى و بهداشتى)، بيان كرد: توليد كنندگان تيشــو، محصوالت سلولزى و بهداشتى 
مى توانند تأمين مواد اوليه خود را با اســتفاده از ابالغيه هاى جديد صادراتى اعم از طريق 
ارز اشــخاص يا واردات در مقابل صادرات انجام دهند و در كنار اينها از خطوط اعتبارى 

با شركت هاى تأمين كننده خارجى نيز مى توانند براى تأمين مواد اوليه خود استفاده كنند.
رزم حسينى در ادامه با اعالم اينكه در زمينه توليد و عرضه پوشك بچه مشكلى در كشور 
نداريم، گفت: بنابر آمار اعضاى انجمن؛ توليد و عرضه پوشك بچه به خوبى درحال انجام 

است و مردم نبايد در اين زمينه نگرانى داشته باشند.
وى همچنيــن با تأكيد بر مصلحت تأمين و فراوانى كاال بر رونق توليد، افزود: تصميمات 
در حوزه رونق توليد براى بهره مندى عموم مردم بايد شجاعانه گرفته شود و خوشبختانه 
با اتخاذ اين رويه كمبود كاال در كشــور نداريم، اگرچه ممكن است به خاطر تغيير برخى 

متغيرهاى اقتصادى گرانى هاى وجود داشته باشد.
وى توليد ثروت و كارآفرينى را مقدس و مورد تكريم دانست و اظهار كرد: مسئوالن نظام 
همواره بر اين موضوع تأكيد داشــتند و مقام معظم رهبرى، توليدكنندگان و كارآفرينان را 
«عابدين» ناميدند كه بر همين اســاس وزارت صمت حمايت از توليد را وظيفه جدى و 

محورى خود مى داند.

 غزل اسالمي»
 يكي از آرزوهاي ديرينه نيكبخت استاندار 
پيشــين و بسياري از مسئوالن و مردم همدان 
با راه اندازي پتروشيمي هگمتانه، برآورده شد. 
اين طرح يكي از ده طرح مهم كشــور است 
كه پس از 18 سال كش وقوس ، در سالجاري 

به بهره برداري رسيد. 
اين طرح به منظور توليد PVC گريد پزشكى 
به روش سوسپانســيون با ظرفيت ساالنه 45

هزار تــن (36 هزار تن پــودر و9 هزار تن 
گرانــول) در زمينى به مســاحت 15 هكتار 
در كيلومتر ده جاده همدان – تهران از ســال 

1382 آغاز به كار كرد. 
ســرمايه گذاري بر روي اين طرح 38 ميليون 
يورو اســت. دانش فنى ايــن واحد متعلق به 
شركت ايتاليايى IGS بوده كه ده درصد سهام 
طرح را نيز در اختيار داشــته و 57 درصد آن 
متعلق بــه مرحوم عالقبنديان بود كه اكنون در 
دست وراث اســت و 33 درصد باقيمانده به 

شركت ملى صنايع پتروشيمى تعلق دارد.
اين پتروشــمي از آنجا براي اســتان همدان 
PVC اهميت دارد كه تنها توليدكننده پليمر

با گريد پزشكى در كشور است. گردش مالي 
ايــن محصوالت در دنيا بالغ بــر 23 ميليارد 
يورو اســت كه تمام نيازهــاي ايران در اين 

زمينه، وارداتي است. 
PVC گرانــول  اســتراتژيك  محصــول 

بى نظيرترين  از  يكــى  پزشــكى  گريــد  با 
و  اســت  جهان  پتروشــيمى  محصــوالت 
فقــط چند كشــور محدود فنــاورى توليد 
اين محصول راهبردى پتروشــيميايى را در 
اختيار دارند و با توليدى شــدن پتروشيمى 
هگمتانــه، ايــران از واردات يك محصول 
ارزشــمند و كاربردى در صنايع بهداشتى و 

شد. خواهد  بى نياز  پزشكى 
روز پنجشــنبه هنگام افتتاح اين واحد توسط 
رئيــس جمهــور از طريــق ويدئوكنفرانس، 
مديرعامــل پتروشــيمي هگمتانــه از وزير 

نفت، رئيس پتروشــيمي كشــور و مسئوالن 
اســتاني به خاطر درايتي كه در حل مشكالت 
داشــت،  طرح  اين  راه انــدازي  پيــش روي 
قدردانى كرد و گفت كه اين طرح ايران را به 
يكي از تأمين كننده هاي PVC در خاورميانه 
تبديــل كرده كه ارزآوري زيــادي را به دنبال 
خواهد داشــت. شــمخاني اظهار اميدواري 
كرد كه مســئوالن طبق توافقات انجام شــده 
براي تأمين خوراك واحد، و تأمين بازارهاي 
داخلي و خارجي بر تعهدهاي خود بمانند تا 

اهداف موردنظر تحقق بيابد.
استاندار نيز از مســئوالن كشوري براي حل 
مشــكالت اين واحد تشــكر كرد و گفت: 
همه مســئوالن اســتاني، وزير نفت و رئيس 
پتروشيمي با آغوش باز و فداكارانه مشكالت 
پيش روي راه اندازي پتروشــيمي هگمتانه را 
حل كردنــد و با افتتاح آن مــردم همدان به 

آرزوي ديرينه خود رسيدند.
وزيــر نفت هــم گفــت: امســال در ادامه 

طرح هاى جهش دوم صنعت پتروشيمى طبق 
وعده، 19 طرح پتروشــيمى با سرمايه گذارى 
11/4 ميليــارد دالر و ظرفيت 25 ميليون تن 
به بهره بردارى مى رســند كه تاكنون 7 طرح 
به بهره بردارى رســيده و پنجشــنبه 3 طرح 
ديگر افتتاح شد كه طرح اول، فاز پتروشيمى 
ايالم است، بعد پتروشيمى هگمتانه و سپس 
مجموعه طرح هاى كوچكى در اروميه است.

طبق گــزارش  بيــژن زنگنــه، درآمد صنعت 
پتروشيمى در سال 76 بر پايه قيمت هاى ثابت 
سال 95، حدود 2 ميليارد دالر بود كه با طراحى 
گسترده كه در اين ســال آغاز شد، درآمد اين 
صنعت با جهش اول در سال 92 به 11 ميليارد 
دالر رسيد، از ســال 92 با جهش دوم اين كار 
صنعت پيگيرى شــد و با پايان طرح ها در سال 
1400 اين درآمد به 25 ميليارد دالر مى رسد و 
در ســال 1404 با برنامه ريزى هاى انجام شده 
و طرح هاى در دســت اجرا به 37 ميليارد دالر 

خواهد رسيد.

 معــاون اشــتغال وزيــر كار از پرداخت 
تسهيالت كرونايى جديد در كشور خبر داد و 
گفت: بيش از 70 درصد شاغالنى كه به دليل 

كرونا بيكار شدند، زنان هستند.
به گزارش ايســنا، در اجراى مصوبات ستاد 
ملــى مقابله بــا كرونا با هــدف حمايت و 
پشتيبانى از كسب و كارهاى به شدت آسيب 
ديده از شــيوع ويروس كرونــا، وزارت كار 
امكان ثبت نام كارفرمايان مشمول اين حمايت 

را در «سامانه كارا» فراهم كرده است.
كليــه صاحبان مشــاغل و كســب وكارهاى 
خصوصى و تعاونى مشــمول طــرح اعم از 
كارفرمايى و خويش فرمايى كه در رسته هاى 
14گانه از پيش مصوب و شناســايى شــده 
فعال بوده، كد بيمه پردازى در ســامان تأمين 
اجتماعى داشــته و در جهت حفظ اشــتغال 
موجود اقدام كرده باشــند، مشمول دريافت 

تسهيالت حمايتى كرونا قرار مى گيرند.
در ادامه حمايت دولت از صاحبان مشــاغل 
شديدا آسيب ديده از كرونا، ستاد ملى مقابله 
بــا كرونا پرداخــت تســهيالت حمايتى به 

كسب وكارهاى حوزه گردشگرى، ورزشى و 
فرهنگ و هنر را به تصويب رساند.

كســب وكارهاى حوزه گردشــگرى اعم از 
هتل هــا، ميهمانپذيرها، مراكز اقامتى ســنتى 
و بوم گــردى، دفاتــر خدمات مســافرتى، 
مجتمع هاى گردشگرى و واحدهاى پذيرايى 
در دوران شــيوع ويروس كرونا عمًال امكان 
كسب درآمد نداشتند و دچار ركود و تعطيلى 

شدند.
فعاليــت شــاغالن حوزه فرهنــگ و هنر از 
جمله ناشرين، كتابفروشان، فعاالن واحدهاى 
توليد ســمعى و بصرى و مراكــز فرهنگى 
نيز تحت تأثير كرونا آســيب ديد. در بحران 
كرونا فعاليت بسيارى از اماكن و باشگاه هاى 
ورزشى، استخرهاى سرپوشيده، مجموعه هاى 
ورزشــى و پارك هاى آبى نيز دچار آسيب و 

زيان شد.
به دنبال استمرار تعطيلى اين گروه از مشاغل 
و متضرر شدن صاحبان اين كسب وكارها طى 
توافق و هماهنگى ميــان وزارت تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعى، وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى و وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات 
الزم براى پرداخت تســهيالت كرونا به اين 

حوزه ها صورت گرفت.
برابر اعالم معاونت اشــتغال وزارت كار، در 
اين مرحله از پرداخت تســهيالت كرونا، 4 
حوزه گردشــگرى و صنايع دســتى، حمل و 
نقــل، فرهنگ و هنــر و ورزش مورد توجه 
قرار گرفته و رقمى در حدود 8 هزار ميليارد 
تومان تســهيالت به ايــن بخش ها پرداخت 

خواهد شد.
عيسى منصورى در تشريح جزئيات پرداخت 
تســهيالت كرونايى جديد در كشور، گفت: 
از مجموع تسهيالت درنظر گرفته شده سهم 
بخش حمل و نقل 3 هــزار و 500 ميليارد 
تومان، بخش گردشــگرى و صنايع دستى 2 
هــزار ميليارد تومان، بخــش فرهنگ و هنر 
هــزار و 800 ميليارد تومان و بخش ورزش 

800 ميليارد تومان تسهيالت است.
به گفتــه وى، ثبت نام متقاضيان دريافت وام 
كرونا تنهــا از طريق ســامانه كارا صورت 
مى پذيــرد و افراد جهــت تكميل اطالعات 

خود بايد به اين سامانه وارد شوند.
آن طــور كه منصورى گفته بيشــترين ميزان 
آســيب از كرونــا را زنان شــاغل متحمل 
شــده اند به نحوى كه نزديــك به 70 درصد 
شــاغلينى كه به دليل كرونا شغل خود را از 
دست داده و بيكار شــدند، زنان هستند كه 
طبــق اعالم معاون وزير كار قرار اســت از 
محل منابع و تسهيالت اشتغال خانگى براى 

آنها اشتغالزايى شود.
برابر مصوبات ستاد مقابله با كرونا مقرر شده 
براى كمك به صاحبان كسب و كارهايى كه 
به دليل شرايط ناشى از شيوع ويروس كرونا 
در فعاليــت خود دچار مشــكل شــده اند، 
تســهيالت حمايتى كرونا با نرخ ســود 12 
درصــد و بازپرداخــت اقســاط 24 ماهه 
پرداخت شود كه براى اين منظور متقاضيان 
بايــد در ســامانه كاراى وزارت تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعــى ثبت نام كــرده و پس از 
تأييد ســامانه و معرفى به بانك، تسهيالت 
درخواستى را از طريق شعب بانك دريافت 

كنند.

هشدار مصرف گاز را جدى بگيريد
 اگرچه توســعه فازهاى پارس جنوبى ظرفيت توليد گاز كشور را 
به يك ميليارد متر مكعب در روز رســانده امــا افزايش مصرف گاز 
نگرانى هايى را براى تأمين نياز بخش خانگى و تجارى به وجود آورده 
كه لزوم رعايت مصرف و صرفه جويى را بيش از پيش نشان مى دهد.

به گزارش ايسنا، توليد گاز از ابتداى امسال تاكنون ده ميليارد مترمكعب 
بيشــتر از ســال 98 بوده به طورى كه در سال گذشته تا اين بازه زمانى 
193 ميليــارد مترمكعب گاز توليد شــده اما اكنــون اين عدد به 203 
ميليــارد مترمكعب افزايش يافته، از اين ميزان 7 ميليارد مترمكعب در 
بخش خانگى و 3 ميليارد مترمكعب در نيروگاه ها مصرف شده، يعنى 
در بخش هاى خانگى و نيروگاهى افزايش تأمين گاز را داشتيم و ديگر 

بخش ها تا حدودى ثابت مانده است.
آن طور كه حســن منتظر تربتى مديرعامل شركت ملى گاز ايران اعالم 
كرد، توليد گاز آذرماه امســال روزانه 52 ميليون مترمكعب نسبت به 
زمان مشابه سال 98 افزايش يافته است و هم زمان در آذرماه در بخش 
خانگى 46 ميليــون مترمكعب و در بخــش نيروگاهى هم 9 ميليون 

مترمكعب بيشتر از پارسال گاز مصرف شده است.
وى در خصوص احتمال قطعى گاز در زمســتان امســال، اظهار 
كــرد: اقدام هاى الزم بــراى آمادگى توزيع گاز انجام شــده و تا 
حدودى همه سيســتم و شــبكه گاز آماده ورود به فصل زمستان 
اســت و افزايش توليدى هم كه قرار بوده انجام شود انجام شده 
اســت. به هرحال اولويت ما تأمين گاز خانگى و خانوارهاســت، 
اما اگر ناچار شــويم و مصرف افزايش يابــد، طبيعتا بايد نياز را 
از بخش هاى ديگر تأمين كنيم و ســراغ صنايع و ســاير بخش ها 
برويــم، اما اميدواريــم با صرفه جويى و اطالع رســانى خوبى كه 

انجام مى شود گاز خانوارها قطع نشود.
 گاز خانگى قطع خواهد شد؟

محمدرضا جواليى مدير ديسپاچينگ شــركت ملى گاز ايران نيز در 
اين باره به ايســنا گفت: در هفته گذشته متوسط دما 6/7 درجه بود و 
ميزان مصرف به نزديك 590 ميليون مترمكعب رســيد و اين درحالى 
اســت كه نسبت به يكم آذر حدود 27 درصد افزايش را شاهد بوديم، 
باتوجــه به اينكه دما در هفته آينده به 4/4 درجه مى رســد يعنى 2/3
درجه نسبت به هفته گذشته از آن كمتر مى شود، اگر مصرف به همين 
روال ادامــه يابد بايد بيش از 600 ميليون مترمكعب براى نياز خانگى 

درنظر گرفته شود.
وى با بيان اينكه در اين شــرايط بايد حــدود 80 درصد گاز توليدى 
را بــراى بخش گانگى انتقال دهيم، اظهار كرد: به طبع اين مســأله هم 
صنايع را تحت تأثير قرار مى دهد و هم احتمال افت فشــار گاز را در 
برخى مناطق خواهيم داشــت، بنابراين خواهش ما اين است كه مردم 
18 تا 22 درجه دماى رفاه را در منازل خود رعايت كنند تا بتوانيم گاز 
را به صورت مســتمر و پايدار به كل كشور برسانيم و ان شاءا... در كل 

كشور قطعى نداشته باشيم.
مدير ديسپاچينگ شركت ملى گاز ايران با اشاره به مصوبه اى كه براى 
مديريت مصرف در بخش ادارى ابالغ شــده اســت، گفت: از طريق 
معاون اول رئيس جمهور مصوبه اى را در همين رابطه دريافت كرديم، 
عالوه بر اين شــركت گاز نيز در اين راستا اقدام كرده است و از هفته 
گذشته به ادارات، مدارس و دانشگاه ها اعالم كرديم كه گاز بخش هايى 
كه تعطيل هستند به طور كامل قطع شود و ساعت كارى نيز تغيير پيدا 
كند يعنى از ساعت 3 و 4 بعداز ظهر تا 5 و 6 صبح فردا ميزان مصرف 

به حداقل خود برسد.
جواليى گفت: همكاران من در اداره گاز اســتان ها پيگيرى مى كنند تا 
بتوانيم اين مسأله را اجرايى كنيم و در بخش هاى تجارى نيز از همين 

طريق صرفه جويى داشته باشيم.
 چطور مصرف گاز را كاهش دهيم؟

آن طور كه مسئوالن اعالم كردند اگر مصرف كنندگان خانگى مصرفشان 
را حــدود 5 درصد كاهش دهند و دماى خانه هــا را حدود 2 درجه 
ســانتى گراد پايين بياورند، به مقدار يك فاز عسلويه حدود 25 تا 30

ميليون مترمكعب به شبكه توزيع گاز اضافه مى شود.
با اجراى تعدادى از راهكارهاى كاهش مصرف انرژى گرمايشى در 
بخش ســاختمان ها از جمله عايق كارى سامانه تأسيسات و لوله ها، 
عايق كارى جداره خارجى ســاختمان و نصب پنجره هاى دوجداره 
اســتاندارد عالوه بر ايجاد فضاى مناســب براى زندگى ساكنين و 
افزايش ســطح رفاه، مصرف انرژى دراين بخش حدود 35 درصد 

كاهش يابد.
نصب پنجره هاى دوجداره با قاب هاى فلزى عايق شــده، چوبى و يا 
UPVC اســتاندارد موجب به حداقل رساندن نفوذ هوا از بيرون به 
داخل ســاختمان و جلوگيرى از اتالف انرژى مى شــود اين پنجره ها 
عالوه بر اينكه عايق صوتى خوبى هســتند باعث كاهش اتالف انرژى 
تا 70 درصد، كاهش بار حرارتى (گاز) در زمستان و همچنين كاهش 
بار برودتى (برق) در فصل تابستان و جلوگيرى از ورود گرد و غبار و 

كاهش آلودگى هاى صوتى نيز مى شوند.
عايق كارى نقش بســيار مهمى در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل 
زمستان و خنكى آن در تابستان دارد، به طورى كه به كمك عايق كارى 
مى توان دماى داخلى يك ساختمان را در زمستان 5 درجه گرم تر و در 
تابستان تا ده درجه خنك تر نگه داشت. براساس يافته هاى فنى هرچه 
ميزان مقاومت حرارتى عايق باالتر باشــد، آن عايق حرارت كمترى را 

از خود عبورخواهد داد.

سهام عدالتى ها 
تا كى منتظر بمانند؟
 درحالى كه از توقف فروش سهام عدالت 
بيش از يك ماه گذشته، هيچ خبرى از امكان 
فروش آن براى سهام دارانى كه روش مستقيم 
را براى مديريت ســهام خــود انتخاب كرده 
بودند، نيست و مشــخص نيست اين حق تا 

چه زمانى از سهام داران گرفته شده است.
به گزارش ايســنا، آزادسازى سهام عدالت از 
ارديبهشــت ماه ســالجارى كليد خورد و 40
مشــمول اين ســهام حق انتخاب داشتند كه 
يكى از روش هاى مســتقيم يا غيرمستقيم را 
براى مديريت ســهام خود انتخاب كنند. در 
نهايت حدود 19 ميليون نفر روش مســتقيم 

را براى مديريت سهام خود انتخاب كردند.
بر اين اســاس ابتدا امكان فروش 30 درصد 
و پــس از چند ماه ســپس امكان فروش 30
درصد ديگر (يعنى درمجموع 60 درصد) از 
سهام عدالت براى مشمولين اين سهام فراهم 
شــد و از آنجايى كه ايــن اتفاق در روزهاى 

صعودى بازار ســرمايه اتفــاق افتاد، برخى 
سهامداران اقدام به فروش سهام خود كردند.

اما ماجرا طبق انتظار ســهام داران پيش نرفت 
و نه تنها سهام آنها فروش نرفت بلكه به دليل 
كاهش شــاخص كل، روزبــه روز از ارزش 
واقعى ســهام آنها كاسته شــد. در اين ميان 
براى  مختلفى  تصميمــات  تصميم گيرندگان 
مديريت سهام عدالت و فشار فروشى كه اين 
سهام به كليت بازار وارد مى كرد، اخذ كردند. 
از تغيير تابلوى سهام بگير تا فروش بلكوى و 
حتى امكان لغو ســفارش فروش. تصميماتى 
كه هيچ كدام موفقيت آميــز نبود و درنهايت 
قرعه به نام توقف فروش ســهام عدالت افتاد 

و از امكان فروش سهام عدالت از 25 آبان ماه 
براى مشموالنى كه روش مستقيم را انتخاب 

كرده بودند متوقف شد.
البته بر كســى پوشــيده نيســت كــه نحوه 
آزادسازى ســهام عدالت و فشار فروشى كه 
اين ســهام بر بازار تحميــل مى كرد يكى از 
داليــل روند نزولى بازار بــود. زمان فروش 
نخست سهام عدالت نقديندگى در بازار زياد 
بود درحالى كه قسمت دوم آزادسازى كه در 
عيد غدير صــورت گرفت همزمان با ريزش 

بازار بود و تعادل بازار را برهم زد.
بايــد گفــت توقــف فــروش ســهام عدالــت 
به نفــع كليــت بــازار اســت امــا نبايــد 

فرامــوش كنيــم كــه بســيارى از مــردم 
ــد و درخواســت  ــاز دارن ــود ني ــول خ ــه پ ب
فــروش داده انــد. نمى تــوان از ايــن موضــوع 
چشم پوشــى كــرد كــه بســيارى از مــردم از 
ــه  ــرداد ك ــخ 20 م ــود را در تاري ــهام خ س
ــدود 30 ــت ح ــهام عدال ــى س ارزش واقع

ــتند  ــروش گذاش ــه ف ــود ب ــان ب ــون توم ميلي
امــا درحــال ارزش ســهام آنهــا كاهــش 

چشــم گيرى داشــته اســت.
از ســوى ديگر بازار پــس از تنها چند روز 
صعود و بازگشت به كانال يك ميليون و 500

هزار واحد، باز هم روندى نزولى و پر نوسان 
به خود گرفت و به كانال يك ميليون و 400
هــزار واحد عقب گرد كرد. در اين شــرايط 
احتماال رفــع توقف فروش ســهام عدالت، 
مجدد به رونــد نزولى بازار دامن بزند. اما به 
هرحال كه 19 ميليون نفر كه روش مستقيم را 
براى زودتر فروختن سهام خود انتخاب كرده 
بودند، در انتظار فروش هســتند اما مشخص 
نيست برنامه مسئوالن كه بارها به آزادسازى 
آن افتخار كرده اند براى سر و سامان دادن به 

اين ماجرا چيست!

يادگار عالقبنديان براى مادستان
■ با بهره بردارى از پتروشيمى هگمتانه خود كفايى ايران در توليد گرانول پزشكى تثبيت مى شود

جزئيات پرداخت تسهيالت جديد كرونا
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سردار آزمون در تيم منتخب آسيا 2020
 فدراســيون تاريخ و آمار تيم منتخب قاره آســيا در سال 2020 را 

اعالم كرد كه نام سردار آزمون در آن ديده مى شود.
به گزارش ايســنا، با توجه به نزديكى به پايان ســال 2020 ميالدى، 
فدراسيون بين المللى تاريخ و آمار، تيم منتخب هر قاره را اعالم كرده 
اســت. اين تيم عملكرد فردى بازيكن در سال 2020 را نشان مى دهد 
و كارشناســان بهترين بازيكنان هر قاره را با توجه به عملكرد فردى 

انتخاب كردند تا تيم منتخب قاره آسيا در سال 2020 نيز اعالم شود.
بر اين اساس سردار آزمون مهاجم تيم ملى فوتبال ايران و زنيت روسيه 

تنها بازيكن ايرانى است كه در اين تيم منتخب قرار دارد.
فدراسيون بين المللى تاريخ و آمار، همچنين روضان لوچسكو سرمربى 
الهالل عربســتان را كه با اين تيم قهرمان آســيا شد به عنوان سرمربى 
برتر ســال و عليرضا فغانى داور ايرانى را به عنوان بهترين داور سال 

آسيا انتخاب كرد.

موفقيت قطر در ميزبانى ليگ آسيا 
بدون يك كرونايى

 كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارائه گزارشى ميزبانى قطر در مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا در منطقه شرق را موفقيت آميز خواند.

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشى به ميزبانى دوحه در ليگ 
قهرمانان آسيا 2020 در منطقه شرق و فينال پرداخت.

در اين گزارش اعالم شــد قطر در اين مدت 3 هفته اى ده هزار تست 
كرونا گرفته و در رقابت هاى شــرق آسيا و فينال بازى ها هيچ تستى 
مثبت نشده است. در اين بازى ها عالوه بر اين موفقيت بزرگ در حوزه 
پزشــكى، دستاورد بزرگ تر حضور نخســتين كادرپزشكى بانوان در 

تاريخ ليگ قهرمانان آسيا بود.
زهره هراتيان و بهار حسن ميرزايى 2 پزشك ايرانى اين كادر پزشكى 

تاريخ ساز بودند.

خواب زمستانى ورزش همدان
پاس و شهردارى همدان در زمين بالتكليفى

 دو تيم دســته دومى پاس و شــهردارى به دليل شرايط زمين هاى 
ورزشى در زمستان سرد همدان بالتكليف هستند.

به گزارش فراى همدان، فصل زمستان، بارش برف و سرما كه در ديار 
هگمتانه از راه مى رسد مشكالت تيم هاى فوتبال استان آغاز مى شود.

امسال هم مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال كشور به دليل شيوع ويروس 
كرونا بســيار با تأخير و تنها 2 روز پيش از زمســتان آغاز شده و نيم 
فصل نخست مسابقات دقيقا در فصل زمستان برگزار خواهد شد و با 
اين وضعيت شرايط براى 2 تيم پاس و شهردارى همدان بسيار سخت 

و مشكل خواهد بود.
اداره كل ورزش و جوانان اســتان كه مســئول نگهدارى از زمين هاى 
ورزشــى بوده تا به اينجاى كار 2 تيم فوتبال پاس و شهردارى را در 
بالتكليفى محض نگه داشــته است و از همين هفته هاى نخست اين 
2 تيم بايد براى هر جلســه تمرين با مشكالت زيادى دست و پنجه 
نرم كنند، زمين ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج كه زمين اصلى و 

مسابقه اى تيم فوتبال پاس است وضعيت بسيار بدى دارد.
ورزشگاه شــهداى قدس همدان نيز كه زمين اصلى و مسابقه اى تيم 
فوتبال شهردارى همدان است كاور براى روزهاى برفى ندارد و اداره 

كل ورزش و جوانان استان براى تهيه آن امروز و فردا مى كند.
ورزشگاه شهيد مفتح نيز به دليل عدم نگهدارى و واگذارى به تيم هاى 
مختلف چمن خوبى ندارد و درحالى كه با كمك شهردار همدان حواله 
خريد گازوئيل براى سيستم هيترينگ آن گرفته شده اما دستگاه ورزش 

هيچ اقدامى در اين زمينه انجام نمى دهد.
متأسفانه با وجود اينكه حميد سيفى مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان از جنس ورزش اســت اما در عمل حمايت چندانى از 2 تيم 

پاس و شهردارى همدان انجام نداده است.
پاس با كوله بارى از مشكالت راهى هفته نخست مسابقات شد تا در 

هفته نخست در همدان تن به تساوى بدهند.
يكى از كارشناســان ورزشــى با اشــاره به لزوم حفظ و نگهدارى از 
اماكن ورزشــى اســتان، اظهار كرد: دســتگاه ورزش عالوه بر رشد 
زيرساخت هاى ورزشــى بايد توجه ويژه اى نيز به اماكن ورزشى كه 
در گذشته ايجاد شده اند در زمينه حفظ و نگهدارى از آنها داشته باشد.

عليرضا افتخارى افزود: در همدان اماكن ورزشــى خوبى در گذشته 
ايجاد شــده كه اكنون به نحوى رها شــده اند كه نمونه آن ورزشگاه 
15 هزار نفرى شهيد مفتح و مجموعه ورزشى سردار سليمانى است. 
مجموعه ورزشــى 15 هزار نفرى شهيد مفتح درحال نابودى است و 

رختكن ها، سقف مجموعه و زمين آن شرايط مناسبى ندارند.
وى افزود: اگر اكنون بخواهيم چنين مجموعه اى بســازيم نياز به چند 
صد ميليارد تومان اعتبار داريم اما حفظ و نگهدارى اين مجموعه تنها 

مديريت مناسب مى خواهد.
افتخارى با اشاره به ساير ورزشــگاه هاى همدان بيان كرد: ورزشگاه 
شــهداى قدس و مجموعه حاجى بابايى مريانج آبروى ورزش همدان 
هستند. مسابقات بزرگ آسيايى در اين 2 ورزشگاه در گذشته برگزار 

مى شده و زيبنده نيست به حال خود رها شوند.
گفتنى اســت؛ درحالى كه تنها يك هفته از آغاز رقابت هاى ليگ دسته 
دوم فوتبال كشور مى گذرد نمايندگان فوتبال همدان شرايط مناسبى از 

نظر امكانات ورزشى ندارند. 
اميدواريم مديركل ورزش و جوانان استان همدان كه از نيروهاى بومى 

و از جنس ورزش استان است به اين موضوعات ورود كند.

زهرا سادات موسوى قهرمان كبدى كشور در مالير
 به دعوت سرپرست اداره ورزش و جوانان مالير زهرا سادات موسوى قهرمان بانوان كبدى 

كشور به شهرستان آمد.
اســتفاده از تجربيــات و ظرفيت هــاى قهرمانان ماليرى كه ســاكن تهران و ديگر اســتان ها و 
شهرستان هاى كشور هستند در راستاى توسعه ورزش شهرستان مالير از برنامه هاى اولويت دار 

سپهرى سرپرست اداره ورزش و جوانان است.
به همين منظور وى با زهراســادات موسوى قهرمان بانوان كشــور در رشته ورزشى كبدى كه 

اصالت ماليرى دارد، ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار كه مســئول امور ورزش بانوان شهرستان نيز حضور داشت، سپهرى ضمن تبريك 

و گراميداشت ميالد سراســر خير و رحمت حضرت زينب(س) و خيرمقدم و خوش آمدگويى 
به موســوى، اظهار كرد: مايه افتخار و خوشحالى است كه شهرســتان مالير داراى قهرمانان و 
ورزشــكارانى است كه در ميادين ورزشــى ملى و فراملى نام و آوازه ديار سردار مهربانى ها را 

پرآوازه تر مى كنند.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان در پايان صحبت هاى خود همكارى و مســاعدت موسوى را 
در توســعه و ارتقاى ورزش كبدى شهرســتان كه از سابقه درخشانى در حضور در مسابقات و 

ليگ هاى كشور برخوردار است را خواستار شد.
موسوى نيز ضمن ابراز خرسندى از آشنايى با سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير، 
گفت: خدا را شاكرم و به خود مى بالم كه ماليرى هستم و افتخار من اين است كه بتوانم در راه 

توسعه و پيشرفت ورزش كبدى شهرم قدم بردارم و شاهد احيا و پويايى آن باشم.

 مســابقات فوتبــال دســته ســوم قهرمانــى 
باشــگاه هاى كشــور مرحلــه نخســت در 
ــال  ــيون فوتب ــگ فدراس ــازمان لي ــل س مح

به صــورت وبينــار قرعه كشــى شــد.
ــر كشــور  ــم از سراس ــت 65 تي ــن رقاب در اي
شــركت دارنــد كــه رقابت هــاى خــود را در 
ــد  ــزار مى كنن ــروه 13 تيمــى برگ ــب 5 گ قال
و درنهايــت 2 تيــم از هــر گــروه بــه مرحلــه 
دوم ليــگ دســته ســوم صعــود خواهنــد كرد. 
ضمــن اينكــه تيم هــاى ســوم تــا پنجــم 
ــه  ــى ب ــد و مابق ــى مى مانن ــگ باق ــز در لي ني

ــد. ــقوط مى كنن ــتانى س ــاى اس ليگ ه
قرعه كشى مسابقات مرحله نخست با حضور 
رئيس ســازمان ليــگ و مســئول برگزارى 
مســابقات ليگ دسته ســوم انجام شد و تيم 
فوتبال گرين كشاورز نهاوند با قرعه شماره 8

در گروه سوم با تيم هاى شهداى گروس بيجار 
استقالل اهواز، كانيا اشنويه آذربايجان غربى، 
كاويان نقده، كيان تهران، نفت ايرانيان، نيكان 
مهر تهران، خورشــيد مهر قروه، جام جم بيله 
سوار، عقاب تبريز، ستارگان آژند و ذوب آهن 

اردبيل هم گروه شد.
ــاورز نهاونــد را  ــن كش ــم گري ــت تي هداي
علــى گروســى برعهــده دارد و ســتار ســورى 
ــم  ــن تي ــان اي ــز مربي ــرى ني ــجاد جعف و س
هســتند ايــن تيــم را ســعيد على بخشــى 
عباســى  فرديــا  و  سرپرســت  به عنــوان 
جــارى  فصــل  در  مديرعامــل  به عنــوان 

مى كننــد. همراهــى 
رقابت هــاى ليــگ دســته ســوم باشــگاه هاى 
كشــور از 14 دى مــاه كليــد مى خــورد و 
ــازى گريــن كشــاورز نهاونــد  در نخســتين ب
راهــى تهــران خواهــد شــد تــا بــا تيــم كيــا 

مســابقه دهــد.
و  اســت  تك مرحلــه اى  رقابت هــا  ايــن 
گريــن در 6 بــازى ميزبانــى و در 6 بــازى نيــز 

ميهمــان اســت.
تيم فوتبال گرين كشــاورز در هفته نخست 

ميهمان تيم مهدى مهدوى كيا با نام كيا تهران 
اســت و در هفته دوم پذيراى كانيا اشــنويه 
خواهد شــد، ســپس در هفته ســوم راهى 
بيجار مى شــود تا با شــهداى گروس ديدار 
كند؛ آنــگاه در هفته چهارم در نهاوند ميزبان 
ستارگان آژند خواهد بود. گرين كشاورز در 
هفته پنجم راهى ايالم مى شــود تا با جام جم 
بيله ســوار ديدار كند و در هفته ششم با قرعه 

استراحت روبه روست. 
گرين كشاورز نهاوند در هفته هفتم در نهاوند 

با نفت ايرانيان بازى مى كند و در هفته هشتم 
راهى نقده خواهد شــد تا با تيم كاويان اين 
شهر مصاف كند. در هفته نهم نماينده استان 
به پذيراى استقالل اهواز خواهد بود و آنگاه 
در هفته دهم به ميهمانــى ذوب آهن اردبيل 
خواهد رفت. گريــن در هفته يازدهم ميزبان 
عقاب تبريز اســت و سپس در آخرين بازى 
فصل درهفته دوازدهم راهى قروه كردســتان 
خواهد شد تا با خورشيد مهر اين شهر ديدار 

مى كند.

پيشتازان ليگ هاى معتبر اروپا
 رقابت هاى فوتبال باشگاهى در قاره سبز هفته گذشته دنبال شد و 

مدعيان قهرمانى مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
رقابت هاى ليگ در 2 كشــور انگليس و آلمان برگزار نشــد و جام 

اتحاديه و حذفى در اين 2 كشور دنبال شد.
در ايتاليا و سرى A تيم هاى ميالنى پيشتازند و در اسپانيا مادريدى ها 

صدر جدول را به خود اختصاص دادند.
در رقابت هاى الليگا اســپانيا در هفته يازدهم مدعيان پيروز شــدند 
اتكتيكومادريد با 2 گل رئال سوســيه داد را شكست داد تا با 2 بازى 
كمتر و 32 امتياز صدر جدول را به خود اختصاص دهد. رئال مادريد 
پس از ناكامى در هفته هاى نخست روى نوار پيروزى حركت مى كند 
و در اين هفته با 2 گل گراندا را مغلوب كرد تا با 32 امتياز و تفاضل 
گل گمتر در جاى دوم قرار بگيرد و بارسلونا كه روى نوار ناكامى قدم 
برمى دارد اين هفته با 3 گل ويادوليد را شكست داد تا اميدهايش براى 
بازگشــت به جمع مدعيان افزايش يابد. بارسا از 14 بازى 24 امتياز 

دارد و پس از سوسيه داد چهارم است.
در ســرى A ايتاليا تيم هاى ميالنى حريفان خود را شكست دادند تا 
همچنان صدر جدول را در اختيار داشته باشند آث ميالن در يك بازى 
پرگل 3 بر 2 التزيو را مغلوب كرد و با 34 امتياز صدرنشــين ســرى 
A شــد. اينترميالن نيز با 2 گل هالس ورونا را مغلوب ساخت و با 
33 امتياز در جاى دوم ايستاد. آ.اس رم نيز 3 بر 2 كاليارى را مغلوب 
كرد و با 27 امتياز در جاى سوم قرار گرفت در اين هفته يوونتوس با 
رونالدو شكست تلخى را پذيرفت و مقابل فيورنتينا با 3 گل مغلوب 
شد. در المان بايرمونيخ بهترين تيم فصل با 30 امتياز صدرنشين است 

و باير لوركوزان و الپيزيش با 28 امتياز در تعقيب بايرن هستند.
در انگلســتان اين هفته جام اتحاديه انجام شــد و چهار تيم منچستر 
يونايتد، منچسترسيتى، تاتنهام و برنتفورد تيم سامان قدوس به مرحله 
نيمه نهايى راه يافتند در ليگ جزيره ليورپول با 31 امتياز صدرنشــين 
اســت لسترســيتى با 27 در جاى دوم قرار دارد و منچستر يونايتد با 
26 امتياز و يك بازى كمتر ســوم است. منچسترسيتى نيز با 23 امتياز 

هشتم است.

 بــازى با شــهردارى بندرعباس بــه تاريخ 
پيوست و تمركزمان به بازى پيش رو خواهد بود.

سرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم 
اين مطلــب به گفت: بازى ســنگينى برابر تيم 
فوتبال شــهردارى بندرعباس داشــتيم اما اين 
پيروزى به تاريخ پيوست و نبايد در باد اين برد 

بخوابيم.
رضا طاليى منش با اشاره به ديدار هفته نخست 
تيم فوتبال شهردارى همدان در ليگ دسته دوم 
فوتبال كشــور برابر شهردارى بندرعباس اظهار 
كرد: بازى بسيار ســنگين و سختى را در هفته 
نخست در بندرعباس انجام داديم و تيم فوتبال 
شهردارى بندرعباس از تيم هاى خوب گروه ما 
است. شرايط آب و هوايى نيز در دقايق نخست 
تيم ما را بسيار اذيت كرد همچنين بازيكنان مان 
بــه اندازه 2 نفر واقعا دويدنــد و از جان و دل 

مايه گذاشتند.
وى با اشاره به شــرايط نيمه نخست اين ديدار 
گفت: در نيمه نخســت در دقايق ابتدايى كمى 
اذيت شديم اما رفته رفته توانستيم با شرايط كنار 
بياييم و بازى را كنترل كنيم. در 20 دقيقه پايانى 
نيمه نخست بازى كنترل شده اى را انجام داديم و 
در بهترين دقيقه هم توانستيم به گل برسيم و با 

پيروزى به رختكن برويم.
طاليى منش با بيان اينكه پيروزى برابر شهردارى 
بندرعباس به تاريخ پيوست، گفت: پس از بازى 
هم به بازيكنان گفتــم كه اين بازى را فراموش 

كنند و نبايد در باد اين پيروزى بخوابيم.

وى افزود: تمــام تمركزمان بر بازى هفته آينده 
برابر مــس نوين كرمان خواهد بود چون اعتقاد 
دارم تمام ديدارها يك جنگ تمام عيار و سخت 

بوده و حريف آسانى نداريم.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى با تشكر از مديران 
شهردارى همدان گفت: از حمايت هاى شهردار 
ورزش دوســت همدان و مديران شــهردارى، 
رئيــس و معــاون ورزش ســازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شهردارى، كه شرايط خوبى 
را در اين ديدار براى مان فراهم كردند، تشــكر 

مى كنيم.
گفتنى اســت؛ تيم فوتبال شهردارى همدان در 
هفته دوم ليگ دسته دوم فوتبال كشور 7 دى ماه 
از ساعت 14 در ورزشگاه شهداى قدس همدان 

ميزبان مس نوين كرمان خواهد بود.

تست آمادگى جسمانى 
داوران استان برگزار شد

 رئيس دپارتمان داورى فوتبال اســتان با 
اعالم اين خبر گفت: تست آمادگى جسمانى 
داوران اســتان را در راستاى معرفى داوران و 
كمــك داوران جهت قضــاوت در ليگ هاى 
دسته دوم، سوم و رده هاى پايه، برگزار كرديم.

مهدى الوندى افــزود: در ايــن آزمون، 23 
داور و كمك داور حضور داشــتند و آمادگى 
جسمانى خود را با حضور ناظران انجام داده 
و نفرات قبول شــده به فدراســيون معرفى 

خواهند شد.
وى بيان كرد: اين تست همه ساله به صورت 
مجتمع در يكى از شــهرهاى كشور و توسط 
خود فدراسيون برگزار مى شود، اما امسال به 
خاطر شرايط كرونايى به خود استان ها واگذار 
شده است. همچنين تست داوران ليگ برترى 
و دسته اولى نيز در 2 ماه گذشته برگزار شده 

بود كــه 12 داور و كمك داور در آن حضور 
داشــتند. الوندى ضمن قدردانى از مديريت 
اســبق دپارتمان داورى فوتبال استان همدان، 
گفت: من با دعوت رئيس هيأت فوتبال استان 
همدان مسئوليت اين دپارتمان را قبول كردم 
و در اين راه نيز از هيچ كوششــى فروگذار 
نخواهم بود و همچنين از زحمات چند ساله 
بهــروز فيروزبخت در اين ســمت قدردانى 

مى كنم.
وى افــزود: در اين راه از همه جامعه داورى 
استان به ويژه پيشكســوتان گرانقدر تقاضاى 
كمك و يارى دارم تا بتوانيم شــاهد توسعه 
همه جانبه داورى اســتان در ســطح كشور و 

بين المللى باشيم.
وى خاطرنشان كرد: همدان يكى از استان هاى 
خوب و مطرح داورى در سطح كشور است 
كه در فوتبال، فوتســال، فوتبال ســاحلى و 
بانــوان، داوران مطرحى دارد و در ليســت 
داوران بين المللى نيز صاحب 3 نماينده است.

ليگ دسته سوم كشور قرعه كشى شد

گرين كشاورز نهاوند درگروه سوم قرار گرفت

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:

براى بازى با مس نوين كرمان 
آماده ايم
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عكس روز

عكس: حبيب جاللى طبيعت برفى الوند- دامنه هاى الوند همدان در فصل زمستان با پوشش برف طبيعتى منحصر به فرد به خود گرفته اند.

برنامه ريزى ايران براى 
جذب تماشاگران جام جهانى قطر

 جام جهانى 2022 قطر فرصتى مغتنم براى تصويرسازى ايران 
و جذب گردشگر است.

معاون گردشــگرى با اعالم اين خبر گفت: بــا توجه به برگزارى 
جام جهانى فوتبال در همسايگى كشورمان و ضرورت بهره بردارى 
مطلوب از اين فرصت براى جذب گردشــگران ورودى به كشور، 
نخستين نشســت «كارگروه گردشگرى جام جهانى فوتبال 2022 
قطر» با هدف هم انديشى در فرايند جذب حداكثرى تماشاگران اين 

رويداد تشكيل شده است.
وزارت  گردشــگرى  معاونــت  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، ولــى تيمورى در 

نخستين نشســت كارگروه گردشگرى جام جهانى فوتبال 2022 
قطــر كه با مشــاركت نمايندگان دســتگاه هاى اجرايى مرتبط و 
نهادهــاى فرابخشــى در محل اين معاونت برگزار شــد، يادآور 
شــد: كشورى كه ميزبان اين رويداد اســت، در همسايگى ايران 
قرار دارد، وســعت زيادى ندارد، بنابراين اين امكان وجود دارد 
تعداد بســيار زيادى از افرادى كه براى تماشاى مسابقات به اين 
كشور ســفر كرده اند، به ساير مقاصد گردشگرى حاشيه از جمله 
كشــور ما نيز ســفر كنند. البته تحقق اين امر نيازمند تمهيدات و 
فعاليت هاى اجرايى مطلوب در نمايندگى هاى جمهورى اسالمى 
ايران در كشــورهاى هدف، سفارتخانه ها و همكارى دستگاه هاى 
فرابخش مرتبط و تأثيرگذار همانند صداوسيما خواهد بود، به اين 
ترتيب تحت چنين تدابيرى اطالع رسانى خواهد شد فردى كه به 
قطر سفر كرده است مى تواند با فاصله زمانى نيم ساعت از كشور 

ايران با تنوع آب و هوايى متفاوت و جاذبه هاى تاريخى و طبيعى 
متعدد ديدن كند.

معاون گردشــگرى با بيان اينكه يكى از روش هاى مؤثر در حوزه 
بازاريابى گردشگرى اســتفاده از رويدادهاى جهانى و يا برگزارى 
رويدادهاى مختلف است، گفت: برگزارى يا شركت در رويدادها، 
اهداف مختلفى را در صنعت گردشــگرى دنبال مى كند كه معرفى 
مقصد و متقاعدسازى و رفع ترديدهاى گردشگرى براى سفر به آن 

مقصد از جمله اين اهداف به شمار مى آيد.
تيمورى گفت: امروزه متوســط صــرف هزينه هاى بازاريابى و 
تبليغات به ازاى هر گردشــگر به صورت متوسط 3 تا ده دالر 
اســت و حتى كشــورهاى صاحب مقام در صنعت گردشگرى 
كه سال هاست در اين حوزه فعال هستند و محصول خود را به 
سطح بلوغ و قابل قبولى رســانده اند، براى حفظ جايگاه خود 

در ميــدان رقابتى بازاريابى بيش از اين رقم را هزينه مى كنند.
تيمورى گفت: اميد است با مديريت كامل ويروس كرونا در زمان 
برگزارى اين رويداد، در عرصه متقاعدســازى گردشــگران براى 

انتخاب ايران به عنوان مقصدى امن، مؤثر عمل كنيم.
بيســت و دوميــن جــام جهانــى فوتبــال قــرار اســت از 21 نوامبــر 
ــار  ــتين ب ــود. نخس ــزار ش ــر برگ ــاه 1401) در قط 2022 (آبان م
ــى  ــام جهان ــن ج ــان اي ــه ميزب ــه كشــورى از خاورميان اســت ك
ــث  ــه باع ــن منطق ــى اي ــرايط اقليم ــن ش ــود. همچني ــد ب خواه
شــده زمــان برگــزارى جــام جهانــى بــراى نخســتين بار بــه پاييــز 
ــل  ــران از ســال گذشــته به طــور رســمى تماي ــول شــود. اي موك
خــود را بــراى پذيــرش بخشــى از تماشــاچيان و مســافران ايــن 
ــا  ــى ب ــى و مذاكرات ــز رايزن ــرده اســت. كيــش ني جــام اعــالم ك

ــت. ــته اس ــا داش قطرى ه

اگر اين هشدار به واقعيت تبديل شود، چه؟

 «ساختمان هاى موزه ها درصورت وقوع بحران، ايمنى الزم را ندارند 
و متأسفانه بسيارى از آثار تاريخى و باستانى منحصر به فرد در موزه هايى 
قرار گرفته اند كه ساختمان شان مقاومت كافى در برابر زلزله، آتش سوزى 

و ديگر اتفاقات احتمالى ندارد.»
ســاختمان هاى موزه ها درصورت وقوع بحران ايمنــى الزم را ندارند، 
حفاظت فيزيكى و حراســت شــبانه روزى از موزه ها را مى توان بسيار 
مناسب و همگام با تكنولوژى و تجهيزات مدرن دانست. بسيارى از آثار 
تاريخى و باســتانى منحصر به فرد در موزه هايى قرار دارند كه ساختمان 

آنها مقاومت كافى در برابر زلزله، آتش سوزى و ديگر اتفاقات ندارد.
مقاوم ســازى ســاختمان هاى قديمى شــايد تا حدودى ضريب ايمنى 
ســاختمان را باالتر ببرد اما خطر هميشــه در كمين است. اگر توجه به 
اين موضوع بســيار مهم را جدى نگيريم تأســف خوردن پس از وقوع 
فاجعه ارزشــى ندارد و خسارت وارده بر آثار نفيس تاريخى و باستانى 

غيرقابل جبران است.
هرچند بســيارى از بناهاى تاريخى كشــورمان ارزش مــوزه اى دارند 
و از اهميت بســيار زيادى برخوردارند اما تغييــر كاربرى آنها به موزه 
باستان شناســى و قرار دادن آثار تاريخى و باســتانى كشور در آنجا نياز 

به بازنگرى دارد.
ساخت ســاختمان هاى ايمن و داراى استانداردهاى الزم در زمان وقوع 
بحران براى گنجينه ها و موزه هاى باستان شناسى از ضرورت هاى بسيار 
مهم كشــور است. شرايط نگهدارى و نمايش آثار تاريخى در موزه ها از 
استانداردهاى حفاظتى و ايمنى الزم برخوردار نيست. به منظور پيشگيرى 
از فرســودگى و آسيب پذير شــدن آثار موزه اى، كنترل دقيق و اصولى 
دما، رطوبت و نور متناســب با آثار الزم و ضرورى اســت. تأسيسات 
موجود و سيســتم اعالم و خاموش كردن آتش در ســاختمان موزه ها 
متناسب با ساختار آثار موزه اى و ساختمان موزه ها نيست. وقوع حوادث 
گوناگون در موزه ها مانند فاجعه آتش سوزى موزه ملى برزيل نمونه اى 

براى هشدار به توجه بيشتر است.
به عنوان مثال موزه موقت همدان در مدرسه قديم تربيت واقع در سايت 
تاريخى هگمتانه از ارزشمندترين يافته هاى باستان شناسى منحصر به فرد 
همدان را در خــود قرار داده كه درصورت وقوع بحران آتش ســوزى 
و زلزلــه با توجه به قديمى بودن بنــا قطع به يقين در معرض خطر قرار 

خواهند گرفت.
ساختمان موزه ايران باســتان در سال 1316 ساخته شده است. سازه و 
 مصالح ســاختمانى اين بنا بسيار فرســوده، آسيب پذير و بدون ايمنى و 
استانداردهاى الزم براى نگهدارى مهم ترين آثار باستانى كشور است. در 
موزه ايران باستان، 3 ميليون اثر تاريخى نگهدارى مى شود كه 300 هزار 
اثر قابليت نمايش دارند، اما فقط 4 هزار اثر آن به نمايش گذاشته شده اند.
مــوزه باستان شناســى زنجان در عمــارت ذوالفقارى نيز بســيارى از 
ارزشــمندترين يافته هاى باستان شناســى منحصر به فرد اســتان زنجان 
ماننــد مردان نمكى را كه در دنيا بى نظيرند در خود نگهدارى مى كند كه 
درصورت وقوع بحران آتش ســوزى، زلزله و ... در معرض خطر قرار 

خواهند گرفت.
بنابراين بايد زنگ خطر وضعيت مخاطره آميز بســيارى از آثار تاريخى 
موجود در گنجينه هاى غيرايمن و موزه هاى غيراســتاندارد جدى گرفته 
شــود و در راستاى تأمين اعتبار و ســاخت موزه و گنجينه هاى امن و 
اســتاندارد در كشور توجه جدى شــود. با هوشيارى و درايت مى توان 

عالج واقعه را پيش از وقوع انجام داد.»

بررسى «تأثير بحران كرونا بر گردشگرى» 
در مجلس

 رئيس فراكســيون گردشــگرى مجلس از بررســى تأثيرات بحران 
ويروس كرونا بر صنعت گردشــگرى با حضور مونسان در نشست اين 

فراكسيون خبر داد.
به گزارش مهر، محمدرضا دشتى اردكانى در تشريح نشست فراكسيون 
گردشگرى، زيارت و ميراث فرهنگى مجلس شوراى اسالمى، از حضور 
على اصغر مونسان، وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و 
معاونان وى در اين نشســت به منظور بررســى تأثيرات بحران ويروس 
كرونــا بر صنعت گردشــگرى خبر داد و گفــت: نمايندگان حاضر در 
اين نشســت نكته نظرات و پيشــنهادهاى خود را مطرح كردند و وزير 
هم ضمن ارائه گزارش عملكــردى از اقدامات، برنامه ها و فعاليت هاى 
مختلف وزارتخانه متبوع خود، تأثيرات بحران ويروس كرونا بر صنعت 

گردشگرى كشورمان را تشريح كرد.
رئيس فراكسيون گردشگرى، زيارت و ميراث فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به بررسى جايگاه ميراث فرهنگى در برنامه ششم توسعه 
در اين نشست، گفت: همچنين اقدامات بودجه اى، راهكارهاى برقرارى 
گردشگرى در ايام شــيوع ويروس كرونا، حوزه سند راهبردى توسعه 
گردشــگرى و احياى بافت هاى تاريخى موجود با به كارگيرى مشوق ها 
و تمهيــدات وزارت ميراث فرهنگى از جمله مواردى بود كه توســط 

نمايندگان مطرح شد.
وى ادامه داد: كشــورهاى ديگر به گونه اى از اماكن تاريخى خود 
حفــظ و نگهدارى مى كننــد كه براى آنها به عنــوان منبع درآمدى 
محســوب مى شــود؛ نياز اســت در حفظ اماكن تاريخى بكوشيم 
و فرهنگســازى مناسب انجام شــود زيرا ابنيه و اماكن تاريخى و 
فرهنگى تنها متعلق به ما نيســت بلكه نســل هاى آينده هم ســهم 

دارند. آنها  از  بسزايى 
دشــتى اردكانى با بيان اينكه ايران داراى فرهنگ و تمدن قديمى است 
كه در دنيا زبانزد جهانيان است، افزود: هر كدام از آثار تاريخى در جاى 

خود مى تواند معرف ايران باستان باشد.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
فغان از بخت برگرديده ى مو امان از اختر شوريده ى مو  
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■ حديث:
حضرت عيسى(ع):

اى آدميزاد! ... تِن خود را به شكيبايى و دلت را به انديشيدن ، خو ده .   
تنبيه الخواطر: ج 2 ص 229

 بودجه هم نمى تواند كمكى 
به تحول گردشگرى كند

توســعه گردشــگرى با هــدف كاهش وابســتگى 
بــه درآمدهاى نفــت درحالى توصيه مى شــود كه 
اين صنعــت تا كنون منابع مالى ويــژه براى تكميل 

طرح هاى نيمه كاره نداشته است.
ارقام كنونى در اليحه بودجــه 1400 براى صنعت 
گردشــگرى، تناســبى با انتظارات موجــود از اين 
حــوزه ندارد و كارشناســان معتقدنــد اين بودجه 
هم نمى تواند كمكى به تحول صنعت گردشــگرى 
به عنوان جايگزينى بــراى درآمدهاى نفتى كند. آن 
هم درحالى كه صنعت گردشــگرى در يك ســال 
اخير به دليل شــيوع ويروس كرونا با ركود شديد و 
خسارت هنگفتى روبه رو شد و در دوران پساكرونا 

نيازمند ترميم اقتصادى و توجه بيشتر است.
وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
كشــور ســهم هزار و 394 ميليارد و 322 ميليون و 
400 هــزار تومانى از بودجــه 1400 دارد كه در 2 
بخش اعتبارات هزينه اى به مبلغ 6 هزار و 11 ميليارد 
و 138 ميليون ريال و تملك دارايى هاى ســرمايه اى 
بــه مبلغ 7 هزار و 932 ميليــارد و 86 ميليون ريال 
محاســبه شده اســت. اگرچه بودجه كل وزارتخانه 
نسبت به سال گذشته افزايشى ده درصدى را نشان 
مى دهد اما با احتســاب بودجه پژوهشــگاه و ديگر 
مجموعه هــا، در واقع اين بودجــه تنها نزديك به 5 
درصد افزايش داشته اســت. اين درحالى است كه 
وزارتخانــه ميراث فرهنگــى در يك ســال اخير از 
ســازمان به وزارتخانه تبديل شــد و بايد طبق يكى 
از اهداف سند چشم انداز گردشگرى تا سال 1404 
حدود 25 ميليون گردشــگر خارجى به ايران جذب 
كند. در بخش توسعه گردشگرى داخلى نيز اگرچه 
برخى اســتان هاى كمتر برخوردار مانند خوزستان 
و سيســتان و بلوچستان، بيشــترين ميزان بودجه را 
به خود اختصاص داده اند اما به نظر مى رســد ميزان 
بودجــه تخصيص يافته به برخى اســتان ها همچون 
چهارمحــال و بختيــارى، كرمان و زنجــان كه از 
جاذبه هاى گردشگرى بى نظيرى برخوردارند، كافى 

نبوده و تأمين زيرساخت هاى گردشگرى اين مناطق 
و استان هاى مانند آنها به اعتبارى بيش از اين نيازمند 

است.
  خوزستان و باالترين بودجه و همدان در 

ميانه جدول 
مجموع بودجه كشــور در فصل توسعه گردشگرى 
داخلــى 308 ميليــارد و 46 ميليــون و 800 هزار 
تومان اســت كه اســتان هاى جنوبى بيشترين اعتبار 
را به خود اختصاص داده و صدرنشــينان اين جدول 
هستند. خوزســتان پهناور با جاذبه هاى گردشگرى 
فراوان اما محروم از امكانات، بيشــترين اعتبار يعنى 
صد ميليارد تومان را در بخش گردشــگرى به خود 
اختصاص داده اســت. پس از خوزستان، سيستان و 
بلوچســتان با 24 ميليارد و 162 ميليون و 200 هزار 
تومان و بوشــهر با 20 ميليارد و 923 ميليون و 700 
هزار تومان بيشترين اعتبار را دريافت مى كنند. اما با 
آنكه همدان در همسايگى استان هاى غربى است و 
2 استان غربى، كرمانشاه با 19 ميليارد و 558 ميليون 
و 400 هــزار تومان و ايالم بــا 13 ميليارد و 334 
ميليــون و 300 هزار تومان نيــز در رده هاى چهارم 
و پنجم جدول قرار دارند اما با اختالف 11 جايگاه 
در ميانى ترين قســمت جــدول تخصيص بودجه 

گردشگرى ايستاده است.
بودجه  جــدول  قعرنشــين  زنجــان؛    

گردشگرى
در فهرست اســتان هاى با كمترين بودجه در بخش 
گردشگرى نيز، نام استان هاى برخوردار و استان هاى 

محروم در كنار يكديگر قرار گرفته است. زنجان با 
138 ميليــون و 500 هزار تومــان آخرين رتبه را از 
نظر دريافت اعتبار در فصل گردشگرى دارد. پس از 
زنجان، اصفهان با 881 ميليون و 400 هزار تومان و 
مركزى بــا 999 ميليون و 600 هزار تومان به ترتيب 
رتبه هــاى آخر ايــن رديف اعتبــارى را در اختيار 
دارند. از بين اســتان هاى كشور، تنها به اين 3 استان 
بودجه اى  كمتر از يك ميليارد تومان اختصاص داده 
شده است. پس از آنها، چهارمحال و بختيارى، البرز، 
خراســان شــمالى، يزد و تهران در رتبه هاى پايينى 

جدول استانى بودجه قرار دارند.
  كم توجهى به حوزه فرهنگ و گردشگرى
عالوه بر فصل توســعه گردشگرى داخلى، بخشى 
از اعتبــار تملــك دارايــى ســرمايه اى  به فصل 
تحقيق و توســعه در امور فرهنــگ، تربيت بدنى 
و گردشــگرى اختصاص پيدا كرده كــه به گفته 
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس، اين اعتبار 
3 درصد از بودجه 1400 را شــامل مى شــود. از 
ميان اســتان هاى كشــور، اعتبار اين فصل تنها به 
اســتان هاى كرمانشــاه با 2 ميليارد و 311 ميليون 
و 200 هــزار تومان، كرمان با 407 ميليون و 500 
هــزار تومان و همدان با 226 ميليون و 500 هزار 
تومان اختصاص داده شــده است. مجيد نصيرايى 
سخنگوى كميســيون فرهنگى مجلس در اين باره 
گفته اســت: «اگرچه بودجه بخش فرهنگ، تربيت 
بدنى و گردشــگرى در سال 1400 نسبت به سال 
99 رشــد 18 درصدى دارد، اما مشكل اينجاست 

كه اين مقدار جوابگوى نياز اين بخش نيســت و 
ما باز هم شــاهد كم توجهى بــه حوزه فرهنگ و 

هستيم.» اعتبارات  تخصيص  در  گردشگرى 
  همدان بين 5 استان افزايشى نبود

با وجود افزايش اعتبار فصل گردشــگرى در اليحه 
بودجه 1400نســبت به ســال 99اما تنها 5اســتان 
توانســته اند افزايش اعتبار بيــش از صد درصد را 
به خــود اختصاص دهند و همدان كــه ادعاى قرار 
گرفتــن بر ريل هاى توســعه را دارد در اين مســير 
جايى ندارد. بودجه كردســتان امســال به ميزان ده 
ميليارد و 332 ميليون تومان (688/8درصد) نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته است. پس از كردستان، 
سيســتان و بلوچســتان، هرمزگان، بوشهر و ايالم 
بيشترين افزايش را نســبت به بودجه 1399به خود 

اختصاص داده اند.
  روستاهاى هدف گردشگرى؛ بدون رديف 

اعتبارى
در اليحــه بودجه رديف اعتبارى مشــخصى براى 
رونق گردشگرى روســتاها و مناطق بكر و طبيعى 
اختصاص داده نشــده است و بسيارى از استان ها با 
وجود ظرفيت هاى قابــل توجه در رونق اين حوزه 
و جلوگيرى از مهاجرت روســتاييان هيچ بودجه اى 

دريافت نمى كنند. 
يك كارشناس گردشگرى معتقد است «براى رونق 
صنعت توريســم به ويژه در روستاها نبايد به بودجه 
اســتانى متكى بود و مســئوالن بايد به فكر جذب 
سرمايه گذار باشــند.» امير ايزدى ادامه مى دهد: «به 

غير از اعتبارات ملى، بودجه اى  كه به برخى استان ها 
براى گردشگرى اختصاص داده مى شود، تنها براى 
پرداخت دستمزد كاركنان و هزينه هاى روزمره كافى 
است و براى بســيارى از كارهاى اساسى بودجه اى 
باقى نمى ماند؛ بنابرايــن بايد به بخش خصوصى در 
اقتصاد گردشگرى بها داده شود و موانع موجود در 
اين زمينه از ميان برداشــته شود.» وى تأكيد مى كند: 
«تقويت زيرســاخت هاى گردشگرى در روستاهاى 
هدف گردشــگرى و زيست بوم در زمينه هاى ايجاد 
خانه هاى بوم گردى، گردشــگرى و اقامتى و ... يك 
ضرورت اســت و بخش خصوصى مى تواند موتور 

محرك آن باشد.»
با نگاهى بــه اليحه بودجه ســال 1400 اين طور 
صحبت هــاى  به رغــم  كــه  مى رســد  به نظــر 
توســعه  لزوم  بر  مبنــى  دولــت  سياســتگذاران 
گردشــگرى و ارتقاى جايگاه آن به منظور كاهش 
وابستگى به درآمدهاى نفتى در كشور، اين حوزه 
همچنان مورد توجه جــدى قرار نگرفته و به طور 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگى،  ســازمان  خاص 
گردشگرى از بودجه كافى براى مديريت مطلوب 
اين حــوزه برخوردار نيســت. نيمــه كاره ماندن 
بسيارى از طرح هاى گردشگرى در استان ها نشان 
مى دهد اعتبارات تخصيــص يافته يا به طور كامل 
دريافت نشده اســت يا كفاف تكميل طرح ها در 
حوزه گردشــگرى را نمى دهد و نيازمند بازنگرى 
جدى بــراى تخصيص منابــع نتيجه بخش در اين 

حوزه است.

همدان در ميانه جدول از استان هاى همجوار 11 جايگاه فاصله دارد

روى ناخوش بودجه 1400 به گردشگرى
■  ارقام كنونى در اليحه بودجه براى گردشگرى همدان، تناسبى با انتظارات موجود از اين حوزه ندارد

 نگاهى به جدول اســتان ها و ميــزان بودجه هاى 
اختصاصى آنها نشــان مى دهد به رغم اينكه شــعار 
«گردشگرى محور توسعه در همدان است» اين مهم در 
مقايسه با استان هاى همجوار غربى اقبال قابل توجهى 

در تخصيص بودجه نداشته است.
با آنكه همدان در همسايگى استان هاى غربى است و 
2 استان غربى، كرمانشاه با 19 ميليارد و 558 ميليون و 
400 هزار تومان و ايالم با 13 ميليارد و 334 ميليون و 
300 هزار تومان نيز در رده هاى چهارم و پنجم جدول 
قرار دارند اما با اختــالف 11 جايگاه در ميانى ترين 
قســمت جدول تخصيص بودجه گردشگرى ايستاده 

است.

تنديس بهترين نويسنده گفتار متن 
به فيلمساز همدانى رسيد

نويسنده  بهترين  تنديس   
چهاردهمين  متــن  گفتــار 
حقيقت  ســينما  جشــنواره 
بــراى فيلــم «طاهــر» بــه 
حســينى»  «اميرمســعود 

فيلمساز همدانى رسيد.
طاهــر،  مســتند  فيلــم  در 
على اشــرف صادقــى، تقى 
نصــرا...  پورنامداريــان، 
پورجوادى، محمد ســورى، 
بابــك رضاپــور و پرويــز 

اذكايى حضور دارند و به بررسى شخصيت «باباطاهر عريان» شاعر و عارف شوريده حال همدانى مى پردازند.
تصويربردارى فيلم مســتند طاهر توســط ســيدوحيد حســينى انجام شــده و تدوين نيز برعهده محدثه 
گلچين عارفى بوده اســت و سيامك  پورجبار كار تصويرســازى فيلم را انجام داده و سيامك صفرى راوى 

فيلم است.


