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16 درصد 
مشتركين آب 
شهرى مشمول 
تعرفه صفر 
هستند

 ادامه نظارت 
بازرسان 
ستاد كرونا 
بر روند اجراى 
محدوديت ها 

به زودى 
از مدال آوران 
استان تجليل 
مى شود

سامانه «سامد» 
فرصتى براى حل 
مشكالت مردم 
است
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تقدير و تشكر 
رياست محترم بانك كشاورزى شعبه شيرين سو 

جناب آقاى باللى

از طرف اهالى بخش شيرين سو 

ــم  ــوق و ل ــم يشــكر المخل ــن ل ــه مصــداق « م ب
يشــكر الخالــق» الزم مى دانيــم مراتــب تشــكر و 
قدردانــى خــود را از تكريــم و انجــام امــور اربــاب 
رجــوع بــا برخــورد مناســب و خداپســندانه اعالم 
ــكاران شــريف آن  ــى و ســاير هم ــراى جنابعال و ب

شــعبه طلــب ســالمت و موفقيــت نماييــم.

رياست مح

جنا

منطقه 5 هم اضافه شد

 شهردارى  بافت تاريخى همدان آغاز به كار كرد 
■ صوفى: تمركز شهردارى منطقه 5 روى بافت مركزى است

■  طبى مسرور: راه اندازى شهردارى بافت تاريخى، ساماندهى هويت و تاريخ همدان

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 مديــركل بنيــاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان و 
از همرزمان شهيد سليمانى، بر اين اعتقاد 
است كه مكتب شــخصيتى و اخالقى 
شهيد حاج قاسم ســليمانى برگرفته از 
آموزه هاى ناب اســالمى اســت و رمز 
محبوبيت و موفقيت شهيد سليمانى در 
اين است كه ايشان مكتبى را احيا كرد كه 

امام خمينى(ره) بنيانگذار آن بود.
مهدى ظفرى در گفت وگــو با ايرنا، با 
تأكيد بر اينكه سيره شخصيتى، اخالقى 
و مديريتى شهيد سليمانى نشأت گرفته 
از مكتب امام راحل اســت، اظهار كرد: 
دانشــگاه ها، مراكز علمــى و حوزوى 
مى بايست مرام و انديشه سردار سليمانى 
را با هدف كشــف ويژگى هاى ناب و 
ناشناخته شخصيتى ايشان مورد تحقيق 

و پژوهش قرار دهند.
وى افزود: شهيد قاسم سليمانى عالوه بر 

نظيــر  ويژگى هايــى  از  برخــوردارى 
اخالص و دورى از قشرى نگرى، هدف 
از شكل گيرى انقالب اسالمى را تشكيل 
حكومت جهانى مى دانست و براين باور 
بود كه هدف اصلى انقالب اســالمى، 

تشكيل يك حكومت جهانى است.
ظفــرى ادامــه داد: شــهيد ســليمانى 
فرمايشات امام راحل(ره) مبنى بر لزوم 
تشــكيل يك حكومت جهانى به عنوان 
هدف غايى انقالب و جمهورى اسالمى 
را به خوبى درك كرده و باور داشــت 
و برهمين اســاس رويكرد راهبردهاى 
به نحوى  بود  جهانى  ايشــان،  مديريتى 
كه تشــكيل محور مقاومت را مى توان 
برگرفته از همين انديشه و باور دانست.

وى با اشــاره به اقدامات مؤثر شــهيد 
سليمانى در تشكيل گروه هاى مقاومت 
براى حراست و پاسداشت از ارزش هاى 
اســالمى، گفت: هيچ فرمانــده نظامى 

حتى درصورت داشــتن برترى نسبت 
به دشــمن نمى تواند نتيجه عمليات را 
پيش بينى كند، اما شهيد سليمانى به دليل 
برخوردارى از توانمندى و قابليت هاى 
ويژه و منحصربه فــرد، با قاطعيت پايان 
حيات داعــش را اعالم كرد كه همگان 

شاهد تحقق اين مهم بودند.
ظفــرى بــا بيــان اينكه نگاه شــهيد 
ســليمانى به مردم قشرى نبود، افزود: 
ريسك پذيرى و شــجاعت در عرصه 
مديريت و فرماندهــى از ويژگى هاى 
برجسته شــخصيت حاج قاسم بود و 
همواره مردم را محرم و صاحب اصلى 
انقالب و كشــور مى دانست و همواره 
داشــته هايش  همه  كه  داشــت  تأكيد 

متعلق به مردم است.
وى با بيان اينكه شهيد سليمانى هيچ گاه 
قائل به تفكر خــودى و غيرخودى در 
سطح جامعه و كشور نبود، تصريح كرد: 

ايشــان همواره تأكيد مى كرد كه «فكر 
نكنيد افرادى كه دچار انحراف مى شوند 
از ما جدا هستند و ما وظيفه اى در قبال 

آنها نداريم».
مديــركل بنيــاد حفــظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس اســتان همدان 
شهادت  ســليمانى  شهيد  آرمان  افزود: 
در راه خــدا و خدمت بــه مردم بود و 
تأكيد مى كرد كه در هر پســت و مقامى 
كه هســتيم بايد بهترين عملكرد را در 
راستاى انجام وظيفه و خدمت به مردم و 

كشور داشته باشيم.
همرزم شــهيد ســليمانى تأكيــد كرد: 
شــناخت ابعاد شــخصيتى، رفتارى و 
وجودى ســردار ســليمانى نيازمند كار 
علمى، تحقيقاتى و پژوهشــى است تا 
بتوانيم رمــز و راز موفقيت و محبوبيت 
كم نظير و خيره كننده ايشان را به عنوان 

«سردار دل ها» درك كنيم.

ابتالى 9787 نفر 
در همدان به كرونا

 تعــداد موارد مثبت ابتــال به كرونا 
از ابتداى شــيوع اين ويروس در استان 

همدان به 9 هزار و 787 نفر رسيد.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســينا گفت: تعداد مراجعان سرپايى 
به اورژانس بيمارستان ها با عالئم تنفسى 
مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 

در همــدان 244 مورد بــوده كه از اين 
تعداد 33 مورد در بخش عادى و 7 نفر 
در بخش ICU بســترى هستند و حال 

30 نفر وخيم گزارش شده است.
محمد طاهــرى در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: تعداد مــوارد مثبت ابتال از 
ابتداى بيمارى تاكنــون 9 هزار و 787

مورد، تعداد موارد مثبت جديد 13 مورد 
بوده و متأســفانه تعداد موارد فوت با 4

مورد جديد به هزار و 410 مورد افزايش 

يافته است.
وى در رابطــه بــا آمــار ابتــال بــه كرونــا 
در  كــرد:  عنــوان  شهرســتان ها  در 
ــار  ــر، به ــدآباد 356 نف ــتان اس شهرس
ــر، رزن  ــركان 600 نف ــر، تويس 560 نف
390 نفــر، درگزيــن 168 نفــر، فامنيــن 
نفــر،   615 كبودراهنــگ  نفــر،   172
ــد  ــر، نهاون ــزار و 834 نف ــر يك ه مالي
ــزار  ــر، همــدان 3 ه ــزار و 93 نف يك ه
و 732 نفــر و خــارج از اســتان 267

نفــر بــه ايــن بيمــارى مبتــال شــده اند.
وى در پايــان ســخنانش ضمــن اينكــه 
از مــردم خواســت نســبت بــه رعايــت 
پروتكل هــاى بهداشــتى جــدى باشــند، 
دورهمى هــاى  برگــزارى  گفــت: 
ــه  ــال ب ــش ابت ــث افزاي ــى باع خانوادگ
ايــن بيمــارى مى شــود كــه مــردم 
ــود و  ــالمتى خ ــظ س ــراى حف ــد ب باي
ــز  ــا پرهي ــن برنامه ه ــان از اي عزيزانش

ــد. كنن

سردار سليمانى مكتب امام خمينى(ره) را احيا كرد

قتل زن 55 ساله كبودراهنگى در منزل  

قاتل در محل جنايت 
دستگير شد

■ معاون اجتماعى پليس : 55 درصد جرايم استان 
در همدان رخ مى دهد 

■ مردم آگاهند و خويشتن دارى كنند

تجهيزات پزشكى دست دوم غيرقانونى است

 دستگاه هاى نظارتى 
به ترديدهاى مردم پاسخ دهند

پيشنهاد مجلس به دولت
 بـراى اصالح بودجـه 1400
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

1400 رها نشود
  1- از برنامه هاى موفقى كه در توســعه گردشگرى استان اجرا شد 
و بســيار مؤثر بود و توانســت تا مدت ها همدان را در سرتيتر اخبار و 
گزارش ها قرار دهد و همدان را بهتر به جهانيان معرفى كند، شــاخص 
قرار دادن ســال 2018 و اجراى چند ميزبانى بــزرگ به ويژه در حوزه 

گردشگرى در اين سال بود.
ميزبانى همدان پايتخت آســيا و مجمع ســازمان جهانى گردشگرى و 
برنامه هاى مرتبط با آنها 2 اتفاق بزرگى بودند كه در اين ســال همدان 
را در ايران، آسيا و جهان، به عنوان استانى گردشگرى، مطرح و معرفى 

كردند.
2- پس از 2018 بسيارى از استان ها از همدان الگو گرفته و راه همدان 
را در برگزارى يك رويداد در طول يك سال و استفاده از ظرفيت سال ها 

براى معرفى استان خود رفتند.
هرچند كرونا و تحريم ها دليلى شد تا اين استان ها به خوبى نتوانند در اين 

مسير گام بردارند و كارهاى آنها نيمه تمام ماند.
3- در استان همدان برخى مصوبات نشست هاى 2018 و مجمع جهانى 

گردشگرى هنوز اجرايى نشده است.
درباره مصوبه راه اندازى نمايندگى ايران دفتر سازمان جهانى گردشگرى 
در همدان، بسيارى از استان ها رقيب همدان شدند و درنهايت اين اتفاق 
براى همدان رخ نداد و در ســاير مصوبات نيز نياز به پيگيرى بيشــتر 

احساس مى شود.
4- رويدادهــاى 2018 تنها در حوزه گردشــگرى براى اســتان آورده 
نداشــت و اجراى برنامه هاى ديگر در سطح ملى و بين المللى از سوى 
دستگاه هاى ديگر، آورده هاى ديگرى نيز در حوزه هاى ديگر براى استان 

به ارمغان آورد.
برگزارى برنامه هاى بســيار از سوى دستگاه هاى با عنوان همدان 2018

شرايط نشاط و پويايى خوبى را بر استان حاكم كرده بود.
5- پس از 2018 ركود خاصى بر برنامه هاى اســتان حاكم شد كه البته 

كرونا و همه گيرى آن و ضرورت محدوديت ها در ايجاد آن مؤثر بود.
اما اكنون شــرايط از بهتر شــدن اوضاع در جهان و ايران تا ســال بعد 
حكايت دارد و برنامه ريزى بســيارى از نهادها و اولويت بندى آنها آغاز 
شده است و براى نمونه اعالم شده كه گردشگران چينى در اولويت سفر 

به ايران و پذيرش به دليل لغو رواديد بين 2 كشور قرار گرفته اند.
6- در چنين شــرايطى برخى از استان ها ســال 1400 و تغيير قرن را 
به شــاخصى براى برنامه ريزى و ايجاد نشاط و پويايى در استان خود 
تبديل كرده اند و از هم اكنون با سروصدا درحال برنامه ريزى براى ورود 
متفاوت و شاد و با نشاط به قرن جديد با برنامه هاى مردمى و همراهى 

مردم هستند.
در اوج اين برنامه ريزى ها، استان تهران و شهردارى تهران با طرح تهران 
1400 اســت كه تالش دارد، بسيارى از پروژه ها و طرح ها و برنامه هاى 
به ويژه فرهنگى را براى سال 1400 آماده كند و مردم پايتخت را با بدرقه 
با نشاط قرن جديد با اميدوارى و نگاه مثبت به آينده به قرن جديد وارد 
كند. 7- استان همدان در 2018 ثابت كرده، توان برنامه ريزى يكساله و 
پرنشــاط را دارد و مى تواند با شاخص قرار دادن يك سال، برنامه ريزى 

خوبى براى تمام سال و بهره بردارى از آن داشته باشد.
حال با اين تجربه، انتظار اين اســت كه سال 1400 رها نشود و از اين 
شــاخص براى برنامه ريزى بدرقه قرن و برنامه هاى پايان قرن با معرفى 
دستاوردهاى استان در اين قرن و استقبال از قرن جديد و ورود با نشاط 
و با برنامه به آن و معرفى برنامه هاى استان در قرن پيش رو با محوريت 
محورهاى توسعه اســتان به ويژه گردشگرى، شــهردارى ها، نهادهاى 

فرهنگى و سازمان هاى مردم نهاد استفاده شود.

سامانه «سامد» فرصتى براى حل مشكالت مردم است
 اســتاندار همدان معتقد است ســامانه ســامد فرصتى براى برقرارى ارتباط مستقيم 

مسئوالن با مردم، شنيدن دغدغه ها و مشكالت و تالش براى رفع آنها است.
سيدسعيد شاهرخى در حاشــيه حضور در مركز سامد استاندارى همدان در گفت وگو با 
ايرنا، بيان كرد: در اين تماس ها بدون هيچ واسطه اى مسائل و مشكالت مردم شنيده شده 

و مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــتغال،  ــه اش ــژه در زمين ــاى مختلــف به وي ــردم در بخش ه ــاى م ــزود: دغدغه ه وى اف
ــا نهادهــاى خدمات رســان به ويــژه  دريافــت تســهيالت، مســائل و مشــكالت آنهــا ب

ــامد  ــامانه س ــن در س ــرى زمي ــه كارب ــى در زمين ــتگاه هاى اجراي ــهردارى ها و دس ش
ــرد. ــرار مى گي ــورد بررســى ق م

باالترين مقام اجرايى اســتان همدان ادامــه داد: همچنين در اين تماس هاى تلفنى پس از 
شنيدن مشكالت و درخواســت هاى مردمى و مديران دستگاه هاى اجرايى را پشت خط 
آورده و با كنفرانس تلفنى، دستور كتبى حل و فصل، پيگيرى تا رفع مشكل داده مى شود.

شاهرخى اظهار كرد: عالوه بر اين كارمندان اداره كل بازرسى استاندارى همدان اين موارد 
را يادداشــت كرده و بالفاصله پس از پايان تماس هــا و گفت وگوهاى تلفنى، تا حصول 

نتيجه آنها را پيگيرى مى كنند. 
وى با بيان اينكه برنامه حضور در سامانه سامد به صورت ماهيانه دنبال شده و تا پايان سال 

4 مورد گفت وگوى تلفنى با مردم برقرار مى شود، گفت: امروز با حضور در سامانه سامد 
موفق به برقرارى تماس تلفنى و شنيدن درخواست هاى 40 تن از شهروندان استان شديم 

كه بيشتر مشكالت آنها رفع شد.
استاندار همدان يادآورى كرد: عالوه بر اين برنامه ديدار حضورى استاندار با مردم در جريان 
است كه به خاطر رعايت پروتكل هاى بهداشتى و پيشگيرى از تجمع، مراجعه كنندگان به 

جاى گروهى فرد به فرد مراجعه و مشكالت خود را مطرح مى كنند.
استاندار همدان روز چهارشنبه با حضور در مركز سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) در 
محل استاندارى همدان به مدت حدود 2 ساعت به پرسش ها، مطالبه ها و درخواست هاى 

شهروندان پاسخ داد.

امتحانات دى ماه دانش آموزان همدان 
غيرحضورى برگزار مى شود

 رئيس اداره ســنجش اداره كل آموزش وپرورش اســتان همدان از 
برگزارى غيرحضورى امتحانات پايان ترم اول تمام دانش آموزان عادى 

روزانه در خبر داد.
حميدرضا بابايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: امتحانات دانش آموزان 
عادى روزانه در دوره هاى اول و دوم متوســطه به صورت غيرحضورى 
برگزار مى شــود، همچنين اين امتحانات داخلى است و آزمون توسط 

معلم گرفته مى شود.
وى در رابطه با دروس عملى دانش آموزان هنرســتانى و فنى وحرفه اى 
تصريح كرد: اگر اين دانش آمــوزان به صورت حضورى آموزش ديده 
باشند امتحانات نيز حضورى است اما چون امكان آموزش حضورى در 

استان فراهم نبوده، امتحان حضورى برگزار نمى شود.
بابايى با بيان اينكه پيشنهاد معاون آموزش ابتدايى وزات آموزش وپرورش 
اين بود كه در درس فارســى و رياضى آزمــون عملكردى به صورت 
حضورى باشد، توضيح داد: در دوره ابتدايى ارزيابى ما كيفى و توصيفى 
است و هنگام آموزش انجام مى شود اما به جهت اهميتى كه اين 2 درس 

دارند، قرار است آزمون عملكردى برگزار شود.

افزايش كرايه حمل ونقل عمومى 1400 
نامشخص است

 رئيس كميســيون خدمات شــهرى، حمل ونقل و ترافيك و محيط 
زيســت شورا با بيان اينكه هنوز ميزان درصد افزايش كرايه حمل ونقل 
عمومى در همدان براى ســال جديد نامشخص است از تصميم گيرى 

نهايى ميزان آن در كميته نرخ گذارى خبر داد.
كامــران گردان در گفت وگــو با همدان پيام گفت: ايــن ميزان افزايش 
هرساله با توجه به افزايش نرخ و شرايط اقتصادى روز جامعه مصوب 
مى شود كه پس از اعالم از طرف شهردارى به شورا و فرماندارى همدان 
درباره ميزان آن تصميم گيرى مى شــود. شــايان ذكر است در خبر روز 
سه شنبه همدان پيام به اشتباه ســمت كامران گردان، رئيس شوراى شهر 
منتشــر و مبلغ افزايش نرخ گذارى 25 درصد طبق روند ســال گذشته 
اعالم شده بود كه به شرح عنوان شده در باال، اين خطا اصالح مى گردد.

متجاوزان به معادن همدان 
مورد پيگرد قضايى قرار مى گيرند

 معاون قضايى رئيس كل دادگسترى استان با بيان اينكه ذخاير غنى 
در معادن استان از انفال و منابع ملى محسوب شده و هرگونه برداشت 
غيرمجــاز را موجب تضييع اين انفال دانســت و از برخورد قضايى با 

متجاوزان به معادن خبر داد.
عباس نجفى بيان كرد: ذخاير غنى در معادن استان از انفال و منابع ملى 
محسوب مى شود و صيانت، حفاظت و جلوگيرى از برداشت غيرمجاز 

از معادن تكليف قانونى دستگاه هاى متولى است.
وى ادامه داد: برداشت هاى غيراصولى و برخالف استانداردهاى تعريف 
شده در قانون معاون و نيز برداشت غيرمجاز موجب تضييع انفال خواهد 
بود؛ بنابراين متجاوزان به معادن و انفال عمومى مورد پيگرد واقع خواهند 

شد.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان، 
اظهار كرد: براساس ماده 6 فعاليت هاى معدنى و ضوابط زيست محيطى 
مصوب 84/4/3 در راســتاى صيانت از اراضى ملى و محيط زيســت 
بهره برداران مجاز نيز مكلف به بازســازى و ترميم محدود اكتشــافات 

هستند.
به گزارش واحد اطالع رســانى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى استان همدان، نجفى در پايان خواستار توجه و نظارت 
كافى دستگاه قضايى بر صيانت و حفاظت از ذخاير معدنى و انفال شد.

1497 سرباز وظيفه در دوره هاى 
مهارت آموزى شركت كردند

 مديركل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان با اشاره به اجراى 
طرح آموزش هاى فنى وحرفه اى ســربازان وظيفــه از حضور هزار 
و 497 نفر از ســربازان وظيفه اين اســتان در 9 ماه نخســت امسال 
در دوره هــاى مهارت آموزى اين ســازمان در رشــته هاى مختلف 

فنى وحرفه اى خبر داد.
وهب مختاران در گفت وگو با ايرنا افزود: در مجموع 108 دوره آموزشى 
با محوريت ســازمان آموزش فنى وحرفه اى براى كادر وظيفه نيروهاى 

مسلح در سطح استان همدان برگزار شده است.
وى با اشــاره به تفاهم نامه ستاد كل نيروهاى مسلح و سازمان آموزش 
فنى وحرفه اى براى آموزش مهارتى و فنى ســربازان وظيفه، اظهار كرد: 
اجراى اين تفاهم نامه به صورت جدى در اســتان پيگيرى مى شــود و 
دوره هاى آموزشى مناسبى برهمين اســاس در استان برگزار شده و يا 

درحال برگزارى است.
مختاران با اشــاره به ارزش بين المللى گواهينامه مهارت آموزى سازمان 
آمــوزش فنى وحرفه اى، گفت: آزمون هاى فنى وحرفه اى بر پايه موازين 
استاندارد و در تمامى مراكز ثابت و تيم هاى سيار و به صورت ادوارى و 

هماهنگ برگزار مى شود.
مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان درباره عملكرد سالجارى اين مركز 
نيز گفت: 19 هزار و 396 نفر در 9 ماه نخســت امسال در آزمون هاى 

مهارتى مراكز آموزش فنى وحرفه اى استان شركت كرده اند.
مختاران با اشاره به اينكه 13 هزار و 336 نفر از مجموع شركت كنندگان 
دراين دوره ها را آقايان تشــكيل مى دادند، اظهار كرد: همچنين 7 هزار 
و 902 نفر نيز در آزمون هاى آنالين دوره هاى آموزش مهارتى اســتان 

شركت داشتند.
وى درصــد قبولى در آزمون هاى آنالين را 69 درصد ذكر كرد و افزود: 
در آزمون هاى هماهنگ نيز 4 هزار و 695 نفر به رقابت پرداختند كه 51

درصد موفق به كســب نمره حد نصاب شدند و در آزمون هاى ادوارى 
سازمان نيز 79 درصد قبولى ثبت شده است.

1- جمعى از زنان با حضور در ديوان عدالت ادارى خواســتار ابطال 
رأى صادره  ديوان، به زيان زنان شده اند. گويا اين افراد خواستار ابطال 
رأى ديوان درباره ســهيمه 30 درصدى بانوان در مديريت ها شده اند. 

گفتنى است اين افراد جمعى از زنان فعال سياسى و مدنى بوده اند.
2- اصالح طلبــان همچنان به ايجاد يك موج در انتخابات رياســت 
جمهورى و رأى آورى اميدوارند. گويا در ارزيابى هاى اين جناح ايجاد 
يك موج در انتخابات1400 ممكن ارزيابى شده است. گفتنى است  از 
نگاه يك فعال سياسى اصالح طلب، مردم ما با امواج مختلف به صحنه 
مى آيند. خاتمى محصول يك موج در ســال 76 و روحانى محصول 

يك موج در 92 بود.
3- برخورد با مازوت ســوزى در كشور از ســوى سازمان حفاظت 
محيط زيســت آغاز شده است. گويا آاليندگى باالى اين سوخت كه 
در زمستان با افزايش مصرف گاز در بيشتر نيروگاه ها و برخى صنايع، 
جايگزين گاز مى شــود، دليل اين برخورد است. گفتنى است در اين 
زمينه حكم پلمب چند  نيروگاه  از جمله نيروگاه مازوت سوز شازند 

اراك صادر شده است.
4-  كارمندان نســبت به نتايج مركز پژوهش هاى مجلس ابهام دارند. 
گويا اين ابهام به دنبال آن شــكل گرفته كه مركز پژوهش هاى مجلس 
در گزارشى اعالم كرده، بسيارى از كارمندان دولت وضع مالى خوبى 
دارند و در دهك هاى باالى درآمدى قرار گرفته اند. گفتنى اســت اين 
گزارش مركز پژوهش هاى مجلس با واكنش بســيارى از كارشناسان 

اقتصاد و عموم مردم، مواجه شده است و آن را درست نمى دانند.
5- چمران مشاور رئيس مجلس شده است. گويا اين انتصاب از سوى 
قاليباف پنهان و از ســوى چمران تكذيب شــده است. گفتنى است 
چمــران در تكذيب اين انتصاب، مشــاوره به رئيس مجلس را كار و 

مقامى غيررسمى عنوان كرده است.

 مسئول امور مشاركت هاى مردمى مجمع 
خيرين ســالمت همدان از مساعدت 690 
ميليون ريالى به بيماران ســخت درمان خبر 

داد.
حميد شاكرى صفت در گفت وگو با فارس از 
برگزارى دويست وپانزدهمين جلسه شوراى 
مددكارى و مشــاوره مجمع خيرين سالمت 
همدان خبر داد و گفت: اين جلسه با رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشــتى برگزار و در آن 

پرونده 14 بيمار بررسى شد.
وى با اشــاره به مســاعدت بالعوض 265 
ميليون ريالى مجمع خيرين ســالمت همدان 
به بيماران، افزود: مبلغ 150 ميليون ريال وام 
قرض الحسنه در اختيار بيماران قرار مى گيرد.

مســئول امور مشــاركت هاى مردمى و امور 
مــددكارى مجمع خيرين ســالمت همدان 
با بيــان اينكــه 280 ميليون ريال از ســاير 
مراكز براى اين بيماران تخفيف گرفته شــد، 

خاطرنشــان كرد: در اين جلسه تصويب شد 
يك بيمار زيرپوشش طرح «سخاوت» و يك 
بيمار نيز زير پوشــش «طرح مهربانى» قرار 

گيرد.
وى با اشاره به اينكه در مجموع 690 ميليون 
ريال به بيماران سخت درمان مساعدت شد، 
گفــت: بيماران گروه هــدف مجمع خيرين 
ســالمت همدان بيماران سخت درمان مبتال 
به سرطان نيازمند بزرگسال، كودكان ناشنوا و 

كم شنوا، كودكان داراى بيمارى قلبى، كودكان 
داراى اختالل رشــد، كودكان داراى بيمارى 
حاد چشــمى و كودكان داراى شكاف لب و 

كام نيازمند هستند.
شاكرى صفت با بيان اينكه اقدام خير در نزد 
خداونــد منان بى اجر نخواهــد ماند، افزود: 
خيرين مى توانند كمك هاى خود را به مجمع 
خيرين سالمت بسپارند تا به دست نيازمندان 

واقعى برسد.

 نماينده ولى فقيه در اســتان معتقد ســت 
كلينيك ناصرين در ســطح كشــور نمونه اى 
ندارد بــه همين دليل يكى از بهترين كارهاى 
فرهنگى طراحى شده است كه آن را به معناى 

واقعى كلمه بايد يك اتفاق مبارك نام نهاد.
تسنيم، حجت االسالم والمسلمين  گزارش  به 
حبيب ا... شــعبانى در مراســم آغــاز به كار 
كلينيك آموزشى و فرهنگى ناصرين با تقدير 
از مجموعه هاى فعال و مشــاركت كننده در 
اين طرح اظهار داشــت: اين مجموعه كه در 
سطح كشــور نمونه اى ندارد يكى از بهترين 
كارهاى فرهنگى طراحى شــده است كه آن 
را به معناى واقعى كلمه بايد يك اتفاق مبارك 

نام نهاد.
وى با بيــان اينكه آنچه در اســالم به عنوان 
تربيت انســان مطرح شده، تربيت هايى است 
كــه با حركــت ايجابى ايجاد مى شــود نه با 
رفتارهاى سلبى، گفت: رفتارى سلبى بايد در 
شرايط استثنايى مورد استفاده قرار گيرد زيرا 
اصل در اســالم تربيت با رفتارهاى اثباتى و 

فرهنگى است.
امام جمعه همدان بــا تأكيد بر اينكه كلينيك 
ناصرين نيز در همين مســير حركت خواهد 
كرد، عنوان كرد: اميدواريم اين بنيان كه امروز 
شــكل مى گيرد مبتنى بر تقوا الهى باشــد و 

شاهد اتفاقاتى مبارك در آن باشيم.
وى افزود: اسالم در بحث هدايت گرى مسأله 

نفس را مطرح مى كنــد و در بحث احياگرى 
نيز توجه به يك نفر دارد و لذا اين بدان معنى 
است كه در عرصه هدايت گرى ها هم اگر يك 

نفر باشد موفق خواهيم شد.
نماينــده ولى فقيــه در اســتان بــا اشــاره 
ــد  ــن بتوان ــك ناصري ــر كليني ــه اگ ــه اينك ب
يــك نفــر را تربيــت كنــد، موفــق خواهــد 
بــود، اظهــار كــرد: نبايــد فكــر كنيــم 
ــه  ــى اســت ك ــا درصورت ــا تنه ــت م موفقي

هــزار جــوان را تربيــت و اهــل نمــاز شــب 
كنيــم بلكــه اگــر همــه مجموعــه تنهــا 
ــروز  ــد ام ــر باش ــك نف ــت ي ــراى هداي ب

ــم. ــك بگويي ــما تبري ــه ش ــد ب باي
وى با تأكيد بر لزوم همكارى همه دستگاه ها 
و مجموعه ها بــا كلينيك ناصرين، گفت: دعا 
مى كنيم دادگســترى هميشــه سرش خلوت 
باشــد و هيچ فردى را بــراى معرفى به اين 
مركز نداشــته باشد اما متاســفانه جامعه در 

شــرايطى قرار دارد كه با آسيب هاى فراوانى 
مواجه است.

ــت در  ــش روحاني ــريح نق ــه تش ــعبانى ب ش
كاهــش و جلوگيــرى از آســيب هاى اجتماعــى 
پرداخــت و مطــرح كــرد: روحانيت در مســأله 
ــا  ــى قطع ــيب هاى اجتماع ــرى از آس جلوگي
بايــد حضــور جــدى داشــته باشــد و ايــن را 
يــك نيــاز ضــرورى و وظيفــه دينــى خودمــان 

مى دانيــم.

 معــاون بيمه خدمات اداره كل ســالمت 
اســتان همدان بــا بيان اينكه روســتائيان به 
«پزشــك خانواده» اعتماد كنند، از تشخيص 

بهتر و زودتر بيمارى در اين طرح خبر داد.
عليرضا محجــوب در گفت وگــو با فارس 
با اشــاره به اهميت اجراى طرح «پزشــك 
خانواده» در اســتان، اظهار كرد: از ســال 84

بخشــى از تأمين هزينه هاى پزشكانى كه در 
روستاها و شهرهاى زير 20 هزار نفر مشغول 
ارائه خدمت به مردم بودند، به عهده سازمان 

بيمه سالمت واگذار شده است.
وى با اشاره به اينكه در مراكز خدمات جامع 
ســالمت در قالب «پزشك خانواده» خدمات 
پيشگيرى، تنظيم خانواده، مراقبت از مادران 
باردار و خدمات درمانى توسط پزشك و ماما 
ارائه مى شود، گفت:  اين خدمات زير پوشش 
بيمه سالمت است و هزينه ها از طريق سازمان 

به مراكز درمانى پرداخت مى شود.
معاون بيمه خدمات اداره كل سالمت استان 
همدان بــا تأكيد بــه اينكه خدمــات در 2

سرفصل يكى سطح «يك» و ديگرى «صندوق 
روستايى» در مراكز جامع خدمات روستايى 
ارائه مى شــود، افزود: هر ماه هزينه هاى اين 
مراكز با برآورد اســتان و اطالع به ســازمان، 
از سوى ســازمان پرداخت مى شود و ما در 
اختيار دانشگاه علوم پزشكى قرار مى دهيم تا 

توزيع شود.
وى با بيان اينكه در ارائه خدمات سطح «يك» 
و در قالب پزشــك خانواده  با دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا و دانشــكده علوم پزشكى 
اسدآباد طرف قرارداد هستيم، گفت: خدمات 
را معاونت بهداشــتى وزارت بهداشت و در 
استان ها معاونت بهداشتى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى به روستائيان، عشاير و شهرهاى زير 

20 هزار نفر ارائه مى دهند.
وى با تأكيــد به اينكه بارها در بازرســى ها 
اغلب متوجه مراجعه نكردن مردم به پزشك 
خانواده شده ايم، چون افراد تصور مى كنند با 
كوچكترين بيمارى و عاليم بايد به ســطوح 
تخصصــى و فوق تخصصــى مراجعه كنند، 
افزود: اين رفتار نه تنها باعث اتالف هزينه هاى 
بخش ســالمت و مديريت نادرست منابع و 
مصارف مى شــود بلكه سبب خواهد شد كه 

سردرگمى هايى هم براى بيمار ايجاد شود.
معاون بيمه خدمات اداره كل سالمت استان 
همــدان با اشــاره به اينكه در ســطح «يك» 
خدمات پوشــش كامل داريــم و 436 قلم 
دارو در تعهد ماســت كه دانشگاه و معاونت 
بهداشتى موظف اســت اين داروها را تأمين 
كنــد و هزينه ها را مــا پرداخت  كنيم، گفت: 
اين داروها به گونه اى ديده شده اند كه در هر 

بيمارى يك يا چند گروه دارويى وجود دارد 
كه مثال براى فشــار خون 3 يا 4 گروه اصلى 

داروهاى معالجه ديده شده  است.
وى با بيان اينكه براى بيمارى هايى نظير بيمارى 
مزمــن، اعصــاب و روان، مغــز و اعصاب و 
گوارشى 436 قلم دارو ديده شده و نيازى براى 
مراجعه به شــهر در درمان نيست، افزود: بسته 
كاملى شامل مكمل ها، ويتامين ها، آزمايش هاى 
اوليه، ســونوگرافى هاى باردارى و... در سطح 
«يك» خدمات ديده شده و هر سال سازمان طبق 
تفاهم نامه با معاونت بهداشتى وزارت بهداشت 

آن را تمديد مى كند.
وى در ادامه سخنانش از وجود 136 درمانگاه 
ســطح «يك» در اســتان همدان خبر داد و 
افزود: تقريبــا 200 پزشــك، 60 ماما و 54

دندان پزشك مشغول ارائه خدمات به بيماران 
در اين مراكز هستند.

امام جمعه همدان:

طرح «ناصرين» نمونه كار فرهنگى
 و اتفاق مبارك در همدان است

روستائيان اعتماد كنند

 تشخيص بهتر بيمارى در طرح «پزشك خانواده»

تأثير مثبت داروهاى 
ضدفشارخون بر كاهش 
شدت كوويد-19

 يك محقق همدانى معتقد اســت داروى 
«كاپتوپريــل» ســبب كاهش رونــد التهاب 
راه هــاى هوايى و نيز ســبب افزايش فعاليت 
فشارخونى  بيماران  در  سلول ها  ضدويروسى 
و «لوزارتان» ســبب بهبود عملكرد غشــاى 
راه هاى هوايى(اپيتليوم) و ســلول هاى ايمنى 

مى شود.
يونس جســمانى در گفت وگو با ايســنا، به 
گيرنده هاى خاصى بنام ACE٢ كه از طريق 
آن ويروس كرونا وارد ســلول هاى انســانى 
مى شود، اشاره و اظهار كرد: با توجه به اينكه 
اين گيرنده ها در پرفشــارى خون نقش دارند 

اين پرســش مطرح شد كه برخى از داروهاى 
كاهنده فشارخون كه مهاركننده اين گيرنده ها 
هستند، چه تأثيرى بر بيمارى خواهند داشت؟
وى از چاپ يك مطالعه جديد در مورد تأثير 
داروهاى ضدفشــار خون بــر كوويد-19 در 
مجلــه معتبر نيچر خبــر داد و گفت: در اين 
مطالعــه همزمان بالينى- آزمايشــگاهى تأثير 
فشــارخون و مصــرف داروهاى ضدفشــار 
خون ACEI مثــل كاپتوپريل و ARB مثل 
لوزارتــان و والزارتان بر شــدت كوويد-19
بررسى شــد. اين دانشجوى پزشــكى ادامه 
داد: اين بررســى نشان داد كه فشارخون سبب 
تأخير در پاكسازى ويروس از راه هوايى و نيز 
ســبب التهاب راه هاى هوايــى در مبتاليان به 

كوويد-19 مى شود.
وى به بررســى هاى بالينى و ژنوم سلول هاى 

راه هاى هوايى بيماران در اين مطالعه اشــاره 
و خاطرنشــان كرد: اين مطالعه نشان مى دهد 
پرفشارى خون سبب فعاليت بيشتر سلول هاى 
ايمنــى و ايجــاد التهاب مى شــود همچنين 
داروهــاى ACEI مثــل كاپتوپريل ســبب 
كاهش رونــد التهاب راه هــاى هوايى و نيز 
ســبب افزايش فعاليت ضدويروسى سلول ها 

در بيماران فشارخونى مى شود.
وى تأكيــد كــرد: داروهــاى ARB مانند 
لوزارتان سبب بهبود عملكرد غشاى راه هاى 
هوايى(اپيتليوم) و ســلول هاى ايمنى مى شود 
در واقع بررســى ســلول هاى ايمنى بيماران 
مصرف كننده لوزارتان، التهاب سلولى كمترى 

را در اين افراد نشان داده است.
جسمانى به مقايسه آخر اين مطالعه در رابطه 
با شــدت بيمارى پرداخــت و تصريح كرد: 

شــيوع نوع شــديد بيمارى در بين 90 نفر از 
بيماران داراى فشــارخون نسبت به 54 نفر از 
بيماران بدون فشارخون، بيشتر بوده و در بين 
افراد داراى فشــارخون نيــز مصرف كنندگان 
داروهاى گفته شــده به بيمــارى خفيف ترى 
نســبت به بيمارانى با فشــارخون باال مبتال 

شدند.
وى تأثير بيشتر كاپتوپريل نسبت به لوزارتان 
در كاهش شــدت بيمــارى كوويد-19 را از 
نتايج نهايى اين مطالعــه عنوان و تأكيد كرد: 
افراد بدون فشــارخون از مصرف خودسرانه 
اين داروها اجتناب كنند، همچنين افراد داراى 
فشارخون مطابق دســتور پزشك به مصرف 
داروهاى خود ادامه داده و خودسرانه و بدون 
نظر پزشــك از كاهش يا افزايش ُدز داروها 

اجتناب ورزند.

مساعدت 690 ميليونى به بيماران سخت درمان همدان
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نگرانى براى تأمين آب شرب اسدآبادى ها 
در تابستان 1400

 از آغاز شيوع كوويد-19 تاكنون مصرف آب شرب توسط شهروندان 
اسدآبادى 20 درصد افزايش يافته است.

مدير امور آب و فاضالب شهرستان اسدآباد اظهار كرد: درصورت تداوم 
اين روند مصرف توسط شهروندان اسدآبادى در تابستان سال 1400 در 
حدود 40 تا 60 ليتر در ثانيه شهر اسدآباد با كمبود آب مواجه خواهد بود 

و نگرانى تأمين آب شهروندان را در پى خواهد داشت.
على اكبر رحمانى با اشاره به نبود مشكل تأمين آب روستاهاى اسدآباد 
در تابستان سال 1400 گفت: در رابطه با تأمين آب 5 روستا احتمال حاد 
شدن مشكل وجود دارد كه درصورت تكميل مجتمع آبرسانى النجه و 
گنجه و چنارعليا موضوع حاد شدن مشكل اين روستاها منتفى خواهد 

بود.
وى تعداد مجتمع هاى آبرسانى تعريف شده براى شهرستان را ده مجتمع 
برشمرد و يادآور شد: از اين تعداد مجتمع آبرسانى، 2 مجتمع فعال است 
و تاكنون هيچ يك از اين مجتمع ها به صورت صد درصدى تكميل نشده 
كه درحال حاضر تكميل صد درصدى 2 مجتمع النجه و گنجه تا پايان 

سال مالى را در اولويت كار قرار داده ايم.
رحمانى با بيان اينكه مجتمع هاى آبرسانى از محل اعتبارات ملى داراى 
اعتبار هستند، تصريح كرد: ميزان اعتبار امور آب و فاضالب شهرستان 
اســدآباد در سالجارى از محل اعتبار استانى 851 ميليون تومان بوده كه 
326 ميليون تومان اين ميزان اعتبار معادل 38 درصد در 6 ماه نخســت 

سالجارى تخصيص يافته است.
به گزارش روابط عمومى اداره آب و فاضالب شهرســتان اســدآباد، 
رحمانى در ادامه با اشاره با اينكه صد درصد شهر اسدآباد و آجين و 74
روستاى شهرستان به غير از 28 روستا تحت پوشش خدمات آبفا قرار 
دارند، يادآور شد: درحال حاضر امور آب و فاضالب شهرستان اسدآباد 
داراى 33 هزار و 500 اشــتراك بوده كــه از اين تعداد 21 هزار و 500

مشترك در شهر و 12 هزار مشترك در روستاست.
وى با بيان اينكه آب شــهر اســدآباد از 12 حلقه چاه با دبى 260 ليتر 
در ثانيه درحال تأمين بــوده و داراى 4 باب مخزن به ظرفيت 24 هزار 
مترمكعب است، خاطرنشان كرد: در رابطه با شهر آجين نيز آب شرب 

اين شهر از يك قنات و يك حفر چاه درحال تأمين قرار دارد.

مديريت پارك جنگلى فارسبان نهاوند به 
بسيج سازندگى سپرده مى شود

 در پــى مذاكرات با بســيج 
ســازندگى استان قرار است پس 
از انعقــاد تفاهم نامــه  همكارى، 
مديريــت40 هكتــارى پــارك 
جنگلى فارسبان نهاوند به بسيج 

سازندگى احاله مديريت شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدرى 
اســتان همدان از احاله مديريت 
پارك جنگلى فارسبان نهاوند به 
بسيج سازندگى خبر داد و گفت: اسفنديار خزائى با اشاره به نقش مهم 
بخش خصوصي در توسعه جنگلكارى و بهسازي فضاي سبز شهري و 
تأكيد بر مشاركت شهروندان در اين حوزه، تصريح كرد: ترويج فرهنگ 
درختكارى، توســعه فضاي سبز، جلب مشــاركت مردم و مؤسسات 
دولتي و غيردولتي از اركان مهم حفظ و توسعه فضاي سبز و طرح هاى 

جنگلكارى در همدان است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى 
استان همدان وى افزود:جنگل ها به عنوان يكى از مهم ترين سامانه هاى 
حيات بخش نقش مهمى در ايجاد آســايش و رفاه جوامع بشرى دارند، 
زيرا در كنار حفظ محيط زيست و اكوسيستم مى توان از آنها بهره بردارى 
اقتصادى نيز كرد؛ موضوعى كه ضرورت برنامه ريزى و ايجاد سازوكار 
مناســب براى احياى جنگل ها در استانى همچون همدان را دوچندان 
مى كند. خزائى تصريح كرد: اين تصميم بهترين راهكار حفظ و مراقبت 
از پارك هاى جنگلى و راهبرد جلب مشــاركت بسيج، مردم و جوامع 
محلى و دوســت داران طبيعت است كه مى تواند عالوه بر كارآفرينى و 
اشتغالزايى نتايج و ثمرات ارزشمندى درخصوص مراقبت از جنگل هاى 
شهرستان نهاوند در مقابل تصرفات احتمالى، جلوگيرى ازآتش سوزى و 

حتى كمك به غناى پوشش گياهى منطقه ايجاد كند.
وى افــزود: اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان تاكنون احاله 
مديريت 3 پارك جنگلى دست كاشت حيدره و شهيدسردار همدانى در 
ســد اكباتان همدان و پارك جنگلى تپه ابوذر در نهاوند را به شهردارى 

احاله مديريت كرده است.
اين مقام مســئول از اجراى طرح جهشــى 9 در 99 در راستاى تحقق 
شعار ســال با عنوان «جهش توليد» در استان طى سالجارى خبر داد و 
افزود: احاله مديريت پارك هاى جنگلى با هدف حفاظت و حراست از 

جنگل هاى استان صورت گرفته است.
 اجراى طرح زراعت چوب 

در 100 هكتار از اراضى كشاورزى
رئيس اداره منابع طبيعى شهرســتان نهاوند گفت: در 2 هفته گذشته با 
همكارى عوامل محلى صد هكتار از اراضى كشــاورزى اين شهرستان 
به طرح زراعت چوب اختصاص يافت. حســن قياسوند با بيان اينكه 
زراعت چوب يكى از بخش هاى كشاورزى است كه درصورت توسعه 
درآمد خوبى براى كشــاورزان شهرســتان دربردارد، افزود: گسترش 
پوشــش گياهى، تأمين مواد اوليه صنايع سلولزى، حفظ محيط زيست 
و جلوگيرى از قطع درختان جنگلى، بهره بردارى زمين هاى شــيب دار، 
حفظ آب و خاك و استفاده آب هاى غيرمتعارف از اهداف اجراى طرح 
زراعت چوب است وى با بيان اينكه شهرستان نهاوند استعداد خوبى در 
زمينه زراعت چوب دارد، گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايى و آب و 
هوايى نهاوند، رشد درختان صنوبر كه داراى ارزش اقتصادى و تجارى 

است در 60 تا 70 درصد روستاهاى اين شهرستان امكان پذير است.

ــبانه در  ــداد گشــت هاى ش ــم تع ــى تقاضــا داري ــروى انتظام ■ از ني
ــرى از دزدى و  ــتر و جلوگي ــت بيش ــور امني ــهر را به منظ ــطح ش س

ســرقت گســترش دهــد.
*شهروندى از همدان

ــن  ــارك اللجي ــا پ ــتيم. تنه ــهر هس ــارك ش ــاد پ ــتار ايج ■ خواس
ــهر  ــالمى ش ــوراى اس ــهردارى و ش ــت. از ش ــهر اس در ورودى ش
درخواســت داريــم تعــداد پارك هــاى محلــه اى ســطح شــهر را در 

ــد. ــش دهن ــن افزاي اللجي
*شهروندى از اللجين

■ شــوراى شهر تويســركان دوباره منحل شده است. به نظر مى رسد 
اين بار مسئوالن ارشد اســتانى الزم است براى حل اين معضل ورود 

كنند تا مردم بيش از اين متضرر نشوند.
*م.ى از تويسركان

مراقبت از رفتار و گفتار
 چند وقــت پيش مطلبى خواندم با اين مضمون: «آيا هنگامى كه 
صداى شــما از بلندگوى تلفن پخش مى شــود هر حرفى را به زبان 

مى آوريد؟» و به فكر فرو رفتم.
 ايــن دنيــا هــم تصويــرى اســت و هــم صوتــى. خداونــد ســبحان 
ــد  ــن باي ــنود. بنابراي ــان را مى ش ــم صدام ــد و ه ــا را مى بين ــم م ه
ــار خــود باشــيم. در روايت هــا آمــده اســت  ــار و رفت مراقــب گفت
ــردى اســت كــه مســلمان ديگــر از دســت و  «مســلمان واقعــى ف
زبانــش آســوده باشــد». مراقبــت از ســخن و عمــل بــراى همــه مــا 
ــد خويشــتن دار  ــا مى توانيــم باي ــر از آن ت ضــرورى اســت و مهمت
ــى  ــى، كس ــان منطق ــم. انس ــود نرنجاني ــران را از خ ــيم و ديگ باش
اســت كــه بتوانــد هيجــان خــود را كنتــرل كنــد و خداونــد را ناظــر 

اعمــال خــود بدانــد و در رفــع مشــكالت ديگــران تــالش كنــد.
 ما مســلمان هستيم و براســاس آموزه هاى دينى مان نبايد فقط فكر 
منافع فردى خود باشــيم. اگر ديدى فرانگر داشــته باشيم، خود را 
در قبال مشــكالت ديگران مســئول مى دانيم و هميشه رعايت حال 
اطرافيان را مى كنيم؛ بنابراين اگر مى خواهيم به بالندگى برســيم، در 
گام نخست بايد مراقبت از نفس خويشتن را در رأس همه امور قرار 

دهيم و دلى را آزرده نكنيم.
 از همــه مهمتر، مرتب رفتارهاى خود را بازنگرى كنيم و در اصالح 
آن بكوشــيم. اين نكته را نيز مدنظر داشته باشــيم كه تمام اعضا و 
جــوارح در روز قيامت، شــهادت مى دهند كه چــه كرده ايم و چه 
گفته ايــم. پس چرا وقتى مى توانيم براى كار خير و شــاد كردن دلى 
فعاليــت كنيم، خــود را به معصيت و گناه آلوده كنيم؟ دانشــمندى 
مى گويد: «انســان منطقى پيش از يك دقيقه صحبت، يك ســاعت 
مى انديشد و مطالعه مى كند اما ما يك ساعت صحبت مى كنيم، سپس 

به عواقب آن مى انديشم! 
پــس بياييم با خودمان عهــد ببنديم كه فرد بهترى شــويم. اول از 
خودمان آغاز چون در گام نخســت، الزمه بهداشــت روانى، توجه 
به خويشــتن است. نســبت به ديگران بى تفاوت نباشــيم و ابتدا به 
ســخنان خود بينديشيم، سپس آن را بر زبان بياوريم تا در دنيا و آن 

دنيا شرمنده نباشيم.
عين ا... اكبرى ساجد 

معاون فرماندار اسدآباد:
نظارت بر مراكز درمانى، مطب ها و داروخانه پررنگ تر شود

 نظارت بر مراكز درمانى، مطب ها و داروخانه ها بايد پررنگ تر باشد و به اين واحدها كه در زمينه رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى مصوب ستاد كرونا اقدام نمى كنند، اخطار داده شود.

معاون سياسى امنيتى و اجتماعى فرماندارى اسدآباد گفت: اين واحدها پس از اخطار به پلمب فقط 48 ساعت فرصت 
دارند نسبت به رفع نواقص بهداشتى اقدام نمايند در غير اين صورت برخورد قانونى در دستور كار قرار خواهد گرفت.

حمزه عبدكوند در ستاد صيانت از حقوق شهروندى افزود: بازرسان ستاد صيانت از حقوق شهروندى بازوى يارى كننده 
فرماندارى در امر اقناع سازى و اصالح نواقص بهداشتى در شهرستان و كنترل بيمارى به شمار مى روند.

وى در ادامه با تأكيد بر تداوم بازرســى ها از گروه هاى شــغلى 3 و 4 تصريح كرد: با افرادى كه با بازرسان ستاد صيانت 
همكارى نكنند برخورد خواهد شد و شخص دادستان به صورت مستقيم از بازرسان ستاد صيانت حمايت خواهد كرد.

اعتبار 5 ميلياردى براى تكميل پروژه هاى بازآفرينى شهرى مالير
 مالير-خبرنــگار همدان پيام: پنــج ميليارد تومان اعتبار براى تكميل پروژه هاى بازآفرينى شــهرى مالير 

اختصاص داده شد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: با پرسشــى كه در مجلس از وزير راه و شهرسازى 
پرسيده شد، تصميم برآن شد كه مبلغ 5 ميليارد تومان براى پروژه هاى بازآفرينى شهرى مالير تصويب شود.

حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه افزود: مبلغ 1/5 ميليارد تومان از ايــن مبلغ براى تكميل پروژه 
درمانگاه سرجو پرداخت شده است، تا به زودى شاهد افتتاح اين درمانگاه باشيم.

وى افزود: تكميل فرهنگ ســراى محله سرجو، بهســازى فاضالب محله ســرجو، ديوار كانال آبرو محله 
شــمس آباد، پارك يخدان ميرفتاح نيز از جمله اين پروژه ها اســت كه با پرداخت 3/5 ميليارد باقيمانده اين 

پروژه ها نيز تكميل مى شوند.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت اول)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 50-99 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 1399,5689

نصب  و  پلى اتيلن  و  فوالدى  گاز  توزيع  شبكه  اجراى  مناقصه:  موضوع 
انشعابات فوالدى و پلى اتيلن به صورت پراكنده در شهرستان اسدآباد 

تا سقف مبلغ تعيين شده 
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 6/000/000/000 (شش ميليارد) ريال مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 300/000/000 (سيصد ميليون) ريال 

مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس 
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.

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

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

1399/11/01 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4-38260571، 8-38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

 گروه شهرســتان: پس از قتــل 5 نفر از 
اعضاى يك خانواده تويسركانى در گاودارى 
و بازداشــت قاتل آنها، ماجــراى قتل زن 55 
ســاله در شــهر كبودراهنگ دومين قتل در 2 
هفته اخير در شهرســتان هاى همدان است كه 
به دليل خصومت شخصى و اختالف حساب 

اتفاق افتاده است.
متهم كه 27 ســال سن دارد در اعترافات خود 
ادعا كرده است كه به دليل اختالف حساب در 
خصوص معامله اى كه با مقتول و خانواده اش 

انجام داده، مرتكب اين جنايت شده است. 
كشــف جســد زن ميانســال در خانــه اش، 
كارآگاهان جنايى را با معماى جنايتى روبه رو 
كــرد. قاتــل وارد خانه 2 طبقــه اى در محله 
كولى آباد كبودراهنگ مى شود. به محض ديدن 
زن 55 ساله كه در طبقه پايين خانه تنها بوده با 
چندين ضربه توسط جسم سخت و تيز او را 

به شدت مجروح مى كند.
پسر مقتول با شــنيدن سروصدا و درگيرى از 
طبقه بــاال خودش را به طبقــه پايين و محل 
حادثه مى رساند و بالفاصله با ديدن اين صحنه 
با قاتل درگير مى شود، در ادامه درگيرى قاتل 

مجروح و بيهوش مى شود.
بــا اعــزام مأموران بــه محل حادثــه و آغاز 
بررسى ها، شواهدى مبنى بر اينكه قاتل قصد 
ســرقت طال يا هر شــئ باارزش ديگرى را 
داشــته، يافت نشــد. در تحقيقات ابتدايى و 
اعترافات اوليه، قاتل انگيــزه خود را از قتل، 

اختالف شخصى عنوان كرده است.
طبق اظهــارات معاون اجتماعى پليس همدان 
به خبرنگار همدان پيام، گمانه زنى براى اينكه 
قاتل براى سرقت وارد شده را تأييد يا تكذيب 
نمى كنيم و همه اينها بايد بررســى شود. حتى 
ادعــاى مقتول كــه با اين خانــواده اختالف 
حساب داشته و يا به هر دليل ديگرى كه بوده، 
بايد بررسى شود. درحال حاضر پرونده درحال 
رسيدگى است و تحويل مقامات قضايى شده 
اســت. پليس درحال انجام كارهاى تحقيقات 
مقدماتى اســت كه پس از اين علت و انگيزه 

قتل اطالع رسانى خواهد شد.
 مردم خويشتن دارى كنند

حسين بشــرى اظهار كرد: توصيه مى كنيم كه 
مردم خويشــتن دارى كنند و اگر مشــكلى يا 
اختالف حسابى با كســى دارند مرتكب قتل 
نشــوند، اگر قتلى اتفاق بيفتــد و اولياى دم 

پيگيــرى كنند به طور قطــع قاتل نيز قصاص 
مى شود؛ بنابراين در چنين مواردى بايد خشم 

كنترل شود تا اين گونه اتفاقات پيش نيايد.
 قتل صاحب گاودارى 
براى گرفتن حق و حقوق

وى درباره قتل خانواده تويسركانى نيز گفت: 
قاتــل افغانى ادعــا مى كند به دليــل اختالف 
حســاب با صاحب گاودارى و گرفتن حق و 
حقوق خود مرتكب قتل شــده است. پس از 
اعتراف به قتل كارگر افغانى، سرقت 5 گوشى 
تلفــن همراه و يك كيلو زعفران تأييد شــده 

است.
بشــرى همچنين بيان كرد: 55 درصد جرايم 
مربوط به مركز اســتان بوده و آمار جرايم در 
شهرســتان ها كمتر از مركز استان است؛ زيرا 
جمعيت مركز اســتان بيشــتر از شهرستان ها 

است.

 وقوع جرايم خشن 
در استان كم است

وى درباره كاهش جرايم گفت: تالش ها براى 
كمتر شــدن هرگونه جرم و جنايت در استان 
هم در حوزه پيشگيرى اجتماعى هم در حوزه 
پيشــگيرى هاى انتظامى زياد است. در حوزه 
پيشــگيرى انتظامى شــبگردها درحال رصد 
محله ها هستند. در ادارات دولتى و مجتمع ها 

هميشه به داشتن سرايدار تأكيد شده است.
در حوزه پيگيــرى اجتماعى هم آموزش هاى 
الزم به مردم از طريق رســانه ها و صداوسيما 
انجام مى شــود. هرچه مردم آگاهى بيشــترى 
داشته باشــند جرايم كمتر مى شــود و كمتر 
آســيب مى بيننــد؛ بنابرايــن مــردم بايد به 
هشــدارهاى پليس اهميت بيشترى بدهند تا 

كمتر دچار مشكل شوند.
امنيت و آرامش يكى از مهم ترين و حياتى ترين 

مسائل است و اگر امنيت به خطر بيفتد به طبع 
آســايش نيز از مردم سلب مى شــود و همه 
مسائل فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و... را نيز 

دربرمى گيرد.
شهرســتان كبودراهنــگ يكــى از امن ترين 
شهرستان هاى استان اســت كه قتل، سرقت، 
قاچــاق و جرايم اين چنينى كمتر در آن اتفاق 
مى افتــد. با توجــه به اينكه قتــل در يكى از 
محله هــاى كم برخــوردار كبودراهنگ اتفاق 
افتاده است، از مسئوالن به ويژه نيروى انتظامى 
انتظار مى رود كه براى امنيت تمام نقاط شــهر 
به خصــوص محله هاى كم برخــوردار توجه 
ويژه اى داشته باشند تا ترس و وحشتى كه در 
مردمان اين محله به وجــود آمده زندگى آنان 
را دچار مشــكل نكند و امنيت دوباره برقرار 
باشد، مردم نيز با آرامش و آسايش به زندگى 

خود ادامه دهند.

 نهاونــد- معصومــه كمالوند-خبرنــگار 
همدان پيــام: از پايان انتخابات مجلس يازدهم 
و به كرسى نشينى شــهبارى به عنوان نماينده 
مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى ده 
ماهى مى گذرد و از آغاز به كار رسمى اش هم 
7 ماهى گذشته اســت، درحالى كه در آستانه 
انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى شهر و 
روستا قرار داريم، اما به ظاهر گروه هاى سياسى 
نيمه جان نهاوند كه در انتخابات گذشته برخى 
مسير خود را هم گم كرده بودند، هنوز اندرخم 

انتخابات و دعواهاى ستادى اند!
اين دعواهاى سياســى كه نفس دادن به آنها 
كم كم دارد به ضرر شهرســتان تمام مى شود 
و فرصت هــاى مطالبه گــرى براى توســعه 
را هم مى ســوزاند، اظهارنظر هاى شــخصى 
و موضع گيرى هــاى هميــن گروه ها مقابل 
خدمات نماينده ســابق و اتفاق هاى روزانه 
شهرستان هم جالب به نظر مى رسد و همين 
نهاوند را در يك موقعيت خنثى و مســكون 

نگه داشته است!
انــرژى كــه بــراى تحليل هاى نادرســت و 
اظهارنظرهاى  و  توهيــن  و  ســنگ اندازى ها 
بدون پايه و اســاس حتى درباره تغييرات در 
شهرستان، سهم خواهى و منفعت طلبى عده اى، 
تخريب نيروهاى توانمند شهرستان و تشديد 
فضاى تنش براى پيش بردن مطالبات شخصى 
خود فضــاى مطالبه گرى درســت و اصولى 

شهرستان را مسموم و گرفته است.
نمونه آن هم همين دســتگاه MRI كه پس از 
سال ها پيگيرى باالخره در شهرستان راه اندازى 

و آماده خدمات رسانى شد.
دستگاهى كه قرار بود زيمنس باشد اما كره اى 

از آب درآمد و حاال هم مى گويند دست دوم و 
اسقاطى و غيرقابل استفاده است.

با اينكه از آغاز خدمات رسانى اين دستگاه بيش 
از يك هفته مى گذرد اما هنوز موضع گيرى ها 
همچنــان ادامــه دارد و فضاى شهرســتان را 

ملتهب كرده است.
در اين ميــان 2 موضوع مطرح اســت، يكى 
مطالبه نماينده فعلى براى گرفتن يك دستگاه 
MRI مجهز و با برند باالترى مثل «زيمنس» 
يك برند آلمانى، كه از پيگيرى و تالش ها براى 
گرفتن ايــن نوع تجهيزات خبر مى دهد و اين 
زمينه ساز  كه  نيســت  مسأله اى  به خودى خود 
مشــكل يا مانعى شود و اگر اين وعده محقق 
شود، به يقين ســودش به جيب مردم خواهد 
رفت زيرا وجود اين تجهيزات با آپشــن هاى 
بهتــر و باكيفيت بــراى خدمات دهى بهتر به 
مردم يك امتياز و البته خدمت نيكو و ماندگار 

محسوب مى شود.
برخى مى گويند: اين دستگاه در ابتدا قرار بود 
زيمنس باشد، يعنى مورد مطالبه زيمنس بوده 
كه با وجود تحريم ها، همين دســتگاه كره اى 
حاصل شــد، اما برخى هم مى گويند؛ اسدآباد 
شهرســتان همجوار به تازگى دستگاه زيمنس 
خود را دريافت و راه اندازى كرده اســت، چرا 

اين فرصت به نهاوند داده نشد؟!
اما وقتى عده اى نسنجيده و بدون آگاهى مردم 
را از استفاده و مراجعه به مركز تازه راه اندازى 
شده MRI در بيمارستان قدوسى مى هراسانند 
و حاصل آن ســردرگمى است كه براى مردم 
ايجاد شده و پرسش هاى مكررى مبنى بر اينكه 

مراجعه كنند يا نه!
همين ترديدها آنها را ميان جاده هاى مواصالتى 

شهرستان و استان هاى همجوار سرگردان كرده 
است و ضرورت رسيدگى دستگاه هاى نظارتى 

و شفاف سازى موضوع را تأكيد مى كند.
برخى هم پس از يكســال از تحويل دستگاه 
به بيمارســتان و البته راه انــدازى آن، مدعى 
دســت دوم و غيرقابل اســتفاده بودن دستگاه 

شده اند.
 حكم قانون براى تجهيرات پزشكى 

دست دوم
اما قانوِن اداره كل تجهيزات پزشكى، واردات 
هرگونه كاالى پزشكى كاركرده و دست دوم را 
ممنوع و غيرقانونى اعالم كرده است و وزارت 
بهداشت هم تحت هيچ شرايطى اجازه ورود 
دســتگاه دست دوم يا كاركرده از خارج كشور 
ندارد و اگر اين موضوع انجام گرفته باشــد، 
به جرم قاچاق تجهيزات پزشكى مورد پيگرد 

قانونى قرار خواهند گرفت.
با همه اين اوصاف، آيا اين دستگاه دست دوم 
بوده و با همين دستگاه نيمه جان به مردم منت 

خدمات دهى دارند؟!
 از نصــب تا راه انــدازى با نظارت 

دستگاه هاى باالدستى
مديرعامل شركت «كوشا تصوير طب» كه اين 
سيستم را راه اندازى و مسئوليت خدمات دهى 
آن را عهده دار شــده است، مى گويد: در همه 
مراحل نصب و راه اندازى اين دستگاه دانشگاه 
علوم پزشــكى اســتان و اداره كل تجهيزات 
پزشكى نظارت داشــته و هيأت امناى ارزى 
وزارتخانــه با ارز دولتى اين دســتگاه را وارد 
كشــور كرده كه بــا پيگيرى نماينــده وقت 
شهرســتان نهاوند به صورت رايگان به نهاوند 

تحويل داده شده است.

 اظهارنظرهايى كه پايه ويرانى دارند
هــادى نادرى معتقــد اســت: اظهارنظرهاى 
غيركارشناســى به نوعى از پايه شخص وزير، 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى، مدير شبكه 
بهداشــت را زير ســؤال مى بــرد و اين گونه 
هجمه هــا عواقــب دارد و زير ســؤال بردن 
خدمات دولت به خاطر خواسته هاى شخصى 

است!
روشــنگرى  و  مى پرســند  مردم   

مى خواهند
حاال مردم سرگردان و مردد ضمن دلسرد شدن 

از خدمتى كه سال ها چشم انتظارش 
بودنــد ايــن پرســش ها را مــدام 

مى پرسند:
نخست؛ اگر سيستم واقعا دست دوم 
است و مشكل دارد چرا زمان تحويل 
اين موضوع بررســى و عنوان نشده 
است؟! و اين چه كاله گشادى بوده 

كه بر سر اين شهر رفته است!؟
دوم اينكه؛ اگر حاال متوجه شــده ايد 
كه دســت دوم اســت چرا داريد با 
ســالمت مردم بازى مــى كنيد، آيا 
دستگاه نظارت كننده اى وجود ندارد 

خيال مردم را به سامان برساند؟!
سوم: چرا دستگاه هاى نظارتى چشم 
خود را به اظهارنظرات درست و يا 

غيردرست بسته اند؟!
حداقل براى سالمت جان مردم هم كه 
شده واقعيت را روشن و شفاف سازى 
كنيد و يك بار براى هميشــه به اين 
قائله خاتمه دهيد يا دستگاه جمع آورى 

مى شود يا مى ماند.

تجهيزات پزشكى دست دوم غيرقانونى است

 دستگاه هاى نظارتى به ترديدهاى مردم پاسخ دهند

قتل زن 55 ساله كبودراهنگى در منزل  

قاتل در محل جنايت دستگير شد
■ معاون اجتماعى پليس : 55 درصد جرايم استان در همدان رخ مى دهد 

■ مردم آگاهند و خويشتندارى كنند

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان
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بهارستان

آگهي حصر وراثت
خانم شوكت موحدى داراى شماره شناسنامه 5029427767 به شرح دادخواست 
به كالسه 112/9900465ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان طاهره موحدى به شماره شناسنامه  5029773053 در 
تاريخ 1399/09/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفيه منحصر است به: 1-شوكت موحدى فرزند على به شماره شناسنامه 3722 
متولد 1321 صادره از فامنين، 2-مريم موحدى فرزند على به شــماره شناسنامه 
5029432329 متولد 1325 صــادره از فامنين، 3-احد موحدى فرزند على به كد 
ملى 3871245798 متولد 1324. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 287)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

برابــر رأي شــماره 139960326001000966 مورخــه 1399/09/01 هيــأت اول/دوم 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد 
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه 
ــد  ــى فرزن ــد قربان ــاى محم ــارض متقاضــى آق ــه بالمع ــات مالكان ــك  تصرف ي
حســين بــه شــماره شناســنامه 42 صــادره از همــدان در ششــدانگ يــك بــاب 
ــع  ــي واق ــالك 5/63 اصل ــع قســمتي از پ ــه مســاحت 117/67 مترمرب ــه ب خان
ــه  ــگ، كوچ ــدان دره مرادبي ــه مي ــيده ب ــدان نرس ــك هم ــه بخــش ي در حوم
ــده  ــم محــرز گردي ــى خان ــدارى از مالــك رســمى مخــدره طوب مدرســه  خري
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــذا به منظــور اطــالع عم اســت؛ ل
ــه صــدور ســند مالكيــت  ــه اشــخاص نســبت ب آگهــي مي شــود، درصورتي ك
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
ــذ  ــس از اخ ــليم و پ ــن اداره تس ــه اي ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت درصــورت انقضــاي مدت 
مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 

شــد. 
م الف 1309)

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهي حصر وراثت
خانم هاجر رضائى داراى شــماره شناســنامه 5029728406 به شــرح دادخواست به 
كالســه 112/9900460ح  از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان نباتعلى سهامى فرج نژاد به شماره شناسنامه 5029898921 
در تاريخ 1399/03/11 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى منحصر اســت به: 1-رضا ســهامى فرج نژاد فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 
386648476 متولد1364 صادره از قم پسر متوفى، 2-سهراب سهامى فرج نژاد فرزند 
نباتعلى به شماره شناســنامه 5020070564 متولد1373 صادره از فامنين  پسر متوفى، 
3-بهزاد سهامى فرج نژاد فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 0370167465 متولد1368 
صادره از قم پســر متوفى، 4-مهرى سهامى فرج نژاد فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 
443 متولد1358 صادره از فامنين  دختر متوفى، 5-زهرا سهامى فرج نژاد فرزند نباتعلى 
به شماره شناسنامه 5020157732 متولد1384 صادره از فامنين دختر متوفى، 6-نرگس 
سهامى فرج نژاد فرزند نباتعلى به شــماره شناسنامه 5020099562 متولد1376 صادره 
از فامنين  دختر متوفى، 7-فهيمه ســهامى فرج نژاد فرزند نباتعلى به شماره شناسنامه 
5020046426 متولد1371 صادره از فامنين دختر متوفى، 8-كبرى سهامى فرج نژاد فرزند 
نباتعلى به شماره شناسنامه 296 متولد1362 صادره از قم دختر متوفى، 9-هاجر رضايى 
فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 268 متولد1337 صادره از فامنين همسر متوفى. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف279)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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

برابــر رأي شــماره 139960326006001311 مــورخ 1399/80/28 هيــأت اول موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــى آقــاى عبــداهللا ســليمانى فرزنــد محمدتقــى بــه شــماره شناســنامه 482 
و كدملــى 3930743477 صــادره از ماليــر در ششــدانگ اعيانــى يــك بــاب خانــه 
ــع در بخــش  ــى واق ــالك 2044 اصل ــع قســمتى از پ ــه مســاحت 108/93 مترمرب ب
ــاره 446131822996221307- ــرارداد اج ــر ق ــمى براب ــك رس ــر از مال ــك مالي ي
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــر محــرز گردي ــه مالي ــور خيري ــاف و ام 1399/06/22 اداره اوق
ــود،  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 352)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/11
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139960326006001235 مــورخ 1399/08/19 هيــأت اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــى ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
بالمعــارض متقاضــى آقــاى حســن رضائــى فرزنــد عــزت الــه به شــماره شناســنامه 
ــاحت  ــه مس ــى ب ــن مزروع ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــر در شش ــادره از مالي 45 ص
83302/79 مترمربــع قســمتى از پــالك 64 اصلــي واقــع در روســتاى اســالم آبــاد 
بخــش دو ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى آقايــان ولــى ا... رضايــى، علــى كوثــر 
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــى كردخــوردى محــرز گردي ابراهيمــى و علــى همــت ميرزاي
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي كه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 354)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/11
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مان
لتپارل
خبردو

دولت در پى همكارى با نمايندگان براى رفع نواقص 
اليحه بودجه 

پيشنهاد مجلس به دولت براى اصالح 
بودجه 1400

 نســبت به شــرايط پيش آمده در ســالجارى از جمله نوسانات و 
افزايش قيمت ارز، ادامه تحريم ها، شــيوع ويــروس كرونا و كاهش 
درآمد نفتى كشور، دولت در مسأله بودجه با مشكالت فراوانى روبه رو 
شد. البته در اين ميان مى توان گفت كه دولت نيز در اليحه بودجه 99

دچار اشتباه شده است. 
از سوى ديگر ساختار بودجه كشور است كه مسئوالن امر بر آن اتفاق 

نظر دارند كه بايد اصالح شود. 
تقديم بودجه ســال آينده توسط دولت به مجلس شوراى اسالمى، از 
همان ابتدا با حواشــى فراوانى روبه رو بود. با اين حال مى توان گفت 
كه در اين ميــان روزنه هاى اميدى از همكارى مطلوب ميان دولت و 

مجلس در اين حيطه وجود دارد. 
على نيكزاد نايب رئيس مجلس شــوراى اسالمى اواسط هفته جارى 
خبر داد: كه رئيس جمهور نامه اى مبنى بر اصالح اليحه بودجه 1400

به مجلس ارســال كردند كه براى رسيدگى به كميسيون تلفيق بودجه 
آن را ارجاع شد. 

از اين رو على اصغر خانى عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس سه شنبه 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره جلسه كميسيون متبوع خود، اظهار كرد: 
بررســى نامه رئيس جمهور درباره اصالح اليحه بودجه و رأى گيرى 
درباره كليات بودجه سال 1400 در دستوركار جلسه اعضاى كميسيون 
تلفيق قــرار گرفت كه درنهايت اليحه بودجه بــا رأى اكثريت آراى 
نمايندگان به تصويب رســيد و از جلســات بعدى اعضاى كميسيون 

بررسى جزئيات اليحه بودجه را در دستوركار خواهند داشت.
از اين رو حســينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور در حاشيه 
جلســه هيأت دولت با بيان تشكر از اعضاى كميسيون تلفيق به علت 
تصويــب كليات بودجه، گفت: توصيه رئيس جمهور اين اســت كه 
دولــت با حضور فعال در كميســيون هاى تخصصى، تلفيق و صحن 
مجلــس بتواند نظرات دولت و مجلس را به هم نزديك كند تا اليحه 
بودجه 1400 دريك بازه زمانى مناسبى به تأييد شوراى نگهبان برسد 

و دولت هم بتواند آئين نامه هاى اجرايى آن را تصويب و ابالغ كند.
روزگذشته على خضريان سخنگوى كمسيون اصل 90 در جلسه علنى 
مجلس و در اجراى ماده 101 آئين نامه گزارش اين كميســيون درباره 

طرز كار دولت در ارائه اليحه بودجه سال 1400 را قرائت كرد.
در نتيجه گيرى اين گزارش آمده است كه به رغم گذشت حدود 3 سال 
از اعمال محدوديت بر صادرات نفت كشــور، اليحه بودجه همچنان 
بدون اجراى اصالحات اساســى و با تشديد كسرى بودجه به مجلس 
شوراى اسالمى تقديم شده است. با توجه به پيامدهاى تورمى اليحه 
بودجه تقديم شده، پيشنهاد مى شــود كليات اليحه رد شده و جهت 

اصالح به دولت بازگردانده شود.
همچنين به دليل تغيير در ســقف منابع و مصــارف بودجه، به دولت 
پيشنهاد مى شود كه اين اصالحات را طى يك جدول منابع و مصارف 
يــا به صورت اصالح كلى تر انجــام داده و اين بخش را براى مجلس 
شوراى اسالمى ارسال كند زيرا اگر بودجه واقعى تنظيم نشود، تبعات 
ناگوارى براى معيشــت مردم به همراه دارد. كليات اليحه درصورت 

انجام ندادن اصالحات مورد نظر قابليت اجرايى شدن ندارد.

ئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراها 
در همدان مشخص شد

 نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى به عنوان رئيس 
هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان 

همدان انتخاب شد.
در نشست مجمع نمايندگان استان همدان، حجت االسالم احمدحسين 
فالحى، هادى بيگى نژاد نماينده مالير و حســن لطفى نماينده رزن در 
مجلس شــوراى اســالمى با اكثريت آرا به عنوان اعضاى هيأت عالى 
نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاهاى استان همدان 
انتخاب شــدند. همچنين بــا تصميم اعضاى هيــأت عالى نظارت بر 

انتخابات، فالحى به عنوان رئيس اين هيأت انتخاب شد.
عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در اين باره در گفت وگو 
با ايســنا، مطرح كرد: روحيه هيأت نظارت بر روند انتخابات شــوراى 
اسالمى شهر و روســتا در استان همدان در دوره پيش رو همان روحيه 

شوراى نگهبان است.
بيگى نــژاد بيان كرد: شــوراى نگهبان به صورت قانونــى نمى تواند در 
انتخابات شــوراى اسالمى شهر و روستا ورود پيدا كند، به همين علت 
قانون هيأت نظارتى به منظور نظارت بر روند انتخابات شوراى اسالمى 

شهر و روستا را تعيين كرده است.
وى افزود: امســال با نظر مجمع نمايندگان استان همدان، بنده به اتفاق 
احمدحسين فالحى نماينده همدان و حسن لطفى نماينده رزن به عنوان 
هيأت نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در استان همدان 

انتخاب شديم.
نماينده مالير در خانه ملت از تشكيل نخستين جلسه اين هيأت طى هفته 
آينده خبر داد و خاطرنشان كرد: شيوه و عملكرد ما در اين هيأت، همان 

شيوه پيگيرى شوراى نگهبان خواهد بود.
عضو هيأت رئيسه كميســيون انرژى مجلس در ادامه گفت: افرادى با 
ســابقه فساد مالى نبايد مسئوليت بگيرند و ما با روى كار آوردن چنين 
افرادى دست آنها را براى فساد بيشتر باز خواهيم گذاشت پس روحيه 
اين دوره هيأت نظارت در اســتان همدان مطابق همان روحيه شوراى 

نگهبان است.
نماينــده مالير در مجلس در ادامه با اشــاره بــه اينكه مهم ترين علت 
گراميداشت نهم دى ماه اين است كه مردم همواره پشتوانه نظام جمهورى 
اسالمى ايران هستند، به از بين بردن اتحاد داخلى و خارجى سران فتنه 
در ســال 88 توسط مردم اشاره و اظهار كرد: مردم تالش هاى باطلى كه 
سال ها براى ساقط كردن نظام جمهورى اسالمى برنامه ريزى شده بود، با 
هوشيارى پاك كردند كه اين خود نشان دهنده كوتاهى نكردن مردم براى 

حفظ انقالب و جمهورى اسالمى است.
وى همچنين افزود: اتفاقات ســال 88 و تشخيص ندادن حق و باطل 
به دليل شرايط فتنه سبب بدبينى بسيارى از مردم نسبت به مسئوالن كشور 
شــد و در اين بين تنها رهبرى محل اتكاى مردم شدند و مردم به علت 

عشق و عالقه به ايشان به ميدان آمدند.
روند انتخابات شــوراهاى شهر و روستا از روز چهارشنبه 20 اسفندماه 
با ثبت نام از داوطلبان آغاز مى شود و انتخابات هم در تاريخ 28 خرداد 

1400 برگزار خواهد شد.

مخالفت آزادى خواه با دوفوريت اليحه 
شوراهاى حل اختالف 

 با توجه به اينكه مجلس هفته آينده جلسه ندارد، لذا طرح دوفوريت 
براى اليحه شوراى حل اختالف بى معناست.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، نماينده مالير در مجلس شوراى 
اسالمى در جريان بررسى اليحه دوفوريتى تمديد قانون شوراهاى حل 
اختالف در تذكرى، اظهار كرد: مجلس شــوراى اسالمى به مدت يك 
هفته جلسه علنى ندارد و نمايندگان براى سركشى به حوزه هاى انتخابيه 

خود مى روند، لذا در چنين شرايطى تصويب دوفوريت بى معنا است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه در ادامه افزود: ما مى توانيم 
دوفوريت اليحه مذكور را پس از بازگشــت از حوزه هاى انتخابيه در 

دستور كار قرار دهيم.
رئيس مجلس شــوراى اسالمى در پاســخ به تذكر اين نماينده، گفت: 
طبق آئين نامه رسيدگى به طرح ها و لوايح دوفوريتى 3 روز كارى پس 
از تصويب پيش بينى شــده و قطعا زمانى كه مجلس تعطيل باشد روز 
كارى ندارد، بنابراين وقتى ما جلســه تشــكيل بدهيم 3 روز كارى را 
منظور مى كنيم. محمدباقر قاليباف گفت: دوفوريت اليحه شوراهاى حل 

اختالف از 25 آذرماه در دسترس نمايندگان قرار داشته است.
احمد اميرآبادى فراهانى عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى اظهار 
كرد: نمايندگان مجلس در مدت 20 ســاعت پيشنهادات خود را درباره 

اليحه فوق به كميسيون قضايى بدهند.

تعيين مدير و مدبر بودن توسط مجلس 
در مجلس رأى نياورد

 با ورود مجلس شــوراى اسالمى به اين موضوع و تعيين معيارهاى مدير و 
مدبر بودن در اين طرح دست شوراى نگهبان بسته مى شود.

به گزارش ايســنا، احمد اميرآبادى فراهانى در جلســه روزگذشته مجلس در 
اخطارى بيان كرد: شوراى نگهبان خود در مصوبه سال 1396 معيارهاى مدير و 
مدبر بودن را تعيين كرده است قطعا اگر مجلس شوراى اسالمى نيز اين مصوبه 

را تصويب كند مورد ايراد شوراى نگهبان قرار مى گيرد. 
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در پاســخ به اين اخطار بيان كرد: اين معيارها 
براســاس سياست هاى كالن انتخابات به عهده شوراى نگهبان است و مجلس 
شــوراى اسالمى با اين معيارها مى تواند براى شوراى نگهبان محدوديت ايجاد 

كند. 

لوايح چهارگانه را سياسى نكنيم
 بايد اجازه دهيم اعضاى محترم مجمع بدون سياسى شدن و فشار اجتماعى 

در يك محيط آرام 2 اليحه باقى مانده از لوايح چهارگانه را بررسى كنند.
به گزارش ايســنا، محمود واعظى رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسه 
 FATF :اظهار كرد ،FATF روزگذشــته هيأت دولت درباره پيوستن ايران به
يك بحث اســت؛ از 4 اليحــه اى كه در دولت تصويب شــده و مجلس هم 
تصويب كرده، 2 اليحه هيچ مشــكلى ندارد، 2 تاى ديگر در مجمع تشخيص 

درحال بررسى است كه يك بحث ديگر است.
وى گفت: اين اليحه اى كه خودمان تنظيم كرده ايم نبايد آنقدر سياســى شود. 
 FATF نبايد مســائل سياسى را وارد مسائل اقتصادى كنيم. اينكه بخواهيم به
بپيونديم يك بحث ديگرى است. 4 اليحه خودمان درباره پولشويى و شفافيت 

است كه در كشور دنبالش هستيم. 

ترامپ نخستين جنايتكار پرونده 
ترور شهيد سليمانى است

 رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد كه ترامپ نخستين جنايتكار پرونده ترور شهيد 
سليمانى است كه در مقابل مردم دنيا به جنايتش اعتراف كرد.

به گزارش رسانه قوه قضاييه، آيت ا... ابراهيم رئيسى در جلسه پيگيرى حقوقى 
و قضايى پرونده به شهادت رساندن شهيد قاسم سليمانى، گفت: كيفرخواست 
براى مجــازات مجرمينى كه در ترور وى نقش داشــتند، تنها دعوى حقوقى 
خانواده آن شهيد يا ملت ايران نيست بلكه ادعانامه امت اسالم و آزادگان عالم 
عليه تروريســم دولتى آمريكاست. وى با تأكيد بر لزوم پيگيرى جدى پرونده 
ترور شــهيد سليمانى متناسب با جايگاه و شــخصيت سيدالشهداى مقاومت، 
خاطرنشان كرد: اسناد و مدارك براى پيگيرى موضوع و درخواست كيفر براى 

آمران و عامالن اين جنايت بزرگ به ميزان ُمكفى وجود دارد.

 رئيس جمهور با اشاره به نزديك شدن به 
سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى خطاب به 
آمريكايى ها تأكيد كرد كه شما دست سردار ما 
را قطع كرديد و بايد پاى شما را از اين منطقه 
قطع كنيم، تا پايتان از منطقه قطع نشود ما انتقام 

نهايى را نگرفته ايم.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
روحانى  حسن  والمســلمين  حجت االسالم 
روزگذشته در جلســه هيأت دولت، اظهار 
كرد: يكى از آثار اين كار وقيحانه و احمقانه 
آمريكايى هــا اين بود كه دوران ترامپيســم 
پايــان يافــت و چند روز ديگــر اين قاتل 
وحشــى كه اين همه جنايت كرد حكومتش 
تمام مى شــود و به زباله دان تاريخ ســپرده 

خواهد شد.
وى ادامه داد: البته در اين موضوع ما نقشــى 
نداشــتيم و كار بزرگى بود كــه مردم آمريكا 
كردند؛ زيرا ملت آمريكا هم شناختند كه اين 
فرد لياقت قدرت را ندارد و به رقيب او رأى 
دادند. من مطمئنم پس از ترامپ شرايط بسيار 
بهترى براى ثبات و امنيت كل منطقه به وجود 

خواهد آمد.
 به شهادت رساندن سليمانى 

براى انتقام از جمهورى اسالمى بود
روحانى با اشــاره به اينكه در ســال 2020 ما 
عالوه بر كرونا با غم و درد بســيار بزرگى كه 
شهادت سردار ســليمانى بود مواجه شديم، 
تصريح كرد: ما در روزهاى آغاز ســال 2020
با به شهادت رساندن وحشيانه شهيد سليمانى 
توســط مقامات آمريكايى مواجه شــديم كه 
در رأس آن ترامــپ و پمپئــو بودند و اين 2

مسئوالن اصلى اين جنايت هستند.
رئيــس جمهــور افــزود: ملت مــا از خون 
سردارشــان دست نمى كشند و اين حق مردم 
عزيز ماســت كه براى خون عزيزشان انتقام 
بگيرند. ترور ســليمانى انتقــام از جمهورى 
اسالمى، ملت هاى منطقه و استقالل كشورهاى 
منطقه بــود. اين انتقــام از ملت هاى بزرگى 
بود كه مقابل توطئه آمريكا و صهيونيســت ها 
ايســتادند؛ زيرا آنها نمى خواســتند موضوع 
داعش اين گونه تمام شــود و مى خواســتند 

داعش حكومت منطقه را در دست بگيرد.
 شهيد سليمانى 

يك شجاع كم نظير بود
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه داعش مــزدور 
صهيونيست ها يا آمريكايى ها بود، عنوان كرد: 
كسى كه نفع اول را از به هم ريختگى و ناامنى 
منطقه مى برد، صهيونيســت ها هستند و پس 
از آن آمريكايى ها از اين ناامنى ســود مى برند 
وگرنه كسى از اينكه عراق، سوريه، لبنان، يمن 
و افغانستان ناامن باشند سودى نمى برد و همه 
ضرر خواهند كرد. تمام كشــورهاى منطقه از 
ناامنى و نبود اســتقالل ضــرر مى كنند، اينها 

مى خواســتند از يك مرد بزرگى كه روبه روى 
نقشه هاى آنها با درايت مى ايستاد انتقام بگيرند.

روحانى افزود: بعضى ها فكر مى كنند شــهيد 
سليمانى فقط يك شجاع كم نظير بود، بله اين 
درست است كه شــهيد سليمانى يك سردار 
شــجاع و كم نظير بود اما تنها شهامت نيست 
بلكه درايت او هم مهم بود. من از ســال 62
از زمان جنگ با شهيد ســليمانى از نزديك 
آشنايى داشتم و در دوران دفاع 8 ساله او را 
مى شــناختم. پس از آن هم در اين بيست و 
چند سال او مسئوليت هايى داشت و من هم 
مسئوليت هايى داشتم و از سال هاى 76 و 77
كه ايشان اين مسئوليت هاى جديد را به عهده 
گرفت تقريبا يكديگر را در مقاطعى هفتگى 
مى ديديم. در دوران رياســت جمهورى هم 
مالقات هاى زيادى داشتيم. او مرد با تدبيرى 
بــود و كامال مى فهميد و اهــل تحليل بود و 
كامال سياست منطقه و جهان را درك مى كرد.

 شهيد سليمانى 
به معناى واقعى كلمه معتدل بود

رئيس جمهور با بيان اينكه شــهيد ســليمانى 
به معناى واقعى كلمه معتدل بود، خاطرنشــان 
كرد: او نه در خط ايــن و نه در خط آن بود. 
نه راســت بــود و نه چپ و هيــچ جناحى 
نمى توانســت او را متعلــق به خــود بداند. 
شــهيد ســليمانى يك افتخار ملى اســت و 
افتخارى براى ملت ايران، ملت هاى منطقه و 

مسلمان هاى انقالبى است.
وى ادامه داد: آنها خواســتند اين قهرمان ملى 
را از ما بگيرند ولى اشتباه كردند و او قهرمانى 
ابدى شد كه براى هميشه از قهرمان هاى بزرگ 
تاريخــى ما خواهد بود. او چه در دوران دفاع 
مقــدس و چه پس از آن در امنيت شــرق و 
مرزهــا و چه در اين اوضاع ســوريه و عراق 

واقعا شــبانه روز تالش مى كــرد و از كالم و 
عملش كامال مشــهود بود كــه براى خودش 

به دنبال چيزى و موقعيتى نيست.
رئيس جمهور در ادامه خاطرنشــان كرد: يادم 
نمــى رود آن موقعى كه داعش آمد و بر موصل 
مسلط شد و اينها مى خواســتند براى اينكه به 
سامرا و كاظمين و كربال و نجف حمله كنند آماده 
مى شدند، شهيد سليمانى واقعا با همه اخالص 
خود به منطقه رفت درحالى كه اصال معلوم نبود 
در عراق كى به كى است و چه وضعيتى وجود 
دارد. خودش برايم تعريف مى كرد كه شب هايى 
كه به منطقه ســبز مى رفت خيلى از كسانى كه 
نمى خواهم اسم ببرم از مسئوالن عراقى فرار كرده 
بودند و اصال كسى در اين منطقه نبود اما شهيد 
سليمانى تك و تنها در اين شرايط سخت و با آن 
نيروهاى مخلص در عراق ماند و مردم عراق هم 
به صحنه آمدند و مرجعيت فتوا داد و همه اينها 
دست به دست هم دادند تا با داعش مقابله شود.

 سليمانى حق بزرگى
 بر گردن استقالل و ثبات منطقه دارد

روحانى در ادامه اظهار كرد: از طرفى درحالى كه 
اربيل داشت سقوط مى كرد و همه آنهايى كه در 
كردستان شعار مى دادند فرار كرده بودند كسى كه 
شب و روز در بيابان هاى كردستان عراق بود و 
همه جوان ها و نيروها را جمع مى كرد، سليمانى 
بود. شما نمى دانيد ميدان جنگ اين چنينى چقدر 
سخت است كه همه آشفته هستند و مشخص 
نيست نيروها كجا هستند و فرماندهى كجاست؟ 
از اســم داعش شــهر خالى مى شد و در چنين 
شرايطى شهيد ســليمانى رفت و ايستادگى و 

مقاومت كرد.
وى افزود: او حق بزرگى بر گردن اســتقالل 
و ثبــات منطقه دارد و البته مضجع شــريف 
و عتبات عاليات ائمه حتما شــهيد سليمانى 

را مــورد لطف خاص خودشــان قرار داده و 
خواهند داد. حداقل 6 مضجع شريف ائمه ما 
در آنجا در خطر بود و اينها رحم نمى كردند. 
داعشــى ها همان هايــى بودند كه ســامرا را 
تخريــب كرده بودند. نه اينكــه فقط گنبد را 
تخريب كنند. من خــودم از نزديك ديدم كه 
حتى ســنگ قبر هم شكافته شــده بود. اينها 
اين گونه بى رحم بودند و به هيچ اصولى پايبند 
نبودند. زيرا پرورش يافته اســتكبار بودند. در 
اين ميان شهيد سليمانى نقش بزرگى در دفاع 

از عتبات داشت.
 هيچ وقت نديدم شهيد سليمانى 
به سمت اين جناح يا آن جناح برود

روحانى همچنين تأكيــد كرد: آمريكايى ها از 
اول به شدت از شهيد سليمانى عصبانى بودند 
و پس از آن صهيونيست ها و آدم هاى ديگرى 
در منطقــه اين عصبانيت را داشــتند. آنها در 
مقابل كسى كه نقشه هاى آنها را در طول اين 
مــدت به هم ريخت و از همان ســال 2001
در حمله آمريكا به افغانســتان و بعد عراق تا 
ظهــور داعش همه جا فعال و در صحنه بود و 
از اين كشــور به آن كشور مى رفت، عصبانى 
بودند. شهيد سليمانى شــخصيت كم نظيرى 
از لحاظ درك، فهــم و تحليل و هم از لحاظ 

بلندنظرى بود.
رئيس جمهور افزود: در ســال هايى كه او را 
مى شــناختم هيچ وقت نديدم به ســمت اين 
جناح يا آن جناح برود و هميشه مسير اعتدال 
را طى مى كرد. مثل شــب احيا يا فصل حج و 
يا اربعين و عاشورا كه هيچ خطى وجود ندارد 
و همه در اين مراسم با شكوه شركت مى كنند 
ســليمانى هم اينچنين بــود. او ملت، منطقه، 
اسالم و رهبرى را مى ديد و اين گونه نبود كه 

به فكر اين جناح و آن جناح باشد.

دست سردار ما را قطع كرديد
 پاى شما را از منطقه قطع مى كنيم

طرح انتخاباتى مجلس تبديل 
به قانون شود، اجرا مى كنيم

 اگر شــوراى نگهبان مصوبــه انتخاباتى 
مجلــس را تأييــد كرد و مجمع تشــخيص 
مصلحت نيز آن را مغاير با سياست هاى كلى 
تشخيص نداد و ابالغ شد، ما به عنوان مجرى 
اجرا خواهيم كرد. معاون سياسى وزير كشور 
در گفت وگو با مهر، درباره طرح اصالح قانون 

انتخابات كه در مجلس شوراى اسالمى مورد 
بررسى قرار گرفته است، اظهار كرد: مصوبات 
مجلس شوراى اسالمى درباره قانون انتخابات 

قاعدتاً بايد روال قانونى خود را طى كند.
جمــال عرف با بيان اينكــه موضع دولت در 
اين باره پيش تراعالم شــده است، اظهار كرد: 
همان طور كــه آقاى وزير كشــور هم تأكيد 
كرده است، اگر شوراى نگهبان اين مصوبه را 
تأييد كرد و مجمع تشخيص مصلحت نيز آن 

را مغاير با سياست هاى كلى تشخيص نداد و 
ابالغ شد، ما به عنوان مجرى اجرا خواهيم كرد.

گفتنى است، دولت در بهمن ماه سال 97 اليحه 
جامع انتخابات را كه نگاهى جامع به انتخابات 
مجلس، رياســت جمهورى و شوراها دارد را 
تصويب و در اسفند همان سال تقديم مجلس 
شوراى اســالمى كرد. در اين ميان كميسيون 
شوراها و امور داخلى مجلس يازدهم ترجيح 
داد بررســى اليحه جامع انتخابات را فعًال به 

صحن علنى نياورد و طرحى را با عنوان طرح 
اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى مورد 

بررسى قرار دهد.
قابل ذكر اســت كه عبدالرضا رحمانى فضلى 
وزير كشور، هفته گذشــته در حاشيه جلسه 
هيأت دولت با اشــاره به طرح مجلس براى 
اصــالح قانون انتخابات رياســت جمهورى، 
گفت: اگــر اين طرح تبديل به قانون شــود، 

اجرايش مى كنيم.
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نيش و نوش

يادداشت

ه روزرسانى 70 رشته مهارتى هنرستانى ها
 مديــركل دفتــر آموزش هــاى فنى وحرفه اى و كاردانــش وزارت آموزش و 
پرورش از به روزرســانى محتواى درسى شاخه فنى وحرفه اى و كاردانش و ايجاد 
رشــته هاى جديد در اين شــاخه خبر داد و گفت: امســال به رغم شيوع ويروس 
كرونا و برخــالف پيش بينى ها، بيش از 32 هزار هنرجو بــه مجموعه هنرجويان 

شد. اضافه  هنرستان ها 
مصطفى آذركيش در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: يكى از چرخش هاى تحولى همسو 
با ســندتحول بنيادين كه در آموزش هاى فنى وحرفه اى به آن توجه مى كنيم، حركت به 
ســمت رويكردهاى نوين آموزشى است. از همه ظرفيت ها استفاده مى كنيم تا آموزش 

باكيفيتى ارائه دهيم.

راه اندازى سامانه تصميم در استان هاى كشور
 مديركل مشــاوره و امور روانشناختى سازمان بهزيستى كشــور از راه اندازى سامانه 
تصميم براى ثبت درخواســت طالق توافقى و ارجاع آنها به مراكز مشــاوره در 2 هفته 
اخير خبر داد و گفت: همه زيرســاخت هاى ارائه خدمات مشاوره اى در اين استان ها و 
شهرهاى باالى 50 هزار نفر ايجاد شده است. بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايرنا، با بيان 
اينكه سامانه تصميم جهت نوبت دهى اينترنتى درخواست طالق توافقى از سوى سازمان 
بهزيستى كشور به منظور ارجاع آنها به مشاوره و انصراف آنان از طالق، راه اندازى شده، 
افزود: 839 مركز مشاوره اى در سراسر كشور فعال است. وى گفت: اين سازمان، خدمات 
غربال مراجعه كنندگان را تأمين مى كند و خدمات مشاوره اى تخصصى را براساس تعرفه 

مورد تأييد شوراى مشورتى استانى قوه قضاييه و بهزيستى به خانواده ها ارائه مى دهد.

هالل احمر درباره خريد واكسن كرونا تابع وزارت 
بهداشت است

 سخنگوى جمعيت هالل احمر اعالم كرد كه سياستگذارى خريد و تأييد واكسن بر 
عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است و جمعيت هالل احمر براساس 

نظر اين وزارتخانه عمل مى كند.
به گزارش ايرنا، محمدحسن قوســيان مقدم درباره نحوه واردات واكسن كرونا، 
افزود: از آنجايى كــه وظيفه دريافت كمك هاى بين المللــى طبق ماده 14 قانون 
مديريــت بحران برعهده جمعيت هالل احمر اســت، يكى از مؤسســات خيريه 
خارج از كشــور براى اهداى 150 هزار دوز واكسن «فايزر» اعالم آمادگى كرده 

است.

ثبت 2000 طالق با مدت ازدواج زير يكسال 
در بهار 

 براساس آمار منتشرشــده از سوى مركز آمار ايران، درحالى در 3
ماهه بهار سالجارى 2 هزار و 198 طالق به ثبت رسيده كه طول مدت 
ازدواج اين طالق ها كمتر از يك ســال بوده است. اين درحاليست كه 
براى ازدواج هاى يك تا 5 ســاله نيز 9 هــزار و 982 طالق در همين 
بازه زمانى به ثبت رســيده است. اگرچه آمار طالق هاى ثبت شده در 
بهار ســال 99 براى ازدواج هاى كمتر از يك ســال 675 مورد و براى 
ازدواج هاى يك تا 5 سال  هزار و 614 مورد نسبت به بهار سال گذشته 
كاهش داشــته اما پرسش اينجاســت كه چرا برخى زوج هاى جوان 
نمى توانند زندگى مشترك را تحمل كنند و به طالق روى مى آورند؟

هيأت علمى دانشــگاه و مدير تيم تخصصى خيانت و طالق انجمن 
ازدواج و خانواده اظهار كرد: مى توان گفت طالق هنگامى رخ مى دهد 
كه شــرايط يك رابطه بحرانى مى شــود، به گونه اى كه اين شرايط در 
فعاليت اجتماعى آنها نيز تأثير مخرب مى گذارد. در چنين شــرايطى 
افراد قادر به تحمل استرس هاى ايجادشده نيستند، رابطه مخرب وغير 
قابل هدايت مى شود، به گونه اى كه با توهين و شكستن حريم يكديگر، 

تحقير و تهديد، چشم انداز اميدواركننده اى در رابطه ديده نمى شود.
آزيتا كشــاورز در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: هيچ مشاورى حق 
نــدارد به زوجين بگويد كه آنها بــه درد هم نمى خورند و بايد طالق 
بگيرند اما در چنين شرايط بحرانى افراد نياز دارند با كمك مشاورين 
دورنمايــى از زندگى خود را ببيننــد و تصميمى بالغانه اى براى ادامه 

آن بگيرند.
وى در ادامــه به بيان عوامل مؤثر در طالق زوجين پرداخت و گفت: 
از جمله اين عوامل، ازدواج افراد زير 18 ســال است كه گاهى به دليل 
ازدواج زودهنگام بــه طالق مى انجامد. حتى گاهــى اوقات ازدواج 
دوباره افراد پس از طالق نيز به طالق مجدد ختم مى شود؛ زيرا آنها ياد 
نگرفته اند چگونه با سوگ پس از جدايى، خشم، مواجهه با زخم هاى 
قديمى از ازدواج گذشته، كنار بيايند از اين رو شكست هاى بهبودنيافته 
ازدواج پيشــين را در رابطه بعدى تكرار مى كنند. در چنين شــرايطى 
دريافت مشــاوره پس از جدايى و پيش از ازدواج دوباره به شــدت 

توصيه مى شود.
به گفته اين روانشناس، اختالف در الگوهاى باورى زوجين، اختالف 
در سليقه و ارزش ها، بيكارى، سطح توان اقتصادى زوجين و ناتوانى 
در تحقق خواســته ها، اختالف در سطح تحصيالت، طالق والدين ـ 
مطابق با پژوهش ها فرزندانى كه والدين آنها طالق گرفته اند مســتعد 
اين هستند كه در رابطه خودشان نيز با طالق مواجه شوند زيرا مهارت 
حل مسأله را نياموخته اندـ  و خيانت، ناسازگارى و اختالالت جنسى، 
اختــالالت روانى واختالالت شــخصيتى و ... از جمله عمده داليل 

طالق زوجين است.
 زوجين مهارت حل تعارضات را نياموخته اند

اين خانواده درمانگر با تأكيد بر عدم آموزش مناســب براى ازدواج به 
جوانان توسط والدين، ادامه داد: اغلب زوجين مهارت حل تعارضات 
و مشــكالت را نياموخته اند، همچنين تعــداد اختالفات و تعارضات 
موجود در يك رابطه مهم نيســت، آنچه مهم اســت مهارت حل اين 

تعارضات است.
 از خيانت سايبرى زوجين در فضاى مجازى 

تا اعتياد به فضاى مجازى
كشاورز با اشاره به فاكتور اعتياد و اثرات خانمان برانداز آن بر افزايش 
طالق، افزود: ما بايد اعتياد خانواده هاى ايرانى را دريابيم، گاهى فشار 
عاطفى بســيار زياد بر روى افراد، طردشــدگى و كاهش وابستگى به 
همســر و زندگى به اعتياد زوجين به ســيگار، مواد مخدر، تماشاى 

فيلم هاى مستهجن و... منجر مى شود.
مدير تيــم تخصصى خيانت و طالق در انجمــن ازدواج و خانواده، 
جدى نگرفتن مشــكالت شــخصيتى، روحى و روانى همسران را از 
جمله عوامل مؤثر در جدايى دانست و ادامه داد: اضطراب، افسردگى، 
بيمارى هــاى رفتارى يا دوقطبى و... مى توانند به فرســايش روابط و 
افزايش آمار طالق منجر شــوند. همچنين نقش رسانه هاى اجتماعى 
را در بروز اختالفات ميان زوجين نمى توان ناديده گرفت زيرا روابط 
نامتعارف زوجين در شــبكه هاى اجتماعى ولو اينكه منجر به خيانت 
سايبرى نشود با ايجاد اعتياد به فضاى مجازى و استفاده بيش از حد از 
موبايل به طور حتم دعواهاى بى پايان، برآورده نشدن تمناى زوجين از 

يكديگر و درنهايت دورى را ايجاد مى كند.

آرمان ملى: آغاز تست واكسن كروناى ايرانى 
 باالخره توليد ملى به ثمر نشست!! 

آفتاب اقتصادى: كاهش نرخ ارز تأثيرى بر سود خودروسازان داخلى 
ندارد 

 عوضش از يه جاى ديگه يِر به يِر مى شه!!
اقتصاد آينده: بانك مركزى ارز را به موقع تأمين نمى كند

 اونم بذاريد رو حساب پرمشغله بودنش!!
اقتصادبرتر: پايان سال سياه 2020

 تاريك ترين تاريخ رند!!
ايران: بودجه در مسير تصويب

 تا چاله هاى بين مسير رو طى بكنه 1400 رو هم رد كرديم!!
بهار: نقش كمرنگ گوشت و مرغ در سفره خانوار

 همينه كه آمار گياه خوارا رفته!!
اسكناس: فرمول جديد گرانى خودرو

 هزار راه نرفته براى خالى كردن جيب مردم!!
 ثروت: جنگ تن به تن ايران و كرونا

 دوئل نكنن صلوااات!!!
دنياى اقتصاد: سود و زيان بورس اولى ها

 هميشه نفرات اول سرشون كاله ميره!!
رسالت: خنثى سازى جانانه تحريم

 آفتاب از كدوم طرف دراومده مهربون شدى!!
آفتاب اقتصادى: 4 مصوبه مهم ترخيص كاال

  مصوبات تلنبارشده در دست مسئوالن!! 
اقتصاد ملى: ويروس جهش يافته قيمت در مواد شوينده

 گل بود به سبزه نيز آراسته شد!!
شرق: زيان بورس در راه است؟

 ديگه هركى خربزه مى خوره پاى لرزش هم مى شينه!!
صمت: بازار شلوغ اما بى فروغ

 فقط نما داره از داخل داغونه!!
قدس: اثبات كيفيت كاالى ايرانى به بركت تحريم خارجى

 تو محدوديت ها ستاره شديم!!

در اعتماد به واكسن هاى خارجى 
 مهدى ناصرنژاد

 كشف واكسن توسط كشورهاى پيشــرفته، مردم جهان را براى 
در امــان ماندن از خطر ابتال به ويروس كرونا با چالش هاى جديدى 

روبه رو كرده است. 
در هميــن ارتباط كشــورهاى بزرگــى از جمله چيــن، آلمان، 
انگلســتان، روسيه، آمريكا و ايران كه موفقيت خود را در ساخت 
و دسترســى به واكســن مقابله با كوويد-19 بــه جهانيان اعالم 
كرده انــد، در مطمئن ترين حالت هنــوز در مرحله آزمايش روى 
افراد داوطلبان هســتند و واكســن ســاخت خود را وارد. مرحله 

نكرده اند. همگانى  واكسيناسيون 
مسئوالن كشــورمان به صراحت اعالم مى كنند تا مادامى كه از نتايج 
قطعى واكسن هاى خارجى مطمئن نباشند حاضر نيستند ريسك كنند 
و جــان مردم خود را به خطــر اندازند، هر چند كرونا هر روز و هر 
لحظه قربانيان بيشــترى از هم وطنان ايرانــى مى گيرد. دقيقًا با چنين 
نيتى اســت كه آقاى دكتر نمكى وزير يهداشــت و درمان كشورمان 
با صراحت بيان هميشــگى خــود تأكيد مى كند، ما مــردم خود را 
براى اســتفاده زودهنگام از واكسن ضدكرونا به موش آزمايشگاهى 
خارجى ها تبديل نمى كنيم و از فحواى كالم وزير بهداشت و درمان 
چنين برمى آيد كه كشــور هاى بزرگ و مدعى حقوق بشــر اهداف 
غيراخالقى فراوانى از تبليغ واكســن هاى ســاخت كشور خود در 

آستين دارند.
 شــواهدى وجود دارد كه دستاورد هاى علمى خيلى از اين كشورها 
چندان هم در سمت و ســوى خدمت به بشريت نيست و متأسفانه 
در ســخت ترين شرايط مرگ و زندگى، اين استعمارگران ضدامنيت 
و ســالمت بشرى هستند كه توليدات علمى و گاه نجات بخش خود 
را براى ثروت اندوزى و دوشــيدن دولت ها و ملل جهان به يك كاال 

و جنس معمولى تنزل مى دهند.
 نمونه بارز چنين دوگانگى ها و بيگانگى ها و سياست هاى مذبوحانه، 
واكســن ساخت برخى از اين كشورها است كه پيش از نجات دادن 
ملت هاى خودشــان در آمريكا و اروپا و تماشــاى مرگ و بيمارى 
هزارهزار از مردم خود، وارد بازار كشــور هاى ديگر از جمله برخى 
كشــورهاى حوزه خليج فارس كرده اند و پولش را به جيب زده اند! 
اگرچه برخــى و احتماالً تمــام دولت ها كه واكســن ضدكرونا از 
آمريكا و چين خريدارى كرده اند، به صورت رايگان براى مردم خود 
استفاده مى كنند، ولى پرســش و جاى تعجب اينجاست كه چگونه 
رضايت مى دهند چنين واكســن هايى پيش از كشورهاى سازنده به 
مردم خودشــان تززيق شود. نتيجه حيرت انگيز اين سياست زدگى ها 
و تســليم محض دولت هاى خودكامه به اربابــان خارجى آنان اين 
است كه ســوداگران واكسن كرونا با فروش محصوالت صد درصد 
آزمايش نشــده خود به كشور هاى وابســته، هم پول و سرمايه خود 
را مســتهلك مى ســازند و هم با خيال راحت بــدون اينكه به مردم 
خود گزندى برســانند، آن را روى ديگر ملل بى گناه دور و نزديك 

آزمايش مى كنند. 
چند كشــور عربى از جمله بحرين از ماه هاى گذشته واكسيناسيون 
اتبــاع خود را به صورت همگانى آغــاز كرده اند و خبر ها و تصاوير 
دريافت شــده از اين كشور حاكى اســت، مرحله  نخستو 35 روزه 

واكسيناسيون همگانى در اين كشورها به پايان رسيده است.

 نشست ســتاد اربعين بازسازى عتبات عاليات 
استان با حضور اعضاى اين ستاد در سالن جلسات 

صداوسيماى مركز همدان برگزار شد.
در آغاز اين نشست مهدى دهقان نيرى با خير مقدم 
به اعضاى اين ستاد گفت: ان شــاءا... بتوانيم همه 
ما ســعادت ســربازى و يارى كنندگى راه و سيره 
حضرت زهرا(س) و اهل بيت(ع) را در زندگى مان 

داشته باشيم و عامل به آن باشيم.
رئيس ســتاد عتبات عاليات اســتان همدان گفت: 
تأمين هزار خشــت طال براى گنبد حرم مطهر امام 
حسين(ع) به عنوان سهميه اســتان تعيين شده كه 
به زودى و با عنايت خاصه سرور و ساالر شهيدان، 

اين تعهد محقق و انجام خواهد شد.
محمدعلى بادامى در جلســه ســتاد اربعين ستاد 
بازســازى عتبات عاليات اســتان همــدان، اظهار 
كرد: يكى از اهداف و آرزوهاى شــهيد سليمانى، 
بازسازى كامل عتبات عاليات در كشور عراق بود 

كه اســتان همدان تاكنون عملكــرد موفقى دراين 
زمينه داشته است.

وى با قدردانى از صداوســيما بــراى همراهى با 
برنامه هاى ســتاد، گفت: پويش «مهر ســليمانى» 
حركتى مؤثر و معنوى است كه از والدت حضرت 
زهرا(س) آغاز و تا تحقق كامل اهداف و تعهدات 
پيش بينى شــده اســتان در زمينه بازسازى عتبات 

عاليات ادامه دارد.
مدير اربعين ستاد عتبات عاليات استان همدان 
نيز در ادامه اين جلسه گزارشى از روند اجراى 
طرح هاى ســتاد استان شــامل افزايش ارتفاع 
گنبــد نورانى ابا عبدا...(ع)، پويش هر همدانى 
5 هزار تومان، نذر اهدا پاكت ســيمان به مبلغ 
25 هزار تومان و پروژه صحن حضرت زينب 
س) بــه ارزش هر متر مربع 4 ميليون تومان را 

ارائه كرد.
محســن كرمى افزود: با عنايت به نامگذارى استان 

همدان به عنوان دارالمؤمنين و دارالمجاهدين توسط 
رهبر معظم انقالب اسالمى، اقدامات بسيار مؤثرى 
با همراهى و همكارى مردم مؤمن و واليى استان و 
همچنين خيرين در زمينه بازسازى عتبات عاليات 

انجام شده است.
مســئول امور روحانيان ســتاد عتبــات عاليات 
اســتان همدان نيز دراين جلســه گفت: همزمان 
با نخستين سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، 
زمينه مناســب بــراى تحقق تمامــى اهداف و 
برنامه هاى ستاد استان در بخش بازسازى عتبات 

عاليات فراهم شده است. 
فاضليان»  حجت االسالم والمســلمين «سيدحسن 
با يادآورى رشــادت هاى شــهيد حسين همدانى، 
افزود: اســتان همدان با همكارى و همدلى مردم و 
اطالع رسانى مناسب رسانه ها، همواره به عنوان يكى 
از اســتان هاى شاخص كشــور در زمينه بازسازى 

عتبات عاليات مورد توجه قرار دارد.

 1000 خشت طال سهم استان براى گنبد حضرت سيدالشهدا(ع)

 با توجه به مصوبات ستاد مقابله با كرونا 
بسيارى از مشاغل پرريسك نظير باشگاه هاى 
آرايشگاه هاى  پذيرايى،  تاالرهاى  ورزشــى، 
زنانه، آموزشــگاه هاى علمى و زبان تعطيل 
شدند و مشــاغلى كه ارزاق مورد نياز مردم 
را تأمين مى كنند ماننــد نانوايى ها، قصابى ها 
و غذاهاى بيرون بر رعايت اصول بهداشــتى 

به طور ويژه مورد نظارت قرار گرفتند.
بر همين اساس بازرســان ويژه ستاد استانى 
كرونا در سطح استان همدان در قالب تشكيل 
تيم هايى و نيز انجام گشــت هاى مشترك در 

سطح استان به نظارت و بازرسى پرداختند.
ابالغيه اى، مصطفــى آزادبخت معاون   طى 
سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان 
به اين گروه از بازرســان ويژه مأموريت داد 
تا به صورت تيم هاى 8 نفره در شــهر همدان 
و 11 نفــره در شهرســتان هاى مختلف اعم 
از بهداشــت و درمان ســازمان غذا و دارو، 
معاونــت بهداشــتى و دســتگاه هايى مانند 
ورزش و جوانان، ســازمان صمت، آموزش 
و پــرورش، نظارت بــر مراكز آموزشــى، 

آموزشگاه ها، زبانكده ها را نظارت داشتند.
هيأت بازرسى ستاد صيانت از حريم امنيت 
عمومى و حقوق شــهروندى اســتاندارى 
همدان در نظام ســالمت نســبت به تحقق 
آنها  سالمت  و  شــهروندان  حقوق  رعايت 
نيــز با رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى با 
دســتگاه هاى  و  ارگان ها  ديگــر  همكارى 
اجرايــى كــه هريــك از اين ســازمان ها 
نظارت هاى جــدى بر واحد هاى مربوط به 

خود را بر عهده داشتند.
ــا در گفت وگــو  ــازرس ســتاد اســتانى كرون ب
ــا خبرنــگار همدان پيــام اظهــار كــرد: يكــى  ب
ــى  ــورد بررس ــه م ــى ك ــات مهم از موضوع
ــت  ــه و داراى اهمي ــرار گرفت ــتاد ق ــن س اي
ــن  ــازى اطــالع از اي اســت، بحــث مصون س
ويــروس اســت كــه بــا نظــارت كلــى طبــق 
دســتورالعمل هاى تصويــب شــده توســط 
ســتاد ملــى كرونــا بــه هيــأت بازرســى 
بــه تمامــى دســتگاه ها اعــم از مجموعــه 
دســتگاه هاى ادارى و غيــرادارى، اصنــاف، 
صنفــى،  اتحاديه هــاى  كســبه،  پاســاژها، 
ــا،  ــى، بازارچه ه ــه عموم ــز عرض ــه مراك هم
مجموعــه  و  شــده  بازديــد  كارخانجــات 

ــت. ــده اس ــا داده ش ــه آنه ــرات الزم ب تذك
ســيدحميدرضا صائمين با اشاره به فعاليت 
هريك از دســتگاه هاى اجرايــى، بيان كرد: 
چند نقطه اى كه روى آن توجه بسيار داشتيم 
و بــراى ما قابــل اهميت بــود داروخانه ها 
بودنــد از آنجايــى كه داروخانه هــا از نظر 
مراجعه كنندگان قالب اســتانداردى را ندارند 
به همين دليل تمامى دانشــگاه هاى ســطح 
كشور اعم از داروخانه هاى دولتى، غيردولتى 
از طرف دســتگاه هاى غذايى و معاونت غذا 
و دارو ملزم به رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و ضوابط دستورالعمل ها شدند، نصب تهويه، 
محلول هــاى ضدعفونى كننــده و در اختيار 

گذاشــتن ماسك به تمام شــهروندان انجام 
دادند.

 الزام استفاده از ماسك 
مسئوليتى اجتماعى است

وى در ادامــه يادآور شــد: بــراى مقابله و 
پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا و كاهش 
تعداد افراد مبتال، الزام استفاده از ماسك براى 
سازمان ها  حاكميتى،  دستگاه هاى  افراد،  همه 
و ارگان هــا بــا هم افزايــى و همراهى براى 
ريشــه كنى اين ويروس تأكيد شد همچنين 
اجتماعى،  فاصله گــذارى  رعايــت  حفــظ 
بروشور هاى آموزشى مربوطه كه در ورودى 
تمــام مراكز ادارى و غيرادارى نصب شــده 

و نيــز تمامــى عالئــم  
از  اعــم  هشــداردهنده 
عالمت هاى  بنــر،  چاپ 
صندلى ها  فاصله گذارى 
و  مختلــف  مراكــز   در 
ادارات انجام شده است.

اقدامات  از  ديگــر  يكى 
الزم براى مصون ســازى 
از اين ويروس اســتفاده 
در  تهويه  دستگاه هاى  از 
توجه  با  اســت  ادارات 
به اينكه در فصل ســرد 
سال هستيم؛ به دليل بسته 
امكان  پنجره  و  در  بودن 
انتشار ويروس به ويژه در 
مراكزى كه داراى سقف 
به  است  بيشــتر  هستند 

همين دليل براى جلوگيرى از شــيوع بيشتر 
ايــن ويروس نصب دســتگاه تهويه براى به 

گردش درآمدن هوا مفيد است.
صائمين گفــت: تيم هاى ضدعفونى ســيار 
ســازمان در ســطح شهر مســتقر هستند و 
به صورت مســتمر به ضدعفونى و گندزدايى 
از تاكســى ها و اتوبوس هاى فعال در سطح 
شــهر اقدام مى كنند و ايــن فعاليت همچنان 

ادامه دارد.

 هزينــه 7/5 ميلياردى اداره اوقاف 
براى مقابله با كرونا

بازرس ويژه ستاد اســتانى كرونا با تأكيد به 
نقش اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان 
در آگاه سازى در مســاجد و نحوه مديريت 
برگزارى مراســم ها بود و همچنين انتصاب 
اعضــاى هيــأت امنايى مســاجد بود نقش 
بســيار خوب مســاجد در اين ايام را نبايد 

چشم پوشى كرد.
صائمين ضمــن قدردانى از خدمات بى نظير 
اوقاف اعــالم كرد: اوقاف برترين دســتگاه 
در مبــارزه بــا كرونا اســت كــه از ابتداى 
كرونا تــا به امــروز موقوفات اســتان 7/5

بخش هاى  به  تومان  ميليارد 
مختلف دولتــى و همگانى 
كمك رســانى كرده انــد كه 
بســته هاى  ارائــه   شــامل 
نيازمندان،  بــه  غذايى  مواد 
مــوارد  توزيــع  و  تأميــن 
بهداشــتى  مراكز  نياز  مورد 
دستكش،  ماســك،  از  اعم 
و  ضدعفونى كننــده  مــواد 

دستگاه هاى پزشكى است.
صائمين در ادامه افزود: يكى 
ديگر از مراكز حساس ديگر 
زنجيره اى،  فروشــگاه هاى 
پاساژها اســت كه با توجه 
به اينكه سطح تماس افراد با 
نگرانى  فروشگاه ها  سطوح 
خاص خود را به دنبال دارد، 
رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى در تمامى 
محسوس  به طور  زنجيره اى  فروشــگاه هاى 
و نامحســوس به اجرا درآمدوخوشــبختانه 

درحال حاضر به نقطه مطلوبى رسيديم.
بــراى جلوگيرى از تجمع انبوه مشــتريان و 
اتخاذ تدابيرى چون رسم خطوط جدا كننده، 
گذاشــتن باكس و يــا هر وســيله اى براى 
مشــخص كردن مرز قرارگيرى هر انســان 
از ديگــرى با رعايــت فاصلــه اجتماعى، 

ضدعفونــى كردن فضاى فروشــگاه، تأمين 
وسايل بهداشــتى اوليه و ابتدايى و همچنين 
كنترل بهداشتى تمامى كاركنان و فروشندگان 

مى تواند در اين راستا بسيار كارگشا باشد. 
و  ســفره خانه ها  بــر  نظــارت   
قليان ســراها بازخورد خوبى داشــته 

است
صائمين بيان كرد: بازرســى اماكن، اصناف 
و صنعت معدن و تجارت، اداره بهداشــت 
نيز موظف اســت نظارت الزم را بر عملكرد 

فروشگاه ها داشته باشند.
وى عنوان كرد: يكى از ابعاد بسيار مهمى كه 
در طى بازرســى از مراكز داشتيم و بازخورد 
بااليى توسط شهروندان نيز داشت بر مراقبت 
از سفره خانه هاى سنتى و قليان سراها بود كه 
با تمام توان با هماهنگى دادســتان استان و 
نيروى  دستگاه هاى  هماهنگى  و  شهرستان ها 
انتظامــى كه در اين زمينــه همكارى الزم را 

داشته اند.
90درصد از بانك هاى استان 
ملزم به رعايت پروتكل ها شدند

طى  كرد:  خاطرنشــان  پايان  در  صائميــن 
بازرســى هاى انجام شده با توجه به ازدحام 
حساســيت هايى  مراكز  برخى  در  جمعيت 
ايجادشــده اســت، زيرا بر پايه پايش هاى 
ســالمت ميــزان ابتال به ايــن ويروس در 
چنــد مركز باال بــود. يكى از ايــن مراكز 
بانك هــا بــود، به هميــن دليــل از همه 
بانك ها درخواســت كرديم طبق ضوابط و 
از  بروند،  پيش  ايجادشده  دستورالعمل هاى 
اين رو در مدت كوتاه توانســتيم 90 درصد 
بانك هايى كه در ســطح استان فعال هستند 
را به رعايــت اين پروتكل هــا ملزم كنيم. 
پروتكل هاى  نكــردن  رعايت  درصــورت 
بهداشــتى، معاونت بهداشــتى تذكر پلمب 
مى دهد. اين تذكر براى 24 يا 48 ســاعت 
تا 3 روز اســت و درصورت ناديده گرفتن 
تذكرها مجبور به پلمب اين مراكز خواهيم 

بود.

 ادامه نظارت بازرسان ستاد كرونا 
بر روند اجراى محدوديت ها 

■ بارزس ستاد كرونا: اداره اوقاف و امورخيريه استان عملكرد خوبى در خط مقدم مبارزه با كرونا داشته است

يكــى ديگــر از مراكز 
ديگــر  حســاس 
ى  ه ها شــگا و فر
پاســاژها  زنجيــره اى، 
اســت كه بــا توجه به 
اينكه سطح تماس افراد 
فروشگاه ها  ســطوح  با 
را  خود  خــاص  نگرانى 

به دنبال دارد
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چنانچه تأمين هر يك ليتر 
در ثانيه آب براى هر شهر 
يا اســتان با قيمت فعلى 
600 ميليون تومان براى 
دولت هزينه داشته باشد، 
اگر بتوانيم 30 درصد آب 
خوبى  كمك  كنيم  ذخيره 
به كل جامعه خواهد شد
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خبر

خبر

افت و خيز بازارها 
ناشى از جهش ويروس كرونا

 آغاز واكسيناسيون در انگلستان و آمريكا جان تازه به بازارهاى جهانى 
بخشيده بود كه انتشار اخبار شيوع گونه جديد و جهش يافته ويروس 
كرونــا، اميدوارى ها به بهبود وضعيت اقتصــاد جهانى را كم رنگ كرد. 
به طورى كه در هفته منتهى به 25 دسامبر قيمت نفت و بهاى فلزات پايه 

كاهش و ارزش دارايى هاى امن مانند طال و بيت كوين افزايش يافت.
بازارهاى داخلى نيز همچنان حول دامنه محدودى نســبت به هفته هاى 

گذشته درحال نوسان هستند.
قيمت دالر و سكه در ابتدا و انتهاى هفته منتهى به 5 دى ماه ثابت ماندند 
اما اين شاخص در طول هفته با تغييراتى همراه بوده است. قيمت دالر 
تا روز يكشنبه افت 400 تومانى را به ثبت رساند و پس از آن تا انتهاى 
هفته به 25 هزار و 900 تومان رســيد. سكه نيز كه تا 11 ميليون و 730

هزار تومان كاهش يافته بود تا روز چهارشــنبه گذشته به 11 ميليون و 
980 هزار تومان رسيد.

مهم ترين عامل رشــد قيمت دالر در انتهاى هفته گذشته افزايش نرخ 
حواله درهم و همچنين رشد تقاضاى فصلى ارز به دليل نزديك شدن به 

تعطيالت سال نو ميالدى است.
به گفته برخى تحليل گران چنانچه نرخ دالر از مرز 26 هزار تومان عبور 
كند، احتمال ورود خريداران بيشــتر به بازار و افزايش بهاى اين دارايى 

وجود دارد.
البته در شرايط كنونى قيمت سكه و دالر را نمى توان به خوبى پيش بينى 
كرد اما به نظر مى رســد با توجه به سياست بازارساز نرخ دالر در يك 

دامنه محدود نوسان كند.
 اگرچه در هفته هاى اخير كاهش تقاضاى ســفته بازى به دليل اتفاقات 
سياسى، به افت قيمت اين دو دارايى منجر شد؛ لكن برخى تحليل گران 
معتقدند كه با وجــود انتظارات تورمى احتمــال افزايش قيمت ها در 
هفته هاى آتى قابل پيش بينى اســت. تحوالت سياسى نيز بر پيش بينى 

قيمت سكه و دالر تأثيرگذار است.
شاخص سهام كه در هفته منتهى به 28 آذرماه 6/2 درصد كاهش يافته 
بود، در هفته گذشــته رشد 2/4 درصدى را به ثبت رساند كه بيشترين 

رشد در روز ابتدايى هفته رقم خورد.
به عقيده تحليل گران، احتمال مذاكره ايران و آمريكا و بازگشت آمريكا 
به برجام ريسك هاى سياسى را كاهش داده و سيگنال مثبتى براى رشد 
شــاخص سهام در روزهاى آينده اســت. به عالوه بر رشد قيمت ها در 
بازارهاى جهانى و ركود بازارهاى موازى احتمال بازگشــت شاخص 
سهام به روند باثبات صعودى را تقويت مى  كند. افزايش رشد نقدينگى 
در ماه هاى اخير و تورم انتظارى نيز بر روند افزايشــى بازار سهام تأثير 

مثبت دارد.
بازار نفت كه در هفته منتهى به 18 دسامبر به دليل آغاز واكسيناسيون در 
انگلســتان و آمريكا و كاهش ميزان موجودى ذخاير نفت خام آمريكا 
مسير صعودى را طى كرده بود، در هفته گذشته با انتشار اخبار مبنى بر 
شيوع نوع جهش يافته ويروس كرونا در انگلستان و لغو سفرها از اقصى 
نقاط جهان به اين كشور و برعكس، نگرانى ها را افزايش داده و به كاهش 

تقاضا و بهاى نفت منجر شد.
البته در روز چهارشــنبه گذشته اعالم كاهش حجم ذخاير نفت  خام و 

فرآورده هاى تقطيرى آمريكا عاملى براى رشد اندك قيمت نفت شد.
در ابتداى هفته منتهى به 25 دســامبر، ارزش دالر به دليل تهديد رئيس 
 جمهور آمريكا براى امضا نكردن بســته محرك مالى اين كشور بهبود 
يافت كه همين مسأله موجب كاهش قيمت طال در بازارهاى جهانى شد.

اگرچه وعده برنامه خريد اوراق قرضه تا زمان بهبود بازار كار از سوى 
فدروال رزرو مى تواند به افزايش قيمت اين فلز گرانبها منجر شــود اما 
با توجه به اينكه در هفته هاى اخير بهاى طال از كانال هزار و 800 دالر 
فراتر نرفته احتمال تثبيت قيمت آن به باالتر از هزار و 900 دالر بســيار 
اندك است. به عالوه گونه جهش يافته ويروس كرونا اميدوارى ها از آغاز 
بهبود اقتصاد جهانى را كاهش داده و اين امر مى تواند افزايش قيمت طال 

را در هفته هاى آينده به دنبال داشته باشد.
بيت كوين در هفته منتهى به 18 دسامبر با رشد 23/5 درصدى و با عبور 
از مرز 22 هزار دالرى به باالترين قيمت در سال 2020 ميالدى رسيد. در 
هفته گذشته با انتشار اخبار شيوع ويروس جهش يافته كرونا تقاضا براى 
اين ارز ديجيتال افزايش يافت و در انتهاى هفته با رشد 10/1 درصدى 
قيمت 24 هزار و 418 دالر را به ثبت رســاند و در آغاز هفته جاري به 

مرز 28 هزار و 800 دالر رسيد.
بهاى جهانى فلزات پايه نيز در هفته منتهى به 25 دسامبر تحت تأثير اخبار 
منتشر شده از شــيوع ويروس جهش يافته كرونا و نگرانى ها از ترميم 
تقاضا رشــد منفى را به ثبت رساندند. همچنين تهديد رئيس جمهور 
آمريكا براى امضا نكردن بســته محــرك مالى نيز عامل ديگر اين افت 

قيمت بوده است.
* جمال رزاقى

آخرين خبر شريعتمدارى درباره 
متناسب سازى حقوق بازنشستگان با شاغالن

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: متناسب سازى حقوق بازنشستگان با شاغالن 
در سال هاى آينده ادامه دارد.

به گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، محمد شريعتمدارى، در نشست صميمى 
با جمعى از رؤســاى كانون هاى بازنشستگان صندوق بازنشستگى، اعالم كرد: منابع اين 
كار از طريق واگذارى سهام شركت ها تأمين شده كه صندوق بازنشستگى كشورى بايد با 

سرمايه گذارى بر روى اين سهام، براى تأمين منابع همسان سازى اقدام كند.

وزير تعاون با اشاره به انجام اصالحاتى در روند اجراى طرح همسان سازى و رفع ايرادات 
آن، گفت كه اين روند همسان ســازى و متناسب سازى حقوق بازنشستگان با شاغالن در 

سال هاى آتى هم تداوم خواهد داشت.
وى همچنيــن با تأكيد بــر توجه ويژه اين وزارتخانه به تشــكل هاى تخصصى و جلب 
مشــاركت جامعه مخاطب، تصريح كرد: نظرات و ديدگاه هاى رؤسا و اعضاى كانون هاى 
بازنشســتگى دريافت و احصا شده و متناسب با آن، دســتورالعمل هاى الزم به صندوق 

بازنشستگى كشورى و دستگاه هاى ذى ربط ابالغ شده است.
وى همچنين از گردآورى پيام ها و مطالب منتشرشــده از ســوى بازنشستگان در فضاى 
مجازى و تحليل محتواى آنها خبر داد و گفت: براســاس تحليل محتواى منتشرشــده در 

فضاى مجازى، 6 محور اصلى نظرات بازنشستگان درباره طرح همسان سازى احصا شد و 
در قالب طرح اصالحى، عملياتى شده است.

به گفته وى، در مورد بيمه تكميلى نيز ايرادها و انتقادات موجود را از شــركت بيمه گذار 
يا عدم پرداخت به موقع حق بيمه انتقادات بازنشســتگان دريافت كرده ايم و موارد ضعف 

و ايراد درحال پيگيرى است.
شــريعتمدارى به اقدامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و صندوق بازنشســتگى 
كشــورى براى رفع نقايص اجرايى طرح هاى رفاهى و خدماتى، شفاف ســازى فعاليت 
شــركت هاى وابســته به صندوق و ايجاد و تقويت مراكز ارتباطــى اينترنتى و تلفنى با 

بازنشستگان اشاره كرد.

 مشــتركينى كه يك ســوم الگوى مصرف 
را رعايــت كنند از تعرفــه صفر مصرف آب 
برخوردار خواهند شد و تعرفه قبوض آنها به 

صفر خواهد رسيد. 
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان با اشــاره به طرح جديد مطرح شده از 
سوى هيأت دولت، گفت: اين برنامه با عنوان 
«طــرح اميد» كليد خورد كه بر اين اســاس با 
توجه به تأكيد مقام معظم رهبرى، وزير نيرو و 
مقام عالى وزارت طرحى در بخش آب ارائه و 

2 هفته پيش مصوب شد.
سيدهادي حسيني بيدار با اشاره به اينكه بر اين 
اساس مشتركينى كه يك سوم الگوى مصرف 
را رعايــت مى كنند از تعرفه صفر مصرف آب 
و فاضــالب برخوردار خواهند شــد و تعرفه 
قبــوض آنها صفر خواهد شــد، توضيح داد: 
بر اين اســاس در بخش شــهرى 16 درصد 
مشتركين خانگى ما با 56 هزار انشعاب شامل 

اين طرح خواهند شد.
حســينى بيدار در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
چنانچه تأمين هر يك ليتر در ثانيه آب براى هر 
شهر يا استان با قيمت فعلى 600 ميليون تومان 
براى دولت هزينه داشته باشد، اگر بتوانيم 30
درصد آب ذخيره كنيــم كمك خوبى به كل 
جامعه خواهد شــد. در بخش روستايى نيز با 
اجراى اين طرح 9 درصد مشــتركين خانگى 
با 21 هزار انشــعاب شــامل اين بخشودگى 

مى شوند.
وى به كيفيت آب در استان همدان اشاره كرد 
و گفت: درحال حاضر در استان شركت آب و 
فاضالب اســتان يك آزمايشگاه معتمد محيط 
زيســت دارد و اين را به جرأت مى توان گفت 
كه از لحاظ كيفيت هيچ گونه مشــكلى وجود 

ندارد.
حسينى بيدار با اشــاره به اينكه شركت آب و 
فاضالب اســتان 2 مأموريت تأمين آب و دفع 
فاضالب را در دســتور كار خود دارد، اظهار 
كرد: اقدامات خوبى با توجه به يكپارچه سازى 
و فاضالب شــهرى و روستايى انجام شده كه 
موجب شــد تا خدمات ما به دورترين نقاط 

استان نيز برسد.
وى با بيان اينكه يكپارچه ســازى موجب شد 
تا همكاران در شــركت هاى آب و فاضالب 
روستايى و شهرى مكمل هم باشند و هرگونه 
مشــكل را مديريت كنند، تصريــح كرد: در 
بخش روستايى گام هاى بسيار خوبى برداشته 
شده اســت كه از جمله اين اقدامات مى توان 
به پويش «هر هفته الف- ب- ايران» اشــاره 
كــرد كه اين پويش موجب شــد 5 مجتمع و 

30 پروژه آبرســانى به روستاها 
با اعتبــارى افزون بر 50 ميليارد 
تومان براى مردم خوب اســتان 

همدان به بهره بردارى برسد.
وى با اذعــان به اينكــه ديگر 
برنامه هــا نيــز در دســتور كار 
است، بيان كرد: از ديگر پروژه ها 

مى توان به پروژه تصفيه خانه فاضالب همدان 
اشــاره كرد كه در اين پروژه، بخش لجن آن 
درحال پيگيرى است و تا پايان سالجارى اين 
پروژه با اعتبارى افزون بر 500 ميليارد تومان 
افتتاح خواهد شــد كه اين پروژه اثر ويژه اى 

خواهد داشت.
حســينى بيدار افزود: در همين راستا با كمك 
اســتاندار و بزرگان استان درنظر داريم تمامى 
صنايع زيردست تصفيه خانه، با تخصيص هاى 
دريافتــى از وزارت نيرو و يــا به روش هاى 
سرمايه گذارى بتوانيم تحت پوشش آب پايدار 

درآوريم.
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان با بيان اينكه با بازچرخانى انجام شده، 
پساب شهر همدان به نوعى تصفيه مى شود كه 
به حد قابل شرب ارتقا يابد، ادامه داد: اين آب 
را در اختيار صنعت قــرار مى دهيم تا بتوانيم 

پايدارى الزم را در اســتان 
ايجاد كنيم.

ليتر   1280 تصفيه   
در  فاضالب  پســاب 

همدان
وى در ادامه ضمن اشــاره 
بــه ديگر اقدامــات انجام 
تصفيهخانه  حوزه  در  شده 
در  كــرد:  خاطرنشــان 
هميــن رابطه مــدول دوم 
فاضــالب  تصفيه خانــه 
همدان وارد مدار شــد كه 
با اين اقدام ما درحال حاضر 
توانايى تصفيه هزار و 280

ليتر در ثانيه پساب فاضالب 
را داريم.

حســينى بيدار بيان كرد: با 
افتتاح پتروشــيمى هگمتانــه آب مورد نياز 
اين مجموعه توسط شركت آب و فاضالب 
اســتان تأمين خواهد شــد، ضمن اينكه در 
نيروگاه شهيد مفتح نيز با همراهى همكاران 
ما خدمات شايسته اى به اين بخش نيز ارائه 

مى شود.
 تأمين آب پايدار براى 11 روستا

وى با بيان اينكه آب پايدار 11 روستاى نزديك 

به شهر با جمعيتى افزون  بر 30 هزار نفر كه از 
لحاظ كمى و كيفى دچار مشكل بودند، تأمين 
شده است، گفت: در همين راستا تالش كرديم 
با مهندسى دوباره مشكالت ده روستا را مرتفع 
شد كه اين امر موجب رضايتمندى مشتركين 

شده است.
حســينى بيدار تأكيد كرد: عمليات اجرايى كه 
در 6 ماهه ابتدايى سالجارى انجام شد، بسيار 
شايســته بوده به طورى كه بازه زمانى مذكور 
حفر و تجهيز نزديك به 28 حلقه چاه، اجراى 
نزديك به 30 كيلومتر شبكه توزيع آب، اجراى 
40 كيلومتر خط انتقال، ساخت 730 مترمكعب 
مخزن، اصالح 24 كيلومتر شــبكه توزيع آب، 
بازسازى 11 دهنه چشمه و قنوات و تعويض 

213 پمپ عملياتى شد.
وى بــا تأكيد بر اينكــه در بحث كلرزنى صد 
روستا را تحت پوشــش قراردادهاى مربوطه 
برديــم تا اين روســتاها را 
سيستم هاى نوين  در بحث 
يادآور  كنيم،  ايمن  كلرزنى 
شــد: با مجموعه اقداماتى 
كه انجام شــد رضايتمندى 
مشــتركين آب شــهرى و 
روستايى بسيار ارتقا يافت و 
مى توان گفت با وجود اينكه 
همــدان جزو اســتان هاى 
تحت تنش آبى بوده در اين 
زمينه رضايتمندى مردم در 
حد قابل قبولى رشد داشته 

است.
30 افزايــش   

درصــدى توليد آب در 
روزهاى كرونايى

ديگــرى  بخــش  در  وى 
با اشــاره بــه مجموعه اقدامات انجام شــده 
در تصفيه خانــه اكباتــان، گفت: بــا توجه به 
اعتبارات جذب شــده در اين حوزه توانستيم 
اكسيالتور شماره 5 تصفيه خانه اكباتان همدان 
را با ظرفيت صد ليتر در ثانيه براى تصفيه خانه 
اضافه كنيم، همچنين پكيج تصفيه شــماره 2
تويسركان را با 60 ليتر بر ثانيه به مدار آورديم.

مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 

همدان در ادامه با اشاره به بازسازى و اصالح 
شبكه هاى فرسوده آبرســانى، بيان كرد: 106
بــاب مخزن در حوزه روســتايى و صد باب 

مخزن در حوزه شهرى نيز شست وشو شد.
وى همچنين با اشاره به شيوع ويروس كرونا 
و افزايــش مصرف آب در همدان، تأكيد كرد: 
ظرفيت توليد آب 30 درصد در متوسط استان 
افزايش يافت و شركت آبفا همكاران خاموش 

مدافعان سالمت بوديم.
 روســتاهاى تحت پوشش شركت 

آبفا مشكل آب ندارند
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همدان درباره مجموعه اقدامات انجام شــده 
در زمينه مشــكالت آب قهاوند، تصرح كرد: 
خوشــبختانه آب قهاوند پايدارى خاص خود 
را دارد و با جديت مشــكالت موجود مرتفع 
شده است، ضمن اينكه در بخش فاضالب نيز 
مطالعات فاز نخســت انجام شده كه به زودى 
براى تصويب مى رود و امســال يا سال آينده 

فاضالب اين شهر نيز اجرايى خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه هيچ يك از روســتاهاى 
تحت پوشــش شــركت آبفا در شهر همدان 
مشكل آب ندارند، خاطرنشان كرد: همكاران 
شــركت آبفــا اقدامــات ويــژه اى در بخش 
فاضالب باالى ســد دارند به طورى كه شبكه 
تصفيه خانه روســتاى سيمين انجام شده و در 

بهمن ماه افتتا خواهد شد.
 پوشش فاضالب 
به 95 درصد مى رسد

حسينى بيدار در بخش ديگرى درباره مجموعه 
اقدامات انجام شــده در حــوزه فاضالب نيز 
گفت: با توجه به تالش مجموعه مديران ارشد 
اســتان و نمايندگان استان گام هاى ويژه اى در 
بحث فاضالب برداشته شد كه جمعيت تحت 
پوشــش همدان در اين زمينه را به 95 درصد 

مى رسانيم.
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان 
همــدان در پايان يادآور شــد: درحال حاضر 
98 درصد جمعيت حاشيه شهر همدان تحت 
پوشــش خدمات فاضالب هستند درحالى كه 
اين عدد در كشــور 50 درصد و در استان 76

درصد است.

 آن طور كه معاون هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندار همدان گفت: زمين مورد نياز براى 
اجراى طرح اقدام ملى مســكن در ســطح 
شهرستان هاى استان حل شده و هيچ مشكلى 

در اين زمينه وجود ندارد.
بــه گزارش ايرنــا، فرهاد فرزانه در جلســه 
شوراى تأمين مسكن اســتان همدان، اظهار 
كرد: نيمى از زمين هاى مورد نياز براى اجراى 
طرح اقدام ملى مسكن در مركز استان تأمين 
شده و اراضى موردنياز براى 50 درصد مابقى 
واحدهاى مسكونى طرح نيز جانمايى شده و 

منتظر تصميم شوراى عالى هستيم.
وى افزود: شــهردارى ها و شوراهاى اسالمى 
در شهرستان همدان موضوع ارائه 50 درصد 

تخفيف عوارض به واحدهاى مسكن مهر را 
تصوب كردند كه اين تخفيف براى افراد زير 
پوشش به صورت صد درصد و كامال رايگان 

محاسبه مى شود. 
معــاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار 
همدان از همكارى مجموعه نظام مهندسى و 
دســتگاه هاى خدمات رسان نظير آب، برق و 
گاز، براي تهيه طرح متناسب با معمارى ايرانى 
اســالمى قدردانى و بر معرفى نمايندگانى از 
سوى شــهردارى در رابطه با طرح اقدام ملى 

مسكن به استاندارى تأكيد كرد. 
مديركل راه و شهرســازى استان همدان نيز 
در اين نشست، گفت: نام نويسى از متقاضيان 
طرح اقدام ملى مســكن همزمان با سراســر 

كشور در اين استان آغاز شده است.
داريوش حســينى افزود: ســاخت حدود 5 
هزار واحد مســكونى در برنامه اجراى طرح 
استان همدان براى امسال برنامه ريزى شده كه 
تاكنون 18 هزار و 500 متقاضى در اين طرح 

نام نويسى كردند.
وى اضافه كــرد: پس از بررســى وضعيت 
واجدين شــرايط 900 متقاضى شرايط الزم 
را نداشــتند و به مابقى افــراد فرصتى براى 
پرداخــت 40 ميليون تومــان در چند مرحله 

داده شد.
مديركل راه و شهرسازى استان همدان ادامه 
داد: وزارت راه و شهرســازى، بنياد مســكن 
انقالب اســالمى و ســتاد اجرايى فرمان امام 
راحل را به عنوان كارگــزار اين طرح معرفى 

كرده است.
اجراى  كار  درحال حاضــر  افزود:  حســينى 
طرح اقدام ملى مسكن در استان همدان آغاز 
شده و مشــكلى براى تأمين زمين به ويژه در 
شهرســتان هاى با جمعيت كمتر از صد هزار 

نفر وجود ندارد.
وى يــادآورى كرد: درصورت تصويب طرح 
الحاق 680 هكتار از منطقه شــورين شــهر 
همدان در شــوراى عالى شهرسازى، به طور 
حتم براى ده تا 15 ســال آينده مشكلى براى 
تأمين زمين مورد نياز ســاخت مســكن نيز 

نخواهيم داشت.
استان  ســال 1395،  سرشــمارى  براساس 
همــدان با نزديك به 20 هزار كيلومتر مربع 
وسعت، حدود يك ميليون و 750 هزار نفر 
جمعيت دارد كه تراكم نسبى 88 نفر در هر 
كيلومترمربع، اين اســتان را در رديف يكى 
داده  قرار  كشور  استان هاى  پرتراكم ترين  از 

 است.
در قالب طرح اقدام ملى مســكن قرار است 
400 هزار واحد مســكونى در كشور ساخته 
شــود كــه از اين تعــداد 200 هــزار واحد 
مسكونى در شهرهاى جديد، صد هزار واحد 
در بافت هاى فرســوده شــهرى و صد هزار 
واحد نيز در شهرهاى كوچك ساخته مى شود.

روند صعودى بورس آغاز مى شود
 بازار ســرمايه درحالى روزهاى نوسانى را پشت سر مى گذارد كه 
عواملى كه بايد براى رشــد بازار وجود داشته باشد، مهياست. بر اين 
اساس يك كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه عوامل بيرونى 
كه عمدتا سياسى هستند، باعث ترس بازار و حركت نوسانى آن شده 

است.
درحالــى كه پس از اصالح چشــمگير بازار ســرمايه، بســيارى از 
سهامداران منتظر رشد پى درپى اين بازار بودند و پس از آنكه شاخص 
از يك ميليون و 200 هزار واحد در آبان ماه به يك ميليون و 500 هزار 
واحد در پايان آذر رسيد، دوباره در روزهاى گذشته شاخص به كانال 
يك ميليون و 400 هزار واحد عقبگرد كرد. در اين راستا يك تحليلگر 
بازار ســرمايه بر اين باور اســت كه حال بازار خوب اســت و روند 

نوسانى آن به دليل اتفاقات بيرونى است.
بهزاد صمدى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه بازار سرمايه از 
عوامل بيرونى لطمه مى خورد، توضيح داد: بيشتر اين عوامل، تنش هاى 
سياسى هســتند. درواقع هرچه به سالگرد شهادات سردار حاج قاسم 
سليمانى نزديك تر مى شويم و تنش ها در عراق و خليج فارس شدت 

مى گيرد، بازار بيشتر مى ترسد.
وى با اشاره به گزارش هاى ماهانه شركت ها گفت: گزارش هاى ماهانه 
و ســودهاى محقق شده فصل پاييز عالى هستند و ركوردهاى فروش 
برخى شركت ها در آذرماه ثبت شده است. به گفته او در 3 ماه گذشته 
سودهاى محقق شــده خوبى صورت گرفته است كه هرچه به اواخر 
دى ماه نزديك مى شــويم، شــاهد آن خواهيم بود اما بــازار به داليل 

مذكور، گارد عقب نشينى گرفته و حالت ترس در بازار وجود دارد.
اين تحليلگر بازار ســرمايه ادامه داد: از سوى ديگر بين اهالى بازار در 
مورد شــاخص كل و شــاخص هم وزن دوگانگى رخ داده است و با 
توجه به اين اتفاق 2 دستگى بين سهامداران ايجاد شده است كه عاملى 

شده كه بازار نوسانى دنبال شود.
 صعود شاخص كل تا يك ميليون و 810 هزار واحد

صمدى با تأكيد بر اينكه حال بــورس به لحاظ پارامترهاى بنيادى و 
تكنيكالى خوب اســت، گفت: پروسه نوســانى مى تواند يك الگوى 
كالسيك در شاخص كل باشد و اين شاخص دوباره رشد خود را ادامه 
خواهد داد. به اعتقاد من هفته آينده كه از ســالگرد حمله تروريستى 
آمريكا و شهادت سردار ســليمانى عبور كنيم شاخص كل دوباره به 
روند روبه رشد خود تا يك ميليون و 810 هزار واحد حركت خواهد 

كرد.
وى بــا بيان اينكه بازار به پيشــواز گزارش ها خواهــد رفت، افزود: 
گزارش هــاى فصل پاييز مى تواند روند برخى ســهم ها را تغيير دهد. 
اتفاقات خوبى در نرخ فروش شــركت ها رخ داده است و سودسازى 

شركت ها مى تواند در ماه هاى آينده تحول ساز شود.
اين تحليلگر بازار سرمايه درمورد قيمت ها در بورس كاال نيز توضيح 
داد: در بورس كاال هم شــاهد رشد قيمت ها هستيم. روز گذشته نرخ 
شمش شركت هاى فوالدى به طور ميانگين بين 20 تا 25 درصد رشد 
داشته است. در واقع پارادوكسى بين قيمت سهم ها و فروش شركت ها 

رخ داده كه منشأ آن تنش هاى منطقه اى است.

آغاز خوداظهارى دستگاه هاى استخراج 
رمزارز

 معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: 
درباره لزوم تعيين تكليف وضعيت دستگاه هاى (ماينرهاى) موجود در 
كشــور، از تاريخ پنجم دى ماه به كليه دارندگان دستگاه هاى مذكور به  
مدت يك ماه فرصت داده شــده تا نسبت به ثبت مشخصات هويتى، 
تعداد، نوع و مدل دســتگاه هاى ماينر خــود و نيز پرداخت حقوق و 
عوارض دولتى از طريق لينك خوداظهارى دســتگاه هاى اســتخراج 

رمزارز مندرج در سامانه بهين ياب اقدام كنند.
به گزارش ايسنا، سعيد زرندى در جلسه كارگروه سرمايه گذارى گفت: 
براساس بند 1 مصوبه هيأت وزيران و همچنين ماده 6 آئين نامه اجرايى 
ابالغى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز، فرايند خوداظهارى و 
پرداخــت حقوق و عوارض دولتى پــس از پايان مهلت يك ماهه، در 
تاريــخ 5 دى ماه 1399 پايان خواهد يافــت و اين تاريخ قابل تمديد 

نيست.
وى افزود: پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتى، گواهى با شماره 
شناســه معين و يكتا كه شامل مشخصات فنى و مدل دستگاه ها است 
در ســامانه ايجاد و توسط متقاضى قابل دريافت است و دستگاه هاى 
نظارتى، قضايى و ساير ذينفعان، امكان صحه گذارى اطالعات گواهى 
را با درج شناســه يكتاى گواهى از طريق زبانه «اســتعالم گواهى» در 

صفحه اصلى سامانه بهين ياب خواهند داشت.
وى افزود: تاكنون هزار و 156 متقاضى درخواست خوداظهارى را در 
ســامانه ثبت  كرده اند و 240 متقاضى نيز موفق به پرداخت حقوق و 
عوارض دولتى شده اند و با توجه به محدوديت هاى زمانى، پيش بينى 

مى شود اين تعداد به سرعت افزايش يابد.
بنــا بر اين گزارش، بــا توجه به ممنوعيت به كارگيــرى و نگهدارى 
دســتگاه هاى ماينر در مراكز بدون مجوز دارندگان اين دســتگاه هاى 
مى توانند حداكثر تا تاريخ 5 اســفند 1399 نســبت به تعيين تكليف 

دستگاه هاى خود به يكى از روش هاى زير اقدام كنند:
روش يكم: دريافت جواز تأســيس براى فعاليت استخراج رمزارز در 
سامانه بهين ياب و استفاده از دستگاه ها در محل هاى مجاز پس از اخذ 

پروانه بهره بردارى در داخل كشور و يا مناطق آزاد و ويژه اقتصادى
روش دوم: امكان واگذارى دستگاه ها به  افراد داراى مجوز در سامانه و 

بارگذارى مستندات مربوط در سامانه

 
 
 

 
 

مديرعامل شركت آبفاى استان:

16 درصد مشتركين آب شهرى 
مشمول تعرفه صفر هستند

معاون عمراني استاندار: 

مشكلى براى تأمين زمين مسكن 
نـداريم

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

اول/ هيأت  مورخه 1399/09/03  شماره 139960326001000967  رأي  برابر 
دوم موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه 
يك  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين قربانى فرزند سبزعلى 
به شــماره شناسنامه 3509 صادره از همدان در ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 450/10 مترمربع قسمتي از پالك 5/63 اصلي واقع در حومه بخش 
يك همدان نرســيده به ميدان دره مرادبيگ، كوچه مدرسه  خريدارى از 
مالك رســمى مخدره طوبى خانم محرز گرديده است؛ لذا به منظور اطالع 
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي كه 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1307)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/11

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
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شكست برايتون در حضور جهانبخش 
 برايتون در حضور عليرضا جهانبخش برابر ميهمان خود آرسنال با 

يك گل شكست خورد و بيش از پيش در خطر سقوط قرار گرفت.
هفته شانزدهم ليگ برتر فوتبال انگلستان با انجام 4 بازى پيگيرى شد 
كه در مهم ترين ديدار آرســنال در خانه برايتون با نتيجه يك بر صفر 

به برترى رسيد.
توپچى هاى لندن در ورزشــگاه آمكس با تك گل آلكساندر الكازت 
موفق شدند از سد ميزبان خود بگذرند. عليرضا جهانبخش ملى پوش 
كشورمان در اين مسابقه از ابتدا براى برايتون به ميدان رفت و تا دقيقه 

75 در زمين حضور داشت.

تداوم گلزنى طارمى در پورتو
 تيم فوتبال پورتو در شب درخشان مهدى طارمى كه 2 گل به ثمر 
رساند برابر ويتوريوگيمارش به برترى ارزشمند خارج از خانه دست 

يافت.
از هفته يازدهم ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى پرتغال، ويتوريوگيمارش 
ميزبــان پورتو بود كه اين ديدار تماشــايى با پيروزى 3 بر 2 پورتو به 

پايان رسيد.
مهدى طارمى كه در هفته هاى اخير عملكرد خوبى در پورتو داشــته 
اســت، در اين ديدار از ابتدا به ميدان رفت و در دقايق 42 و62 براى 
پورتو گلزنى كرد تا شــب رؤيايى را سپرى كند. طارمى در دقيقه 84

به دليل مصدوميت تعويض شد. 
پيش از اين ديدار، سانتاكالرا درحالى كه «شهريار مغانلو» را در تركيب 

داشت در زمين مورينزه با يك گل شكست خورد.

بارسلونا بدون «مسى» توان بردن ندارد
 تيم فوتبال بارســلونا در غياب «ليونل مســى»، مقابل ايبار تن به 

تساوى يك بر يك داد تا وضعيتش بدتر از گذشته شود.
از هفته شــانزدهم ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا، بارسلونا كه شرايط 
خوبى ندارد در آخرين بازى اش در ســال 2020 به مصاف ايبار رفت 
و در ادامه عملكرد پرنوسان خود به تساوى يك بر يك رضايت داد.

بارســلونا در اين ديدار «ليونل مسى» را به دليل مصدوميت در اختيار 
نداشت. «جرارد پيكه»، «آنسو فاتى»، «جوردى آلبا» و «سرخيو روبرتو» 

ديگر مصدومان اين تيم هستند.
بارســلونا با اين پيروزى 25 امتيازى شــد و در جايگاه دور از انتظار 

ششم باقى ماند و ايبار هم به امتياز 16 رسيد.

بيرانوند با اخراج لكو 
فرصت بازى پيدا مى كند

 سرمربى تيم بلژيكى آنتورپ كه عليرضا بيرانوند را به خدمت دارد 
از اين تيم جدا شد.

ايوان لكو سرمربى اين تيم از اين باشگاه جدا شده و حاال اين باشگاه 
بلژيكى بايد به دنبال استخدام يك سرمربى جديد باشد.

در هفته هاى اخير اختالفاتى ميان عليرضا بيرانوند و لكو به وجود آمده 
بود و حاال با جدايى اين مربى به نظر مى رسد بيرانوند هم مى تواند با 

حضور مربى جديد بيشتر فرصت بازى كردن پيدا كند.

هافبك پرسپوليس با القطر به توافق رسيد
 بشار رسن هافبك عراقى پس از چند فصل حضور در پرسپوليس، 
ســرانجام پس از پايان فينال ليگ قهرمانان 2020 آسيا از اين تيم جدا 

شد.
 بشــار با تيم القطر توافق كرده است و به صورت رسمى قرارداد امضا 
كرد و تست هاى پزشكى را در اين تيم پشت سر گذاشت و همبازى 

على كريمى هافبك سابق استقالل شد.

قيمت آزمون 3 ميليون يورو افزايش يافت
 ســردار آزمون مهاجم ايرانى تيم فوتبال زنيت ســنت پترزبورگ 

سومين بازيكن روسيه از نظر افزايش قيمت شد.
به گزارش ســايت «اسپورت» روســيه، از ماه جوالى تاكنون «نيكوال 
والســيچ» هافبك تيم فوتبال زسكا بيشترين افزايش قيمت را در ليگ 
فوتبال روسيه داشته است. قيمت اين بازيكن با 5 ميليون يورو افزايش 

به 30 ميليون يورو رسيده است.
«ســافونوف» دروازه بان تيم كراســنودار از اين نظر در رده دوم قرار 
دارد. قيمت اين دروازه بان با 4 ميليون يورو افزايش، 15 ميليون يورو 

برآورد مى شود.
ســردار آزمون از ماه جوالى تاكنون 3 ميليــون يورو افزايش قيمت 
داشته اســت. به اين ترتيب ارزش مهاجم ايران به حدود 23 ميليون 

يورو رسيده است.
درحال حاضر تيم زنيت سن پترزبورگ با 41 امتياز صدرنشين ليگ برتر 
روســيه تا پايان نيم فصل شد. سردار آزمون نيز با 11 گل در رده دوم 

جدول بهترين گلزنان اين رقابت ها قرار گرفت.

«كاستا» قرارداد خود را با اتلتيكو فسخ كرد
 براساس تأييد باشگاه اتلتيكومادريد، «ديگو كاستا» قرارداد خود را 

با اين باشگاه اسپانيايى فسخ كرد.
مهاجم اسپانيايى اتلتيكو كه چند روز پيش درخواست خود را مطرح 
كرده بود، از زمانى كه در ســال 2006 به عنوان يك نوجوان 17 ساله 
به اتلتيكو پيوســت، در جريــان 2 دوره حضور در اتلتيكومادريد، در 
مجموع 2015 بازى رســمى براى اين تيــم انجام داد و 83 گل و 36

پاس گل به نام خود ثبت كرد.

حامى متعصب پاس هستم
 تيم پاس نماد ورزش اســتان اســت و حامى متعصب تيم فوتبال 

هستم.
مديركل ورزش و جوانان استان با اعالم اين مطلب، اظهار كرد: هرگز 
دنبال كمرنگ كردن حمايت ها از تيم پاس نيستيم بلكه از اينكه ساير 
تيم هاى ورزشــى را در قالب نام پاس در ليگ هاى كشــورى شركت 
دهيم، اســتقبال مى كنيم. حميد ســيفى بيان كرد: تيم پاس از گذشته 
تاكنون دچار يكسرى مشكالت است كه بايد نسبت به حل آن تدابير 
اساســى انديشيده شــود. اين تيم نياز به حمايت مالى خارج از بدنه 

دستگاه ورزش دارد ضمن اينكه ما نيز در حد توان كمك مى كنيم.
وى افزود: نمى توان يك شبه انتظار حل مشكل تيم پاس را داشت زيرا 
اين مشــكالت حاصل سال هاى گذشته اســت و نياز به همگرايى و 

تصميم سازنده از سوى مسئوالن اجرايى استان دارد.
ســيفى اضافه كرد: درحال حاضر دستگاه ورزش استان، هتل ورزش، 
سالن سرپوشيده و چمن ورزشگاه مريانج را در اختيار تيم پاس قرار 

داده است و هر زمان نيز به كمك نياز داشته اند، وارد عمل شده ايم.

تخصيص يكسان اعتبارات ورزشى 
بين شهرستان ها 

 دســتگاه ورزش اســتان در توزيع امكانات و تخصيص اعتبارات 
ورزشى بين شهرستان ها تبعيض قائل نخواهد بود.

مديركل ورزش و جوانان استان در ديدار مشترك به همراه معاون سازمان 
برنامه و بودجه استان و جمعى از معاونان و كارشناسان اداره كل ورزش و 
جوانان استان در ديدار با فرماندار نهاوند، گفت: توزيع امكانات و تجهيزات 
ورزشى در شهرســتان هاى استان براساس قانون يكسان است و هرگز 
تفاوتى در اين زمينه بين هيچ يك از شهرســتان ها قائل نيستيم. سيفى با 
اشاره به اينكه استاديوم عليمراديان ظرفيت بزرگى دارد كه بايد در راستاى 
استفاده بهينه از آنها وقت گذاشت و فكر كرد، گفت: باورمان اين است كه 
پروژه هاى نيمه كاره را مى توانيم با توان مضاعف به نتيجه برسانيم و در اين 

راستا نيز از راه هاى مختلف اقدام مى كنيم.
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پيشخوان
سرانه ورزشى دانشگاه آزاد 

باالى يك مترمربع است
 دانشگاه آزاد اسالمى با دارا بودن يك ميليون و 520 هزار متر مربع 
فضاى ورزشــى و سرانه ورزشى باالى يك متر، در سطح كشور ممتاز 

است.
رئيس مركز ورزش و تربيت بدنى دانشــگاه آزاد اســالمى در جلسه 
شــوراى تخصصى ورزش دانشــگاه آزاد با اعــالم اين مطلب، گفت: 
دانشــگاه آزاد اســالمى در حوزه ورزش يك ســر و گردن از تمامى 

مؤسســات آموزش عالى كشور باالتر است و گواه اين مسأله مسابقات 
يونيورســياد جهانى است كه نزديك به 80 درصد دانشجويان دانشگاه 

آزاد اسالمى پرچم مقدس كشورمان را به اهتزاز درآوردند.
اميرعباس لشگرى افزود: دانشــگاه آزاد اسالمى به لحاظ زيرساختى و 
امكانات ورزشى در سطح كشور ممتاز است و با دارا بودن يك ميليون 
و 520 هــزار متر مربع فضاى ورزشــى و يك ميليــون و 20 هزار نفر 
دانشــجو، از سرانه ورزشى بســيار خوب باالى يك مترمربع بهره مند 

است.
وى تشــريح كرد: بزرگ ترين باشگاه ورزشى كشور متعلق به دانشگاه 

آزاد اســالمى اســت و هم اكنون در 19 رشته ورزشــى مردان و زنان 
به صورت حرفه اى در ليگ هاى مختلف حضور دارد. 

لشــگرى امكانات ورزشــى واحد همدان را خوب و حرفه اى ارزيابى 
و تأكيد كــرد: واحد همدان به راحتى قادر به ميزبانى اردوهاى مختلف 

تيم هاى ملى و نيز مسابقات ليگ است.
وى از واگذارى اســتانى دانشــگاه خبر داد و تصريح كرد: با توجه به 
واقعيت ها و امكانات فراوان واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى در سراسر 
كشور و ظرفيت هاى هر استان، درنظر داريم تيم هاى حرفه اى دانشگاه 

آزاد اسالمى را به واحدهاى استانى واگذار كنيم.

بيژن 
داور پرسپوليس شد

 بيژن حيدرى داور بين المللى استان 
امروز در تهران سوت مى زند.

ــب  ــدار عق ــك دي ــروز در ي عصــر ام
ــاى  ــتم رقابت ه ــه هش ــاده از هفت افت
تهــران  در  كشــور  برتــر  ليــگ 
برگــزار مى شــود و در ايــن ديــدار 
ــن  ــان ذوب آه ــپوليس ميزب ــم پرس تي

اصفهــان اســت.
فوتبال  فدراســيون  داورى  دپارتمــان 
قضــاوت اين ديــدار حســاس را به 
داور بين المللى همدان ســپرده است، 
امروز پنجشــنبه بيژن حيدرى به همراه 
محمدرضا ابوالفضلى و براتعلى مولوى 

اين ديدار را قضاوت خواهد كرد.

آغازجام سردار 
شهيد سليمانى در بهار

چهارجانبــه  فوتبــال  مســابقات   
گراميداشــت شهيد قاســم سليمانى به 

ميزبانى بهار آغاز شد.
در نخســتين ديدار اين مســابقات تيم 
پيشكســوتان الوند همــدان به مصاف 
پيشكسوتان بهار رفت كه با نتيجه 2 بر 
يك تيم همدانى پيروز شد و راهى ديدار 

نهايى اين رقابت ها شد.
اين ديــدار را مجتبى دى آبادى قضاوت 
كرد و مجتبى مظاهرى و على ســعادتى 
نيز وى را در امر قضاوت كمك كردند.

گل هاى الوند همــدان را در اين ديوار 
فرهاد اديب و مرتضى خانجانى به ثمر 
رســاندند و تك گل بهــار را نيز مجيد 
مينايى وارد الوند كرد. تيم بهار در نيمه 
دوم با اخراج مجيد مينايى ده نفره به كار 

خود ادامه داد.
در دومين روز اين مسابقات پيشكسوتان 
اللجين و رســانه ورزش به مصاف هم 
رفتند. ديدار پايانى فردا جمعه با حضور 
مســئوالن بين 2 تيم پيشكسوتان الوند 
همدان و برنده بازى پيشكسوتان اللجين 

و رسانه ورزش برگزار خواهد شد.
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 دستگاه ورزش استان درنظر دارد با كمك 
استاندار از مدال آوران جهانى و آسيايى استان 

قدردانى و تجليل كند.
مديركل ورزش و جوانان استان در گفت وگوى 
اختصاصى با خبرنگار همدان پيام با اعالم اين 
مطلب، گفت: به اســتاندار ورزش دوســت 
همدان پيشــنهاد تجليل از مدال آوران آسيايى 
و جهانى استان در سال هاى 97 و 98 را داديم 
كه با اســتقبال سيدناصر شاهرخى همراه شد 
و بــه زودى از اين قهرمانان قدردانى و تجليل 

خواهد شد.
حميد ســيفى افــزود: در شــرايط كرونايى 
تصميم گرفتيم از قهرمانان ارزنده اســتان كه 
در ســال هاى 1397 و 1398 در رقابت هاى 
آســيايى و جهانى براى اســتان همدان مدال 
كســب كردند، در مراســمى از آنها قدردانى 

كنيم.
وى افزود: منابع مالى اين تجليل فراهم شــده 
اســت و با حمايت استاندار در اواخر دى ماه 

اين برنامه انجام خواهد شد.
ســيفى ادامــه داد: در ايــن مراســم تنها از 
قهرمانانى كه در مســابقات آسيايى و جهانى 
صاحب عنوان شده اند تجليل خواهيم كرد و 
از قهرمانان كشــورى و بين المللى نيز در يك 

فرصت مناسب قدردانى خواهد شد.
وى افزود: با توجه به شــرايط كروناى كشور 
از مدال آوران شهرستان همدان در استاندارى 
تجليل خواهيم كرد و از قهرمانان شهرستانى 
نيــز در فرماندارى هاى شهرســتان ها تجليل 
خواهد شــد همچنين از قهرمانان ملى پوش 
حاضر در اردوهاى تيم ملى نيز در كمپ هاى 

تيم ملى قدردانى خواهيم كرد.
مديــركل ورزش و جوانــان ارج نهادن به 
قهرمانــان و مــدال آوران اســتان را وظيفه 
دســتگاه ورزش دانســت و گفت: در اين 
مراســم از قهرمانان و مدال آوران سال هاى 
97 و 98 تجليل خواهيم كرد و اميدوارم كه 
در فرصت هاى ديگر نيز از ســاير قهرمانان 

تجليل كنيم.
وى بــه هزينه اين مراســم و مقــدار جوايز 
اشــاره اى نكــرد و گفــت: ايــن برنامه با 
حمايت اســتاندار انجام مى شود و با توجه به 
توانايى هاى اســتان و دستگاه ورزش تجليل 

به عمل مى آيد.
زمان دقيق مراسم تجليل هنوز مشخص نشده 
است اما ســيفى يادآور شد كه در نظر داريم 

در هفته پايانى دى ماه اين مراسم انجام شود.

به زودى از مدال آوران استان 
تجليل مى شود

 جام حذفى فوتبال باشــگاه هاى كشور 
فصل 1400-1399 از پايان دى ماه با حضور 
قهرمان اســتان ها كليد مى خــورد و پس از 
مشخص شدن چهره تيم هاى برتر، به ترتيب 
تيم هاى ليگ دسته سوم، دوم، نخست و ليگ 
برترى ها وارد جدول مسابقات خواهند شد. 
در شرايطى كه سازمان ليگ فوتبال و كميته 
مسابقات، روزهاى ســخت و فشرده اى را 
براى برگزارى ليگ پشــت سر مى گذارند، 

برنامه ريزى جام حذفى را نيز در دستور كار 
دارند.

طبق تصميم اتخاذشــده، جام حذفى فوتبال 
باشــگاه هاى كشــور فصل 1400-1399 از 
اواخر دى مــاه با حضور قهرمان اســتان ها 
آغاز مى شود و پس از مشخص شدن چهره 
تيم هاى برتر، به ترتيب تيم هاى ليگ دســته 
ســوم، دوم، يكم و ليگ برترى وارد جدول 

مسابقات خواهند شد.

نشان پهلوانى به 
مسعود چوبين اهدا شد

 از رئيس فدراسيون ورزش هاى زورخانه اى 
و كشتى پهلوانى كشور نشان پهلوانى به مسعود 
چوبين داور بين المللى استان و نويسنده كتاب 
تاريخ زورخانه و كشتى پهلوانى مالير هدا شد.

از كتــاب «تاريخ زورخانه و كشــتى پهلوانى 
مالير» به قلم مسعود چوبين عضو كميته تحقيق 
و تأليف فدراســيون و با حضور ولى ا... سيف 

مشــاور رئيس جمهــور، عبدالحميد احمدى 
معاون فرهنگى و توسعه ورزش همگانى وزير 
ورزش و جوانان، حجت االســالم والمسلمين 
احد آزاديخــواه نماينده مردم مالير در مجلس 
شــوراى اســالمى، مجتبى جوهــرى رئيس 
فدراســيون زورخانه اى و تنى چند از اعضاى 

هيأت رئيسه در مراسمى رونمايى شد.
در پايان اين مراســم نشــان پهلوانى از سوى 
رئيس فدراسيون و توسط آزاديخواه به مسعود 

چوبين نويسنده اين اثر، اهدا شد.

 در هفته دوم ليگ دســته دوم فوتبال كشور 
در برابر تيم فوتبال مس نوين كرمان تيم فوتبال 
شــهردارى همــدان در ديدارى كه مســتحق 

پيروزى بود با ضعف داور تن به تساوى داد.
ســرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان با اشاره 
به تساوى خانگى تيم فوتبال شهردارى همدان 
در هفته دوم ليگ دســته دوم فوتبال كشــور 
برابر مس نويــن كرمان، اظهار كــرد: در اين 
بــازى فوتبال كامال برتر و زيبايى را به نمايش 
گذاشــتيم و مى توانستيم با اختالف بيشترى به 

پيروزى برسيم.
رضــا طاليى منش افــزود: در نيمــه دوم دو 
موقعيت تك به تك خلق كرديم كه با بدشانسى 
و بى دقتى تبديل به گل نشد، همچنين يك گل 

هم زديم كه به اشتباه داور آفسايد اعالم كرد.
طاليى منش با اشاره به گل تساوى تيم فوتبال 
مس نوين كرمــان در دقيقه 86، گفت: در اين 

صحنه به دليل مصدوميــت آرمين طاليى منش 
تمركزمــان كمــى به هــم ريخــت و بازيكن 
تعويضى مان را هم داور اجازه نداد به ســرعت 
وارد زميــن شــود و در غفلــت مدافعان گل 

خورديم.
وى با اشــاره بــه قضاوت ضعيــف داور اين 
مســابقه، گفت: مى توانم بگويم قطعا داور در 
نتيجه بازى تأثيرگذار بود، وى به راحتى از كنار 
2 صحنه مشــكوك به پنالتى ما گذشت و گل 
سالم ما را كه كارشناســان تأييد كردند مردود 

اعالم كرد.
ســرمربى شــهردارى در پايان افزود: متأسفانه 
داور در اين ديدار ســوت هاى پراشــتباه زد و 
تمركز الزم را از ما گرفت كه اميدواريم كميته 
داوران در چيدمان ها داورى از داوران با تجربه 
و بهترى استفاده كند تا به راحتى حق يك استان 

پايمال نشود.

جام حذفى كشور پايان دى كليد مى خورد

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:

داور 3 امتياز خانگى را از ما گرفت
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در ديدار سفير عراق و نماينده ولى فقيه 
در حج مطرح شد

موافقت و شرط عراق براى ازسرگيرى 
سفر زيارتى ايرانى ها

 سفير عراق در تهران در ديدار با نماينده ولى فقيه در امور حج 
و زيارت از آغاز دوباره سفرهاى زيارتى درصورت توافق مسئوالن 

ذى ربط 2 كشور استقبال كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى حج، حجت االســالم والمسلمين 
سيدعبدالفتاح نواب در ديدار با نصير عبدالمحسن عبدا...، به سطح 
همكارى ايران و عراق در حــوزه حج و زيارت و تردد ميليون ها 
زائــر ايرانى و عراقى در طول ســال از طريــق مرزهاى 2 طرف، 
اشاره كرد و گفت: اميدواريم با كنترل بيشتر ويروس كرونا، زمينه 

سفرهاى زائران ايرانى به اعتاب مقدسه در عراق دوباره فراهم شود.  
وى با اشاره به حضور نصير عبدالمحسن عبدا... در گذشته به عنوان 
سركنسول جمهورى عراق در مشهد و آشنايى با فعاليت هاى حوزه 
حج و زيارت، اظهار كــرد: انتظار داريم اين تجربه موجب فراهم 
كردن امكانات و تسهيالت بيشتر براى رفت و آمد زائران ايرانى به 

عتبات عاليات و بهره بردارى از سفرهاى زيارتى شود.
ســفير عراق در تهران نيز با اشــاره به روابط دوستانه 2 كشور و 
پيوســتگى و عالقه 2 ملت ايران و عراق، گفت: كرونا ســفرهاى 
زائران به اماكن مقدسه در 2 كشور را كاهش داده و در صدد هستيم 

با بهبود شرايط بهداشتى بار ديگر اين سفرها از سرگرفته شود.
وى آمادگــى خود را براى صدور رواديد براى كاروان هاى زيارتى 
كه در آينده در قالب ســازمان حج و زيارت براى ســفر به عراق 
ساماندهى خواهند شــد، اعالم كرد و افزود: شهرهاى زيارتى در 

عراق براى اســتقبال از زائران ايرانى مشــكلى ندارند و در انتظار 
توافقات ميان مراجع ذى ربط در 2 كشور هستند.  

نماينــده ولى فقيه در امور حج و زيــارت نيز با بيان اينكه پس از 
تعطيل شدن ســفرهاى زيارتى حج، عمره و عتبات، 21 كميته در 
ســازمان حج و زيارت ايران تشكيل شــده و درحال بهينه سازى 
برنامه هاى اين حوزه است، از توســعه همكارى هاى 2 طرف در 
حوزه حج و زيارت اســتقبال كرد و از حجت االساالم والمسلمين 
شــيخ مسعودى رئيس شوراى عالى حج و عمره عراق، براى سفر 

به ايران دعوت كرد.  
در ادامه اين ديدار كه در محل بعثه مقام معظم رهبرى انجام شــد، 
حجت االسالم صحبت ا... رحمانى معاون امور عتبات سازمان حج 
و زيارت، از اقدامات و پيگيرى هاى اين ســازمان درباره سفرهاى 
زيارتى به عتبات عاليات گزارش داد و گفت: سازمان حج و زيارت 

بر اعزام منظم و برنامه ريزى شــده زائران ايرانى به عراق با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى و حفظ امنيت و كرامت زائران تأكيد دارد و 
مذاكرات خوبى نيز با سفير عراق درباره نحوه اعزام آينده به عراق 

درصورت بهبود شرايط كرونايى داشته است.

شفاف سازى درباره 
«هتل بيمارستان» هاى الكچرى 

و بدون مجوز
 تاكنون هيچ مجوزى با عنوان «هتل بيمارستان» در 
كشور صادر نشده است و بيمارستانى كه چندى پيش 
با اين عنوان بخش زايماِن به اصطالح الكچرى را تبليغ 
كرد، مجوز هتل بيمارســتان ندارد. معاون گردشگرى 
مى گويد: هتل بيمارستان ها ساختارى مصطلح هستند 
كه در كشــورهاى ديگر معموال با عنوان هتل كلينيك 
(Hotel Clinic) فعاليــت مى كننــد و تركيبى از 2 
فعاليت هتل و بيمارستان هستند، يعنى عالوه بر كاربرى 
سالمت و درمان، خدمات هتلى به بيماران و همراهان 
آنهــا مى دهند. اين مراكز بايــد ضوابط هر 2 بخش را 
داشــته باشند و نياز هر 2 گروه را تأمين كنند. در ايران 
نيز عنوان «هتل بيمارســتان» از سال 1394 به ضوابط 
گردشگرى اضافه شد ولى تاكنون مجوزى با اين عنوان 

صادر نشده است.
ولى تيمورى با اشاره به تبليغات بخش زايمان يكى از 
مراكز بيمارستانى در تهران با تابلو هتل بيمارستان، اظهار 
كرد: در بررســى هايى كه انجام شد، مشخص شد اين 
مجموعه مجوز بخش هتل را ندارد. براى اينكه واحدى 
با عنوان «هتل بيمارســتان» فعاليت كند، بايد 2 مجوز 
مجزا از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
و وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
دريافت كند و نمى تواند تنها با گرفتن مجوز از وزارت 

بهداشت از عنوان و تابلو هتل بيمارستان استفاده كند.
تيمورى بيان كرد: انتظار داريم اگر مجموعه اى كاربرى 
اقامت، پذيرايى و اسپا تعريف مى كند، حتما از وزارت 
ميراث فرهنگى و گردشگرى مجوز بگيرد و براى امور 

درمانى به مرجع ذى صالح مراجعه كند.
وى افزود: البته بيمارســتان مذكور در ســال 1392 به 
معاونت گردشــگرى مراجعه كرد و بسيار عالقه مند و 
پيگير بود كه مجوز هتل بيمارســتان بگيرد اما آن زمان، 
ضوابطى براى اين نوع تأسيســات در سازمان ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى تعريف نشده بود و مجوزى با 
عنوان هتل بيمارســتان نه تنها براى اين مجموعه، بلكه 
براى هيچ مجموعه ديگرى صادر نشده است. شايد اين 
بيمارســتان از ما موافقت اصولى گرفته باشد اما پروانه 
بهره بــردارى با اين عنوان ندارد. شــايد اين مجموعه 
منتظر بوده ما ضوابط هتل بيمارستان را تكميل كنيم و 

بعد براى گرفتن پروانه بهره بردارى مراجعه كند.
تيمورى دربــاره برخورد با مراكــزى كه بدون مجوز 
با عنوان «هتل بيمارســتان» درحال فعاليت هستند و با 
اســتفاده از اين نام، خدمات گران تــرى را به بيماران 
عرضه مى كنند، گفت: ايــن مراكز تا وقتى مجوز هتل 
بيمارســتان از وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
نگرفته باشــند، نبايد از عنوان و تابلو هتل بيمارســتان 
اســتفاده كنند. درباره نظارت و پيگيرى نوع خدمات 
و قيمت آن نيز چون بيمارســتان محسوب مى شوند و 
در مصاديق ما تعريف نمى شــوند نمى توانيم روى آنها 

نظارت داشته باشيم.
معاون گردشگرى در پاسخ به اين پرسش كه آيا لزوما و 
مطابق تعاريف و استانداردهاى موجود، هتل بيمارستان 
يك مركز الكچرى محسوب مى شود و قيمت خدمات 
آن بر چه اســاس تعيين مى شــود، اظهار كرد: ما انواع 
هتل داريم، اين كه هتل بيمارســتان را تنها مجموعه اى 
الكچرى و گران بدانيم، تعريف كامال اشــتباهى است. 
پايه تعريف هتل بيمارستان به هيچ وجه روى قيمت و 
خدمات الكچرى نيست. اين مراكز امكانات اقامتى را 
در كنار خدمات بيمارستانى عرضه مى كنند و استاندارد 

مشخصى دارند.
معــاون اداره كل نظارت و ارزيابــى خدمات ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى نيز پس از كنترل 
اطالعات 13 هزار تأسيسات گردشگرى ثبت شده تأييد 
كرد كه تاكنون هيچ مجوزى با عنوان هتل بيمارســتان 
در كشــور صادر نشده اســت. تنها يك مورد موافقت 
اصولى در ســال 1392 صادر شده كه به سرمايه گذار 
اجازه مى دهد واحد گردشــگرى بسازد اما براى ايجاد 
و بهره بــردارى بايد پروانه و مجوز ديگرى را دريافت 
كند كه تاكنون مراجعه نكرده اســت، در نتيجه فعاليت 
واحد مذكور با عنوان «هتل بيمارســتان» غيرقانونى و 

غيرمجاز است.

سال 2021 از راه رسيد 
خطرناك ترين كشورهاى جهان 

در سال 2021 كجاست؟
 ســال2021 از راه رســيد، وب ســايت Travel Risk Map هر 
سال ليستى از خطرناك ترين كشورهاى جهان براى سفر را ارائه مى  كند. 
كارشناسان اين وب سايت براساس معيارهاى مختلف كشورها را بررسى 
و درنهايــت آنها را رتبه بندى مى كنند. اين ليســت يكــى از معتبرترين 
رتبه بندى هاى جهان اســت و امسال دوازدهمين ســالى است كه اعالم 
مى  شــود. اما پيش از پرداختن به ليست و رتبه  بندى كشورها، الزم است 

كمى با اين وب سايت آشنا شويم.
 International SOS اين وب ســايت بخشى از خدمات شــركت
اســت كه با هدف ايجاد فضاى امن كارى تشــكيل شده است. بسيارى 
از شــركت ها در ســطح بين المللى فعاليت مى كنند، شركت اينترنشنال 
اس او اس مى خواهد اطالعات دقيقى از امنيت كشــورهاى مختلف در 
اختيار اين شركت ها قرار دهد. با تكيه بر اطالعات اين سايت، شركت ها 
راحت تر مى توانند نسبت به گسترش تجارت خود در مقياس بين المللى 
تصميم بگيرند. به عالوه، با اســتفاده از برنامه هاى اين ســايت و رعايت 
دستورالعمل ها، مى توانند سالمت و امنيت كاركنان خود را تأمين كنند. در 
اين راســتا، نقشه اى از كشورهاى مختلف و ميزان خطرى كه افراد هنگام 

سفر يا زندگى با آن مواجه مى شوند، ارائه مى شود.
معيارهاى رتبه بندى كشورها

اين نقشه، كشورها را براساس 3 معيار مى سنجد: امنيت بهداشتى، امنيت 
كلى كشور و امنيت جاده اى. وقتى كشورها در اين معيارها سنجيده شدند، 
براساس نتايج به دســت آمده به 5 گروه تقسيم مى شوند. اين 5 گروه از 
كمترين ميزان ريســك به بيشترين ميزان ريسك عبارتند از كشورهايى با 
ميزان خطر ناچيز، كشــورهايى با ميزان خطر اندك، كشورهايى با ميزان 
خطر متوسط، كشورهايى با ميزان خطر زياد و كشورهايى با ميزان خطر 
مفرط. به طور كلى آمار جرايم خشونت بار(مانند قتل، آدم ربايى، دزدى و ...) 
در رتبه هايى كه يك كشور به دست مى آورد به شدت مؤثر است. اّما ساير 
خطراتى كه بازديدكنندگان و مسافران با آنها مواجه هستند نيز اهميت دارد. 
مثال خطرات ناشــى از خشونت هاى سياسى بسيار مهم هستند. منظور از 
خشونت سياسى حمالت تروريستى، شورش، جنگ و آشوب هاى ناشى 
از تصميمات سياسى است. مسأله پر اهميت ديگر، ناآرامى هاى اجتماعى 

است. مسائلى مانند خشونت هاى قومى و قبيله اى.
عالوه بر مســائلى كه مستقيم با امنيت افراد در ارتباط هستند، مواردى كه 
مرتبط به وضعيت رفاهى اســت نيز سنجيده مى شوند. مثال اينكه سيستم 
حمل ونقل يك كشور چقدر پيشرفته است. يا اينكه در موارد اضطرارى و 
غيرمترقبه مانند بالياى طبيعى يا جنگ، كشور چقدر امكان ارائه خدمات 
دارد. البته كه مى توان از اين نقشــه براى اطالع از وضعيت بهداشــتى و 
درمانى و امنيت جاده اى كشورها نيز استفاده كرد. درنظر داشته باشيد كه 
مقايسه امتياز كشور محل سكونت شما با كشورى كه قصد سفر به آن را 

داريد، مى تواند به شما در درك بهتر مقصدتان كمك كند.
 خطرناك ترين كشورهاى جهان براى سفر در سال 2021

كشــورهايى كه در يكى از 2 دسته بندى كشورهايى با ميزان خطر مفرط 
و كشــورهايى با ميزان خطر زياد قرار داشته باشند، جزو خطرناك ترين 
كشــورهاى جهان براى سفر محسوب مى شوند. طبق بررسى هاى سايت 
Travel Risk Map در دسته بندى نخست 9 كشور و در دسته بندى 
دوم 5 كشــور قرار مى گيرد. اين 2 دسته بندى 14 كشور خطرناك دنيا را 

به ما معرفى مى كنند. 
 كشورهايى با ميزان خطر مفرط

در اين رتبه  بندى، 9 كشورى را مى  بينيم كه بيشترين ميزان خطر را دارند. 
اين 9 كشور عبارتند از: افغانستان، جمهورى آفريقاى مركزى، عراق، ليبى، 

مالى، سومالى، سودان جنوبى، يمن.
 كشورهايى با ميزان خطر زياد

در اين دســته بندى، 5 كشور ديگر را داريم. با وجود اينكه ميزان خطرى 
كه در اين كشورها با آن روبه رو هستيم به شدت 9 كشور قبلى نيست، اما 
همچنان جزو كشورهاى پرخطر به حساب مى آيند. اين 5 كشور عبارتند 

از: كنگو، نيجريه، اوكراين، پاكستان، مصر.
 امن ترين كشورهاى جهان براى سفر

در نقطه مقابل خطرناك ترين كشورهاى جهان، امن ترين كشورهاى جهان 
را داريم. كشورهايى كه گردشگران و ساكنان آن از نظر امنيتى، بهداشتى 
و دسترسى به وســايل حمل ونقلى در رفاه هســتند. در اين دسته بندى 
كشورهايى با ميزان خطر ناچيز و كشورهايى با ميزان خطر اندك را معرفى 

خواهيم كرد. 
 كشورهايى با ميزان خطر اندك

بيشتر كشورهاى اروپايى، آمريكا، استراليا، نيوزلند و كانادا جزو كشورهاى 
با ميزان خطر اندك هســتند. تنها كشــور اروپايى مســتثنا از اين قاعده، 
اوكراين اســت. بسيارى از كشورهاى آســيايى و خاورميانه مانند اردن، 
عمان، سنگاپور، ژاپن، چين، كره جنوبى، ويتنام، مالزى و برونى نيز جزو 

كشورهاى با ميزان خطر اندك به حساب مى آيند.
كشــورهايى مثل پاكســتان، ســوريه، عراق و يمن در خاورميانه جزو 
كشورهاى پرخطر هستند. در آفريقا، ليبى، مالى، سومالى، سودان جنوبى و 
جمهورى آفريقاى مركزى پرخطر به حساب مى آيند. كشورهاى پرخطر 
در قاره آمريكا هم ال سالوادور، هاييتى، هندوراس و ونزوئال هستند. البته 
كه برخى از كشورها در بيش از يك دسته بندى جاى مى  گيرند زيرا نقاطى 

از آنها امن  تر از ساير بخش هاى آن كشور است.
 رتبه ايران در اين دسته بندى

ايران نيز جزو كشورهايى است كه در رتبه بندى اين سايت قرار دارد. همراه 
با كشورهايى مانند بحرين، برزيل، هند، اندونزى، قزاقستان، روسيه، تركيه، 
و تونس، ايران در ليست كشورهايى با ميزان خطر متوسط قرار دارد. البته 
بايد توجه داشت كه عالوه بر تمام عوامل درونى كشور كه در رتبه نهايى 
تأثير دارند، عوامل بيرونى نيز مى توانند مؤثر باشــند. كشورها در قياس با 
يكديگر به جايگاهى در اين ليست مى رسند. در نتيجه، ممكن است جايگاه 

يك كشور تنها به دليل بهبود وضعيت كشورهاى هم رتبه اش بدتر شود.
در نهايت، با وجود اينكه كارشناسان مى كوشند تا در اين رتبه بندى نهايت 
دقت را به كار ببرند، اما اطالع از وضعيت داخلى كشــورها كار ساده اى 
نيست. پس اگر قصد سفر به هر يك از كشورهاى مطرح شده در ليست 
را داريد، حتما اين نكته را در نظر بگيريد. رتبه بندى هاى اين چنينى به شما 
اين امكان را مى دهند كه در سفر به برخى مقاصد، جانب احتياط را رعايت 
و از حادثه هاى احتمالى اجتناب كنيد. بنابراين، در كنار توجه به نتايج اين 

رتبه بندى، حتما از منابع معتبر ديگر نيز استفاده كنيد.
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■ حديث:
حضرت فاطمه(س):

خداوند واجب كرده است... نيكى كردن به پدر و مادر را، براى جلوگيرى از ناخشنودى [خدا].   
كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 568 ح 4940

  ساماندهى بازار و جداره سازى 
در همدان نياز اساسى است

شهردار همدان در بازديد از شهردارى 
منطقه 5 گفت: تمركز شهردارى منطقه 
5 روى بافت مركزى است. با بهره گيرى 
از امكانات فناورى و اطالعات مى توان 
از آرشــيو الكترونيك پرونده هاى شهر 

استفاده كرد.
عباس صوفى گفت: ســاماندهى بازار 
و جداره سازى در شــهر همدان يكى 
از نيازهاى اساسى است كه به تقويت 
و حفظ هويت تاريخى سيماى همدان 
كمــك خواهد كــرد. صوفــى افزود: 
ســازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى 
شهرى و شــهردارى منطقه 5 در نقش 
توأمان بــراى اعتــالى فرهنگ تمدن 

همدان تالش ثمربخشى داشته باشند.
وى همچنيــن عنــوان كــرد: اطلس 

و  منطقه بنــد  ى  محله بنــد  ى، 
جمعيتــى،  ويژگى هــاى 

و  اجتماعــى  اقتصــاد  ى، 
فرهنگــى و د  رمجمــوع 
اطلــس كامل از محد  ود  ه 
معرفــى  مورد  نظر(كــه 
محــد  ود  ه نيز جزو اطلس 

منطقه بــود  )، درحال نهايى 
شدن است.

و  تشويقى  مؤلفه هاى  ســرى  يك 
يــا امكاناتى از طرق مختلف به عنوان  مثال 

تراكم هاى ســاختمان، تراكم د  ر سطح و تخفيفات 
عوارضــى كه  براى بناهاى واجــد   ارزش د  ر زمينه 
مرمت و باززند  ه سازى انگيزه اى شود، در دست تهيه 

است. 
صوفــى با بيان اينكه د  ر صد  د   هســتيم براى بناهاى 
بــد  ون ارزش تاريخى، معمارى و شهرســازى نيز 
صد  ور پروانه  مهيا شود  ، ياد  آور شد  : د  ر تالش هستيم 
د  رنهايت با شــكل گيرى اين منطقه از نظر كالبد  ى و 
فرهنگى بتوانيم شهرد  ارى تأثيرگذار د  ر هسته مركزى 

شهر باشيم.
صوفى با تأكيد   بر اينكه ضمن ايجاد   اين منطقه اميد   
است به مباحث گرد  شگرى با توجه به ظرفيت هاى 
نهفته د  ر اين مناطق توجه ويژه د  اشــته باشيم، اظهار 
كرد  : وجود   خانه هاى بوم گرد  ى، هتل رســتوران هاى 
ســنتى و فضاهاى تجارى به صورت كاروانسراها و 
حتى د  ر مركز محالت كه بافت آنها د  ســت نخورد  ه 
باقى ماند  ه را خواهيم د  اشــت تا مراكز محالت را با 

ساختار قد  يم دوباره احيا كنيم.
  احياى بافت تاريخى شهر 

با شهردارى منطقه 5
مســئول پيگيرى بافت مركزى شهردارى همدان نيز 
از احياى بافت تاريخى شــهر با شهردارى منطقه 5 

خبر داد.
حميدرضا طبى مسرور از راه اندازى شهردارى منطقه 
5 يا همان بافت تاريخى همــدان خبر داد و گفت: 
به زودى با راه اندازى شهردارى بافت تاريخى، شاهد 

ساماندهى هويت و تاريخ همدان 
خواهيم بود .

وى در ادامــه خاطرنشــان 
كرد: آغاز به كار شهردارى 
بافت مركزى از شــوراى 
سوم به عنوان يك سازمان 
مطــرح بوده امــا حمايت 
چشمگيرى از طرح نشده و 
درنهايت به نتيجه نرسيد كه در 
شوراى چهارم مجدد پيگيرى شده و 
به طور رسمى شهردارى منطقه 5 و بافت در 

بخش مديريت شهرى مطرح شد.
مســئول پيگيرى بافت مركزى شــهردارى همدان 
با اشــاره به پيگيرى هاى شــهردار همــدان در پى 
راه اندازى شهردارى منطقه 5 در شوراى پنجم، اعالم 
كرد: مجموعه شــهردارى درنظر دارد بافت تاريخى 
مديريت شود و مجموعه مركز شهر كه تاكنون تحت 
مديريت مناطــق چهارگانه بوده و مديريت واحدى 
بر آن حاكم نبوده به شهردارى منطقه 5 سپرده شود.

وى دربــاره چالش هــاى به وجود آمــده در بافت 
مركزى شهر، گفت: به رغم اينكه مديران مناطق سعى 
داشته اند منطقه خودشــان آبادتر باشد به دليل نبود 
مديريت واحد، زحمت آنها مشــخص نبود و بافت 

مركزى با چالش هايى روبه رو بود.
مســئول پيگيرى بافت مركزى شــهردارى همدان، 
افزود: طبق مصوبه وزارت كشور شهر هاى تاريخى 
بايد مديريت بافت مجزا داشــته باشــند و اين مهم 
خوشبختانه با تأكيدات شوراى دوره پنجم و شهردار 
همدان در برنامه كارى مديريت شهرى گنجانده شد.

  بايد اطلسى از زيرساخت هاى 
مديريت شهرى اين منطقه تهيه شود

طبى مسرور از صدور مجوز و كليات افتتاح شهردارى 
بافت در همدان خبر داد و افزود: طبق مصوبه وزارت 
كشور بايد اطلسى از زيرساخت هاى مديريت شهرى 
اين منطقه تهيه شود و با تأييد مديريت ارشد استان 
براى وزارت كشــور ارسال و همچنين پس از تأييد 
نهايى كار خدمات رسانى به شهر و شهروندان آغاز 

شود.
وى در ادامه تصريح كرد: از ابتداى ســال اقدامات 
راه اندازى شــهردارى بافت مركزى در همدان آغاز 
شــده و با پيگيرى شهردار مصوبه شــورا و كميته 
انطباق گرفته شده اســت و آماده ارسال به سازمان 

هميارى كشور هستيم.
وى با بيان اينكه از نظر ســاختمان ادارى نيز درحال 
بررسى وضعيت عمارت هاى تاريخى هستيم، اعالم 
كرد: ســاختمان هاى جنانى، نراقى، عسگرى، سينما 
تاج و بانك شــاهى خانه هاى تاريخى مستعد براى 
اين امر هســتند و درحال حاضر در انتظار تصويب 

يك ساختمان هستيم.
طبى مســرور همچنين خاطرنشــان كرد: محدوده 

فيزيكى در بافت تاريخــى همدان به 
مشــاور ارائه شد و با همكارى 

ميــراث فرهنگــى و اداره 
شهرســازى  و  راه  كل 
همچنين نظرات اساتيد 
دانشــگاه ها و محدوده 
حلقه مركزى شهر براى 
شهردارى  در  مديريت 

بافــت تاريخى تصويب 
شــد كه از ميدان مركزى 

شهر(ره) تا حلقه نخست شهر 
كه بسيارى از بافت تاريخى در اين 

حلقه است داخل محدوده شهردارى منطقه 5 قرار 
خواهد گرفت.

مسئول پيگيرى بافت مركزى شهردارى همدان با بيان 
اينكه ميراث فرهنگى درنظر دارد محدوده مديريت 
براساس نقشه هوايى تهيه شــده در سال 35 باشد، 
گفــت: مديريت اين شــهردارى درنهايت محدوده 
كنونى حلقه نخست و مركزى شهر كه شامل ميدان 

امام(ره) و 6 خيابان منتهى به آن است خواهد بود.
وى ادامــه داد: در اين محــدوده بافت و كالبد قابل 
ارزش بــازار همدان را داريم كــه در بافت قديمى 
شكافى در مركز همدان ايجاد شده و با اين مديريت 
اين اتصــاالت از نظــر فرهنگى و بصــرى ايجاد 

خواهد شــد، ضمــن اينكه حد و 
اندازه اعالم شــده ميراث فرهنگى 
صنايع دســتى و گردشگرى نيز در 

تغييرات دخيل خواهد بود.
وى با بيــان اينكه ايــن مديريت 
به رغم حفظ بافت ارزشمند به دنبال 
حفظ منافع طرفين اســت، افزود: 
گردشگرى همدان مهم ترين هدف 
و در رأس اقدامــات شــهردارى 

منطقه 5 است.
 احيــاى كالبــد تاريخى 

مديريت ترافيك
وى بــا اشــاره به ديگــر اهداف 
راه اندازى شهردارى بافت تاريخى 
همــدان، گفت: از ديگــر اهداف 
مى توان به احيــا ى كالبد تاريخى، 
مديريــت ترافيــك و پــردازش 
فضاهاى اقتصادى و تجارى اشاره 
كرد و زندگى به ســبك جديد كه در كالبد قديمى 
به وجود آمده بافت تاريخى روبه ويرانى را نيازمند 
باززنده سازى و احيا كرده است كه در اين راستا گامى 

نو برداشته خواهد شد.
مســئول پيگيرى بافت مركزى شهردارى همدان در 
ادامه افزود: شهردارى در مدت اخير الزامات احياى 
بافت تاريخى را در دســتور كار خود قرار داده و با 
احياى عمارت دوســتى زاده و عمــارت نورمهال و 
همچنين عمــارت بديع الحكما اين عمارت ها به اثر 
زنده و پويا تبديل شــدند و جزو شناســنامه استان 

همدان محسوب مى شوند.
وى با بيان اينكه در همدان براى مرمت و بازســازى 
ســاختمان هاى قديمى شــرايطى وجود دارد كه با 
راه اندازى شــهردارى بافــت تاريخى احياى 
آنها نيز در دســتور كار قــرار خواهد 
مرمت  مجوز  داد:  ادامــه  گرفت، 
با ميراث فرهنگى اســت و در 
برخى بخش هــا كه اثر واجد 
شرايط تاريخى نيست در حد 
توان مجوز ســاخت توسط 
شد  خواهد  صادر  شهردارى 
كه با معمارى و شهرســازى 

ايرانى اسالمى احيا شوند.
وى با اشــاره به به كارگيرى پدافند 
غيرعامــل در امنيت اين بافــت و بازار، 
تصريح كرد: شــهردارى بافت بــا رويكرد جديد با 
مقاوم سازى بافت قديمى بازار همدان از بروز سوانح 

جلوگيرى خواهد كرد.
مســئول پيگيرى بافت مركزى شهردارى همدان از 
ايجاد مديريت واحد شهرى و با رويكرد مردم محور 
در شــهردارى بافت تاريخى خبر داد و گفت: ايجاد 
شــهردارى بافت تاريخى به هيچ عنوان مداخله اى 
با ميراث فرهنگى نــدارد و بالعكس راه اندازى اين 
شــهردارى با هدف كمــك و همراهى بــا ميراث 
فرهنگى از نظر منابع مالى و همچنين مديريت شهرى 
با يك شــعار واحد در راســتاى حفظ و احيا بافت 

تاريخى همدان همراه خواهد بود.

منطقه 5 هم اضافه شد

 شهردارى بافت تاريخى همدان
آغاز به كار كرد 

■ صوفى: تمركز شهردارى منطقه 5 روى بافت مركزى است
■  طبى مسرور: راه اندازى شهردارى بافت تاريخى، ساماندهى هويت و تاريخ همدان

 به دنبال مصوبه وزارت كشــور، شــهردارى منطقه 5 يا بافت 
در همدان آغاز به كار كرد. اين مصوبه بر اين اســاس بود كه در 
شهرهاى بزرگ و مراكز استان ها و كالنشهرها به ازاى هر 110 هزار 
نفر شــهروند، براى ارائه خدمات بهتر و انجام وظايف در خدمات 

شهرى نيازمند منطقه شهرى است.

ــيون  ــى در كميس ــا كار مطالعات ــهردارى و ب ــنهاد ش ــا پيش ب
ــه 5  ــهردارى منطق ــد ش ــرر ش ــهر مق ــوراى ش ــارى ش معم
به عنــوان شــهردارى منطقــه بافــت فرســوده و بــازار در همــدان 
ــا جــدا كــردن مناطــق بافــت فرســوده در  ــا ب ايجــاد شــود  ت
ــن  ــا درنظــر گرفت ــا و ب ــردن آنه ــع ك ــزى و تجمي ــگ مرك رين

ــود.  ــدازى ش ــه 5 راه ان ــهردارى منطق ش
يك سياســتگذارى واحد و دقيق براى احيا و باززنده سازى بافت 
فرســوده انجام شــد تا مراكزى كه از نظر تاريخى داراى ارزش 
تاريخى هستند شناسايى و احيا شوند و براى الباقى موارد سياست 

نوين درنظر بگيريم، به طورى كه مرمت يا تخريب شوند


