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طرح جامع صوفى
ــه از  ــدان ك ــوان هم ــهردار ج   1- ش
آذرمــاه 96 ســكان مديريــت شــهرى را بــر 
عهــده دارد،  به رغــم جوانــى، گام هــاى 
بلنــدى بــراى ارتقــاى شــهر همــدان 
برداشــته  عقب ماندگى هــا  جبــران  و 

ــت.... اس
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سرمايه گذاران 
در بروكراسى 
ادارى گرفتار 
شده اند

همدان كمترين 
رشد جمعيت را 
در كشور دارد

ضرورت 
استخدام 
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هگمتانه
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آگهـي مناقصه 
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان د ر نظــر د ارد  خد مــات 
ــو،  ــاد ه ســازي، حفــاري، آتشــباري، اســتخراج ، د پ آم
ــار  ــل حــد ود  4,200,000 (چه ــري و حمــل و تحوي بارگي
ميليــون د ويســت هــزار) تــن ســنگ آهــك از معــاد ن 
ــكار  ــه پيمان ــاه ب ــد ت 24 م ــه م ــه را ب ــاور كارخان مج

ــد .   ــذار نماي واجــد  شــرايط واگ
ــات  و  ــب اطالع ــت كس ــد  جه ــي توانن ــد ان م عالقمن
د ريافت اســناد  مناقصــه از تاريــخ  99/11/05  تــا 99/11/20 
ــا  ــايت www.HegmatanCement.com و ي ــه س ب

ــد .  ــه نماين ــل مراجع ــاي ذي يكــي از آد رس ه
1)  د فتــر تهــران: خيابــان فرد وســي، خيابــان كوشــك 
ــيرواني،  ــت انوش ــن بس ــوي)، ب ــن تق ــروش الد ي (س

ــالك 6 . پ
تلفن:  021-66716585        021-66727816

ــن،  ــتان د رگزي ــد ان، شهرس ــتان هم ــه: اس 2)  كارخان
ــاهنجرين.  ــش ش بخ

تلفن: 081-36337316-20

 شــهردار همدان از آغاز مشــاركت 
قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا در اجراى 
برخــى از طرح هــاى بــزرگ عمرانى 

مديريت شهرى در همدان خبر داد.
به گــزارش مديريت ارتباطــات و امور 
بين الملــل شــهردارى همــدان؛ اواخر 
مردادماه امسال برخى از مسئوالن استان 
همدان بــا حضور در تهــران با فرمانده 
و مديــران قــرارگاه خاتم االنبيا ديدار و 
خواستار مشاركت اين قرارگاه در اجراى 
طرح هاى بزرگ عمرانى و زيرساختى در 

همدان شدند.
در  خاتم االنبيــا(ص)  قــرارگاه  حضور 
همــدان فرصــت ارزنده اى اســت كه 
خوشبختانه با پيگيرى هاى صورت گرفته 
شــاهد  به زودى  همدان  شــهردارى  در 
مشاركت اين مجموعه در اجراى برخى 
از پروژه هــاى مهم و اثرگــذار مديريت 

شهرى همدان خواهيم بود.
مجموعه  مديرعامــل  رابطه  هميــن  در 
راه ســازى اين قرارگاه بــه اتفاق برخى 
ديگر از مديــران اين مجموعه با حضور 
در دفتر شــهردار همــدان درباره اجراى 
برخى از پروژه هاى شاخص عمرانى در 

شهر همدان به توافق رسيدند.
شهردار همدان در اين جلسه كه معاونان، 
مديران مناطق و برخى از مديران شهرى 
و اســتانى نيز حضور داشــتند بر لزوم 
اســتفاده از ظرفيت هــاى بى نظيــر اين 
قــرارگاه در اجراى پروژه هاى شــهرى 
همدان تأكيد كرد و گفت:  با پيگيرى هاى 
مديريت ارشد اســتان، رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه و نماينده مردم همدان در 
خانه ملت و اعضاى شوراى اسالمى شهر 
همدان، به زودى شاهد مشاركت قرارگاه 
خاتم االنبيا(ص) سپاه در اجراى برخى از 
پروژه هاى شهردارى همدان خواهيم بود.

عبــاس صوفى در اين بــاره گفت: تعداد 
است  زياد  شــهرى  مديريت  پروژه هاى 
اما براســاس اولويت هــا و فراهم بودن 
زيرساخت هاى الزم به مرور شاهد اجراى 

آنها در شهر همدان خواهيم بود.
وى تصريح كرد: اجراى رينگ سوم شهر 
همدان از جمله پروژه هاى مهم، شاخص 
و مورد تأكيد مســوالن استان است كه با 
نهايى شــدن طرح جامع شهر در دستور 

كار شهردارى قرار خواهد گرفت.
وى اضافــه كــرد: پروژه قطار شــهرى 
همدان از ديگر پروژه هاى مهمى است كه 
با پيگيرى هاى صورت گرفته نهايى شده 
اســت كه درصورت تصويب در اليحه 
بودجه سال آينده كشور عمليات اجرايى 

آن آغاز خواهد شد.
شــهردار كالنشــهر همــدان در ادامــه 
صحبت هاى خــود بيان كرد: 4 پروژه در 
زمره پروژه هاى بزرگ مقياس شهردارى 
همدان قــرار دارند كه در فاز نخســت 
همكارى ها با اين قرارگاه پيگيرى و اجرا 

خواهند شد.
صوفــى در اين بــاره اظهــار كــرد: با 
مطالعــات انجام شــده و پيگيرى هاى 
صــورت گرفتــه مجموعــه فرهنگى، 
تجــارى، گردشــگرى و اقامتى كبابيان 
با هدف هويت بخشــى بــه اين محله 
تاريخى، ساخته شده و اجراى پاركينگ 
مرمر با هدف رفع مشــكالت پاركينگ 
در مركز شهر، تكميل زيرگذر بهشت با 
هدف تســهيل عبور و مرور شهروندان 
و اجــراى مركز فرهنگــى در تپه حاج 
عنايت به منظور اســتفاده شهروندان؛ 4
پروژه مهم شــهرى هســتند كه اجراى 
آنها بــه زودى با مشــاركت قــرارگاه 

آغاز مى شود. خاتم االنبيا(ص) 
مديرعامــل هلدينگ راه و شهرســازى 
و مؤسســه راهســازه نماينــده قرارگاه 
خاتم االنبيا(ص) سپاه نيز در اين جلسه، 
اجراى  به دنبــال  قــرارگاه  ايــن  گفت: 
پروژه هاى ماندگار و شــاخص در كشور 
اســت كه در هميــن راســتا و نظر به 
توافقات صورت گرفته با شهردار همدان 

در اجراى تعدادى از پروژه هاى مديريت 
شهرى مشاركت خواهيم داشت.

هــادوى در ادامــه اظهار كــرد: اجراى 
پروژه هــاى عمرانى نيازمنــد هماهنگى 
كامل طرفين در قبل و حين اجرا اســت 
كه در همين راســتا حل و فصل مسائل 
مختلف و تســهيل امور پيــش از اجرا 
از اولويت هــا و الزامات قــرارگاه خاتم 

مى باشد.
وى در اين باره تصريح كرد: حل و فصل 
مسائل حقوقى و رفع مشكالت احتمالى 
معارضين و شــهروندان پيش از اجراى 
پروژه هاى شهرى از جمله حساسيت هاى 
اين مجموعه است كه درخواست داريم 
شهردارى همدان پيش از اجرا اين موارد 
احتمالى را به طور كامل بررســى و رفع 

نمايد.
مشــاور و مدير حوزه شــهردار همدان 

نيز در ابتــداى اين جلســه گفت: پيرو 
توافقات پيشــين و حسب تأكيد شهردار 
همدان در مهرماه امســال عقد تفاهم نامه 
اجراى 11 پروژه بزرگ مقياس با قرارگاه 
خاتم االنبيــا(ص) نهايى و براى تصويب 
به شوراى اسالمى شــهر همدان ارسال 
شد كه در همين راستا 3 پروژه ديگر نيز 
از ســوى اعضاى شورا به اين تفاهم نامه 
اضافه شد كه در نهايت اجراى 14 پروژه 
به شــهردارى ابالغ و پس از تأييد هيأت 

تطبيق در دستور كار قرار گرفت.
همين  در  افــزود:  درگاهى  محمدمهدى 
راســتا جلســات هماهنگى و تخصصى 
متعــددى با حضــور نماينــده فرمانده 
قرارگاه برگزار شــد كه در فاز نخســت 
اين 4 پروژه جهت بررســى و برآورد و 
اقدامــات الزم جهت انعقاد قــرارداد به 

قرارگاه مذكور ابالغ شد.

شهردار همدان خبر داد

آغاز مشاركت قرارگاه خاتم االنبيـا 
در 4 پروژه بزرگ مديريت شهرى همدان

تأمين اجتماعى مى گويد پيگيرى مى كنيم

دختران 12 ساله كبودراهنگى
 از تكفل بيمه  پدر خارج شدند

رئيس برنامه  و بودجه:

افزايش بودجه همدان در گرو تالش نمايندگان است
دبير حزب جبهه پايدارى در گفت و گو با همدان پيام:

برخى اصولگرايان حاضر نيستند 
هزينه انقالبى بدهند

روند بسترى ها 
در استان صعودى شد

نگـران از 
موج چهـارم

 مــردم تحمل قانون هايى كه هــر روز به اختيار 
مديران مناطق تغييــر مى كند را ندارند، به طورى كه 

چنديست اداره تأمين اجتماعى شهرستان كبودراهنگ 
قانون جديدى وضع كرده...



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  5 بهمن ماه 1399  شماره 3958

2

ياد د اشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيد ه ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

طرح جامع صوفى
  1- شهردار جوان همدان كه از آذرماه 96 سكان مديريت شهرى 
را بر عهــده دارد،  به رغم جوانى، گام هاى بلندى براى ارتقاى شــهر 

همدان و جبران عقب ماندگى ها برداشته است.
اكنون پس از گذشت بيش از 3 سال از مديريت صوفى در شهردارى 
همدان، بهتر مى توان درباره عملكرد وى و كارنامه اى كه از خود باقى 
خواهد گذاشت، قضاوت كرد، عملكردى كه آينده او در استان و حتى 
در سطح ملى را رقم خواهد زد و البته پيش بينى ها اين آينده را روشن 

نشان مى دهد.
2- توجه به نيروى انسانى در اين مدت و حركت به سمت كيفى سازى 
نيروها و قاعده مندســازى جــذب نيرو از اقدامــات مهم صوفى در 
شهردارى اســت كه از اهميت منابع انســانى در ذهن مديريتى وى 

حكايت دارد.
اهميت منابع انسانى در شــهردارى به اين دليل است كه اين سازمان 
عريض و طويــل درصورت بهره مندى از منابع انســانى با كيفيت و 
كاربلد، مى تواند رضايت مردم را كســب كند و اين نيروها هستند كه 
مى توانند با عملكرد مثبت و خالقانه رضايت از شهردارى را افزايش 

دهند.
3- از ويژگى هاى صوفى قدرت همكارى با شوراست و وى توانسته 
در ايــن مدت رابطه خوبى با شــورا داشــته باشــد و در چارچوب 

تعيين شده با شورا همكارى كند.
البته صوفى با نمايندگان همدان در مجلس، نماينده ولى فقيه در استان 
و اســتاندار و ديگر مسئوالن اســتان نيز رابطه خوبى برقرار كرده و 

رضايت آنها را هم با كار و فعاليت تامين كرده است.
4- مديريت كالن شــهر همدان بــدون تعامل و همــكارى با ديگر 

كالن شهرها پيشبرد زيادى نخواهد داشت.
در اين زمينه تالش صوفى براى تعامل با شــهرداران كالنشــهرها در 
كنار برندســازى مانند همدان شهر دوســتدار كودك و شهر تاب آور 
و ... و ميزبانى از نشســت هاى بين المللى توانسته كالنشهر همدان را 

باور پذيرتر كند.
5- اقدامات صوفى در شــهردارى همدان كــه در ديدار با مديران و 
خبرنــگاران همدان پيام برخى از آنها را اطالع رســانى كرده اســت، 

اقداماتى محرك توسعه و اقتصاد استان است.
اين اقدامات از قبيل ساخت تقاطع، پارك منطقه اى و كارهاى فرهنگى 
و ورزش شهروندى و ... اقداماتى هستند كه چهره شهر را به كالنشهر 

نزديك تر خواهند كرد.
البته به كارنامه صوفى در زمينه فرهنگى و اجتماعى، طوالنى شــدن 
پروژه ها، جذب سرمايه گذار و توجيه نداشتن برخى پروژه ها، مى توان 
انتقاداتى را وارد كرد اما در مجموع كارنامه عملكردى وى قابل قبول 

است.
6- بــا تمام اقدامات ريز و درشــتى كه صوفى در شــهردارى براى 
همدان انجام داده و انجام مى دهد، بايد توجه داشت تمام اين اقدامات 

زيرسايه طرح جامع شهرى قرار دارند.
هرچند آنچه تاكنون از شهردارى و شورا مشاهده شده انفعال نسبت به 
طرح جامع شهرى است اما بايد توجه داشت كه در افكار عمومى اين 
طرح به نام صوفى و نه هيچ مقام ديگرى و در باالى كارنامه شــهردار 
وقت ثبت خواهد شد و در آينده باقى عملكردهاى صوفى در دوران 

شهردارى در ذيل طرح جامع قرار گرفته و بررسى خواهند شد.
7- با علم به اين موضوع اســت كه عباس صوفى در ديدار با همدان 
پيــام از نقص هاى طرح جامع ســخن گفته و از تــالش در رفع اين 

نقص ها با مديريت معاون عمرانى استاندارى خبر داده است.
هرچند اين سخن بيشتر نشان دهنده نگرانى جدى مديريت شهرى از 
طرح جامعى اســت كه به نظر آنها داراى نقص اســت و اگر برطرف 
نشــود، تالش آنها براى ثبت  نام نيك در شــهر و شهردارى همدان و 

دعاى احتمالى بدرقه راه آنها در آينده را بر باد خواهد داد.

غربالگرى سرطان هاى شايع رايگان شد
شناسايى 2 بيمار HIV در همدان

 براى جلوگيرى از ابتال به اين بيمارى كشنده و خطرناك، طرح غربالگرى سرطان هاى 
شايع در زنان و مردان راه اندازى شــده است، سرطان هاى شايع مانند پروستات، پستان، 
كولوركتال و سرطان دهانه رحم در تمام مراكز جامع سالمت شهرى و روستايى به صورت 

رايگان انجام مى شود.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با اشاره به قرار گرفتن در هفته مبارزه با سرطان، 
گفت: غربالگرى ســرطان پستان براى زنان باالى 30 سال و غربالگرى سرطان پروستات 
نيز براى مردان باالى 50 سال انجام مى شود و در مواردى كه نياز به بررسى داشته باشد به 

مراتب باالتر ارجاع داده مى شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خيرانديش با 
تأكيد بر اينكه در هفته مبارزه با ســرطان بر روى آموزش و اطالع رسانى متمركز شده ايم، 
اظهار داشت: بسته هاى آموزشى حاوى عالئم هشداردهنده سرطان و راه هاى پيشگيرى از 

اين بيمارى خطرناك در بين مردم و ادارات توزيع شده است.
وى با بيان اينكه در مراكز خدمات جامع ســالمت آموزش و مشاوره خودآزمايى سرطان 
پســتان براى بانوان انجام مى شــود، گفت: شناسايى زودهنگام ســرطان در مراحل اوليه 

بيمارى شانس درمان و بهبودى بيمار را تا حد زيادى افزايش مى دهد.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با گاليه از اينكه مراجعه آقايان به مراكز خدمات 
جامع ســالمت بسيار ضعيف اســت، گفت: مشــغله هاى كارى و اعتقاد به اينكه مراكز 
بهداشتى بيشتر محل مراجعه كودكان و زنان است، سبب استقبال نكردن مردان از مراجعه 

به مراكز خدمات جامع سالمت شده است.
 شناسايى 2 بيمار مبتال به ايدز

كارشــناس برنامه اچ.آى.وى (ايدز) مركز بهداشت شهرســتان همدان نيز گفت: به دنبال 
پايش كمپ هاى ترك اعتياد اين شهرســتان، به تازگى 2 معتاد داراى سابقه تزريق مبتال به 

ايدز شناسايى شدند.
مريم جعفرى اظهار داشــت: يكى از اهداف برنامه اچ.آى.وى بيماريابى اســت، بنابراين 
مكان هايى كه احتمال ورود افراد پرخطر زياد اســت در برنامه پايش معاونت بهداشــتى 

قرار مى گيرند.
وى افزود: يكى از گلوگاه هاى شناســايى مبتاليان به ويروس اچ.آى.وى كمپ هاى ترك 

اعتياد هستند زيرا معتادان به مواد مخدر ُسنتى 21 روز در اين مراكز به سر مى برند.

روند بسترى ها در استان صعودى شد

نگران از موج چهارم

ارائه تخفيف عوارض تغيير كاربرى 
براى تعريض ورودى هاى شهر

 رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان 
از ارائه تخفيف عوارض تغيير كاربرى براى تعريض ورودى هاى شهر 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شوراى شــهر همدان، حميد بادامىنجات 
در جلسه بررسى دفترچه پيشنهادى تعرفه عوارض محلى سال 1400
شــهردارى همدان كه با حضور رئيس و اعضاى اتاق اصناف همدان 
و نماينده انجمن انبوه سازان استان برگزار شد، ضمن تشكر از تعامل 
و همكارى شــهردارى همدان و اتــاق اصناف، اظهار كرد: طى مدت 
مختلف و توافقاتى كه مديريت شهرى با اصناف داشته، اتفاقات خوبى 

بين اصناف و شهردارى افتاده است.
وى با بيان اينكه اصناف همدان تا ابتداى ســال 98 نيازى به پرداخت 
بهاى خدمات ندارند، گفت: عمده درآمد شــهردارى همدان از محل 

تفكيكى ها و فروش اموال شهردارى است.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان با 
بيان اينكه با تأكيد بر اينكه افزايش ضرايب تعرفه عوارض ساختمانى 
بايد منطقى و عادالنه شــود؛ تأكيد كرد: با نگاه شــهردارى همدان كه 
قصد دارد قيمت كارشناســى ارزش محاسباتى را به واقعيت نزديك 

كند، موافق هستيم؛ اما شيوه اجرايى موردنظر است.
بادامى نجات گفت: شهردارى نسبت به شناسايى 20 تا 30 درصد معابر 
شهر همدان به تشخيص مديران و كارشناسان شهرى به منظور اصالح 
هزينه هاى تعرفه عوارض محلى سال 1400 اقدام كند و به  شورا ارائه 
شــود و براى درصد افزايش كل دفترچه محاسباتى هم پيشنهادهاى 

كارشناسى مدنظر قرار گيرد.
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان 
افزود: دربــاره حق الزحمه خودروهاى آژانس بــا عنايت به بحث و 
بررســى صورت گرفته در صحن شــورا، مقرر شد شهردارى نسبت 
به اصالح متمم يا تغييركامل قرارداد (فســخ و انعقاد قرارداد جديد) 
اقدام كند، به گونه اى كه با پيش بينى اعتبار الزم جهت كسورات قانونى 
قــرارداد از جمله بيمه و پرداخت آن بــه اداره تأمين اجتماعى، ايجاد 
كد كارگاهى براى اين قرارداد و پرداخت ليست بيمه سهم كارفرماى 

رانندگان آژانس اقدام كند.
وى در اين باره تأكيد كرد: همچنين شــهردارى بايد به گونه اى قرارداد 
منعقد و ســاعات كار رانندگان آژانس را تنظيم كند كه مبلغ پرداختى 
خالص ســالجارى به رانندگان حداقل 30 درصد نســبت به سال 98

افزايش داشته باشد.
وى همچنين پيشنهاد داد: در قراردادهاى آتى در حوزه خدمات فضاى 
سبز، خدمات شــهرى، خدماتى و شركتى هم شــهردارى پيش بينى  

بودجه براى افزايش حقوق اين نيروها را داشته باشد.
  ضرورت افزايش تعامل مديريت شهرى با اصناف

رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز در اين جلســه با اشاره به 
همراهى و تعامل مديريت شــهرى با اصناف، يادآور شد: با توجه به 
تعامل و همكارى كه بين اصناف و مديريت شهرى وجود دارد، انتظار 
مى رود همچنان براى ســال آينده نيز تفاهم نامه همكارى با شهردارى 
تنظيم و منعقد شــود تا بتوانيم با تعامل بيشتر مشكالت را حل وفصل 

كنيم.
مسعود عســگريان افزود: گفت: انتظار مى رود ضمن رعايت قانون، 
همكارى بين مديريت  شــهرى با اصناف هم افزايى محلى ايجاد شود 

و در قالب مصوبه شورا و كميته انطباق با هم همكارى داشته باشيم.

1- برخى از مديران دوباره به پوشــيدن كاپشن احمدى نژادى روى 
آورده اند. گويا داغ شــدن حضور احمدى نژاد در انتخابات رياســت 
جمهورى و قائل شدن شانس پيروزى براى وى از سوى اين مديران 
دليل رويكرد پوششــى به او است. گفتنى است حضور برخى مديران 
در تمامى دولت ها با شيوه هايى چون تظاهر به همراهى با دولت مستقر 
و روشن كردن به موقع راهنما براى گردش به دولت بعدى بوده است. 
2- ثبت نام سجام براى سهامداران ســهام عدالت با نارضايتى همراه 
بوده است. گويا عالوه بر شلوغى دفاتر پيشخوان و افزايش خطر ابتال 
به كرونا مبلغ دريافتى براى ثبت نام نيز با رضايت ســهامداران همراه 
نبوده اســت. گفتنى است طى روزهاى اخير با وجود شرايط كرونايى 
سهامداران بسيارى مجبور شــده اند به دفاتر پر از جمعيت پيشخوان 
دولت مراجعه كنند تا در ســامانه سجام ثبت نام كنند و احراز هويت 

شوند.
3- برخى گروه هاى سياســى برنامه ريزى براى بهره بردارى از ســفر 
قوه قضاييه به اســتان را آغاز كرده اند. گويا بيشترين برنامه ريزى براى 
استفاده از اين سفر در تغيير برخى مديران قضايى استان است. گفتنى 
است به رغم اين حركات از ويژگى هاى رئيس قوه قضاييه تصميم گيرى 
مستقل و اثرناپذيرى از فضاسازى ها در انتصاب مديران قضايى است.

4- ميهمانى هاى يكى از محصورين از ســرگرفته شــده است. گويا 
مهدى كروبى و غالمحسين كرباسچى در هفته گذشته ميهمان محمد 
قوچانى در منزل وى بوده اند. گفتنى است با افزايش رفع محدوديت ها 

احتمال تغيير در وضعيت حصر افزايش يافته است.
5- كار رياســت جمهورى و صدا و ســيما به شكايت رسيده است. 
گويا معاونت حقوقى رياســت جمهورى به دنبال پخش صحبت هاى 
توهين آميز نســبت به رئيس جمهــور و وزراى دولــت در يكى از 
برنامه هاى تلويزيونى صداوســيما از اين سازمان و همه عوامل پخش 
برنامه زاويه شــكايت خواهد كرد. گفتنى است پيش از اين شبكه 4
پذيرفته بود، سخنان حجت االسالم احمد جهان بزرگى، ميهمان برنامه 
«زاويه» در توهين به رئيس جمهورى و ديگر دولتمردان غيرمنصفانه و 

غيراخالقى و خالف رويه و فرمايش رهبر انقالب بوده است.
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 با آمدن كرونا و آغاز قرنطينه هاى خانگى 
پيامدهــاى منفــى روانى هــم در كمانه اوج 
بيمارى قــدرت گرفــت و كار را تا آنجايى 
پيش برد كــه مى توان ادعا كــرد در اين يك 
سال روزى نيست كه صفحه روزنامه ها را باز 
كنيد و خبرى از حوادث مربوط به اختالفات 

خانوادگى به چشمتان نيايد.
تأييدكننده اين ادعا هم تماس هايى كه اســت 
كه اين روزها بيش از پيش با شــماره 123 كه 

اورژانس اجتماعى است، برقرار شده است.
اورژانس اجتماعى كه نزديك به 22سال پيش 
با حمايت بهزيستى شكل گرفت، سعى دارد تا 
با كنترل كاهش بحران هاى فردى – خانوادگى 
و اجتماعى به رســيدن جامعــه به يك ثبات 
روانى و آرامش كامل دســت يابد و در واقع 
مى كوشــد تا مداخالت روانى – اجتماعى را 
پيش از دخيل شدن مقامات انتظامى و قضايى 
از بين ببرد و به «نوعى پيشگيرى پيش از وقوع 

جرم» انجام مى دهد.
از طرفــى گروه هــاى هدف ايــن اورژانس، 
زوجين متقاضى طالق و افراد داراى اختالف 
خانوادگــى حاد، زنان و دختــران در معرض 
اجتماعى،  آســيب ديده  يا  اجتماعى  آســيب 
افرادى كه قصد خودكشــى دارند يا اقدام به 

خودكشــى كرده اند، كودكان خيابانى و كار، 
همسران آزارديده، كودكان آزارديده، مبتاليان 
به اختالل هويت جنســى، دختران و پســران 
فرارى از منزل و ســاير افرادى هستند كه در 
همه سنين در شرايط بحرانى ويژه قرار دارند.
اورژانــس اجتماعى در اســتان همدان در 2
بخش تيم ســيار اورژانس اجتماعى(خدمات 
اجتماعى ســيار) و پايگاه اورژانس اجتماعى 
فعاليت مى كند كه متأســفانه در 9 ماهه امسال 
تنها در بخش سيار 30/5 درصد كودك آزارى 

از آن گزارش شده است.
متاسفانه اين آمار زمانى نگران كننده تر مى شود 
كه بــا بررســى تماس هاى 123 بهزيســتى 
اعالم مى كند بيشــترين ارتبــاط با خط 123

اورژانس اجتماعى اســتان همــدان به ترتيب 
شــامل اختالفات خانوادگى با 20/3 درصد، 
همســرآزارى 17/3 درصد و كــودك آزارى 

11/7 درصد است.
شــوربختانه ازدواج هايى با سن كم كه پيش تر 
تحت عنوان كودك همســرى در گزارش هاى 
همدان پيام به آن پرداخته شــده اســت، يكى 
از مهم تريــن عوامــل تشــديدكننده افزايش 
آمار همســرآزارى است كه كارشناسان حوزه 
اجتماعى آن را تأييــد كرده اند اما با اينكه در 

سال گذشــته همدان در ليســت استان هايى 
با آمار باالى كودك همســرى قــرار گرفت، 
مســئوالن نه تنها براى حل اين معضل برنامه 
عملياتــى ارائه نكردند بلكــه در مواردى هم 
به شــدت اين معضل اجتماعى را در همدان 

رد كردند.
بــا اين حال هنوز همســرآزارى از مؤلفه هاى 
درصد باالى مشــكالت اجتماعى در همدان 
اســت كه يكــى از قوى ترين ريشــه هاى آن 
مربوط به كودك همســرى است كه در نواحى 
حاشيه شهر و برخى روستا هاى همدان به وفور 
ديده مى شود. در راستاى مشكالت اجتماعى 
به ويژه اختالفات خانوادگى و همســرآزارى، 
حاال اورژانس اجتماعى بهزيســتى آمار قابل 

توجهى را ارائه كرده است.
سرپرســت معاونت اجتماعى بهزيستى استان 
همدان در گفت و گويى كه با ايرنا داشته است 
با بيان اينكه در 9 ماهه ســالجارى 38 هزار و 
138 نفر در اين اســتان از خدمات اورژانس 
اجتماعى اســتفاده كرده انــد، گفت: اختالف 
حاد خانوادگى علت بيشــترين ارتباط با خط 
تلفنى 123 است كه به ترتيب شامل اختالفات 
خانوادگى با 20/3 درصد، همسرآزارى 17/3

درصد و كودك آزارى 11/7 درصد است.

زهره بختيارى با بيان اينكه از كل تماس هاى 
صــورت گرفته، تعــداد 775 مــورد براى 
پيگيرى به خودرو ســيار و هزار و 21 مورد 
نيز به مراكز مداخلــه در بحران ارجاع داده 
شده است، عنوان كرد: در 9 ماهه سالجارى 
بيشــترين گزارش آمارها در تيم هاى ســيار 
درصد،  بــا 30/5  كــودك آزارى  به  مربوط 
همســرآزارى 17/2 درصــد و اقــدام بــه 

خودكشى 13/5 درصد بوده است.
وى با اشــاره بــه اينكــه از كل تماس هاى 
برقرارشده در اين مدت با اورژانس اجتماعى 
بهزيستى استان همدان، 97 مورد با مداخله در 
محل مشكل آنها حل شده و تعداد 957 مورد 
به خدمات اجتماعى سيار، هزار و 160 مورد 
بــه مركز مداخله در بحــران و 685 نفر براى 
دريافت خدمــات تخصصى تر به مراكز درون 

سازمانى ارجاع شده اند.
سرپرســت معاونت اجتماعى بهزيستى استان 
همــدان از فعاليت 5 پايگاه خدمات اجتماعى 
در اســتان همدان خبر داد و يادآور شــد: 3
پايگاه در همدان، يك پايگاه در نهاوند و يك 
پايگاه در بهار فعاليت دارند كه به ارائه خدمات 
روانشناسى، مددكارى و حقوقى به گروه هدف 

برنامه اورژانس اجتماعى مى پردازند.

نمايشگاه لوازم خانگى با هدف استفاده از 
كاالهاى ايرانى برگزار مى شود

 بيســتمين نمايشــگاه بين المللى كاالهاى خانگى و دوازدهمين 
نمايشــگاه فرش ماشينى، موكت، كف پوش و صنايع دستى از امروز 

آغاز مى شود.
اين نمايشــگاه با حضور 45 واحد شــركت كننده از 7 استان (تهران، 
مشــهد، اصفهان، همــدان، تبريز، قــم و اراك) برگزار مى شــود و 
محصوالتى همچون لوازم خانگى، فرش ماشــينى، كاالهاى خواب، 

لوازم آشپزخانه، منسوجات و... را عرضه مى كنند.
مديرعامل شــركت نمايشــگاه هاى بين المللى همدان بــا بيان اينكه 
يك ســوم غرفه ها براى بومى هاى اســتان همدان درنظر گرفته شده 
اســت، گفت: با توجه به توافقاتى كه با دانشگاه علوم پزشكى برقرار 
كرديم پروتكل هايى براى برگزارى نمايشگاه درنظر گرفته شده است 
و مهم ترين آن اســتفاده از نرم افزار ماسك براى ورود افراد به داخل 

نمايشگاه است.
حميد گلى پور با اشاره به اينكه اين نمايشگاه به منظور توسعه صنعت 
برگزار مى شود، بيان كرد: در چند وقت اخير به دليل تحريم ها برخى از 
برندهاى معروف لوازم خانگى وارد ايران نشده است و اين نمايشگاه 
فرصتى اســت تا توليدكنندگان ايرانى كاالهاى خود را نمايش داده و 

فرهنگ استفاده از كاالهاى ايرانى گسترش يابد. 
بيستمين نمايشگاه بين المللى كاالهاى خانگى و دوازدهمين نمايشگاه 
فرش ماشــينى، موكت، كف پوش و صنايع دستى به مدت 5 روز از 5

تا 10 بهمن از ســاعت 15 تا 20 و روز جمعه از ساعت 10 تا 20 در 
محل دائمى نمايشگاه بين المللى برگزار مى شود.

 خبرها حاكى از آن اســت 
كــه برخى از شــهرها كه در 
به  داشتند  قرار  قرمز  وضعيت 
رنگ زرد و نارنجى درآمده اند 
و بار ديگر شهرهاى قرمز در 
نقشــه كرونايى كشــور پاك 
شد، در همدان هم آمار شيوع 
كرونا روند روبه كاهش را طى 
مى كند، اما در اين بين بسيارى 
از كارشناســان ايــن موضوع 
را آرامــش پيــش از طوفان 
رئيس  كه  همان طور  مى دانند. 
ستاد مقابله با كرونا در همدان 
از رعايت حداكثرى مردم خبر 
مى دهد و معتقد اســت مردم 
همدان نبايد اجازه شكل گيرى 

موج جديد كرونا را دهند.
اســتاندار همدان در ستاد استانى كرونا گفت: 
با توجه به توقف و ســپس رشد ماليم شيوع 
كرونا در همدان بايد با برگزارى يك نشست 
تخصصى توســط هر يك از كميته هاى ذيل 
ستاد استانى كرونا، نقاط آسيب شناسايى شود.

سعيد شــاهرخى افزود: روند افزايشى كرونا 
درحال حاضر در حدى نيســت كه استان وارد 
پيك جديدى شــده باشد با وجود اين بايد در 
كميته هاى تخصصى راهكارهاى پيشگيرى از 
شيوع كرونا بحث و تبادل نظر شده و نتايج اين 
نشست ها در ســتاد استانى بررسى و مصوب 

شود.
وى اظهار داشــت: طبق گزارش ارائه شده در 
ستاد ملى و استانى مقابله با كرونا روند كاهشى 
اين ويروس تا هفته گذشــته به شكل مطلوب 
ادامه داشت اما اين روند در همدان متوقف شد 
كه اين توقف زنگ خطر جدى براى استان با 
هدف جلوگيرى از ورود به پيك چهارم است.
اســتاندار همدان بيــان كــرد: درحال حاضر 
6 شهرســتان همــدان در وضعيــت زرد و 4 
شهرستان در وضعيت آبى كرونايى قرار دارند 
و با وجود توقف روند كاهشــى اين وضعيت 
در تغيير رنگ بندى شهرســتان هاى اين استان 

تأثيرگذار است.
شاهرخى خواستار پرهيز از برگزارى ميهمانى، 
فاصله  رعايت  خانوادگى،  دورهمى  تجمع ها، 
فيزيكى و استفاده از ماسك به عنوان مهم ترين 

شاخص ها براى كنترل روند بيمارى شد.
با اين حال رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان 
نيز از افزايش موارد ابتال با شيب كم در همدان 
خبر مى دهد كه از هفته گذشته حركت خود را 

آغاز كرده است.
رشيد حيدرى مقدم نه تنها معتقد است در يك 
هفته گذشته روند كاهشى ابتال به كرونا متوقف 
شــده بلكه از آغاز موج جديد بيمارى هشدار 
مى دهد. از آنجا كه مستند بر آمار علوم پزشكى 
همدان در 3 هفته گذشــته ميانگين بســترى 
بيماران در بيمارستان ها از 275 نفر به به 300 

نفر در يك هفته گذشته رسيده است و عاملى 
براى افزايش ميزان ســرايت در بين نوجوانان 
و جوانان و بســترى آنها در بيمارستان ها شده 

است.
همچنيــن مجموع مــوارد مثبت بســترى از 
ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تا پايان هفته 
گذشته در استان همدان به ده هزار و 60 بيمار 
و بيماران ســرپايى به 18 هــزار و 171 مورد 

رسيده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان در ستاد 
كرونــا گفــت: روز گذشــته 12 بيمار مثبت 
بســترى و 45 بيمار سرپايى شناسايى شدند و 
شمار متوفيان از ابتداى اپيدمى ويروس كرونا 
تا جمعه گذشــته در اين استان به هزار و 453 

مورد رسيد.
حيدرى مقدم بيان كرد: وضعيت استان همدان 
همانند هفته گذشــته بوده يعنى 4 شهرستان 
همدان، فامنين، اسدآباد و بهار در وضعيت آبى 
و 6 شهرستانى مابقى در وضعيت زرد كرونايى 

هستند.
وى بيان كرد: درحال حاضر يك ســاده انگارى 
شكل  بهداشــتى  پروتكل هاى  رعايت  درباره 
گرفته است، به گونه اى كه در يك هفته گذشته 
301 اخطار به واحدهاى متخلف بهداشتى داده 

شد كه از اين تعداد 15 واحد نيز پلمب شد.
وى ادامه داد: سوپر ماركت و خواربارفروشى ها، 
مطب پزشــكان، نانوايى ها و دفاتر پيشخوان 
دولت در رعايت پروتكل ها بهداشتى ضعيف 
عمل كردند و ميزان رعايت اصول بهداشــتى 
در دفاتر پيشــخوان و مراكز شماره گذارى و 
معاينه فنى به زير 33 درصد رسيده كه اين يك 

دغدغه جدى براى علوم پزشكى است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
گفت: شاخص سرايت پذيرى كرونا در بيماران 
بسترى 88 صدم درصد و در بيماران سرپايى 
يــك بوده كه ايــن وضعيت قابــل كنترل اما 

شكننده است.
حيدرى مقدم ادامه داد: به دنبال بررسى وضعيت 
طغيان هاى شــكل گرفته در يك هفته گذشته 

مشخص شد كه علت ابتالى 60 درصد افراد 
به كرونا در اين اســتان دورهمى و تماس هاى 
درون خانگــى، 33/5 درصــد شــركت در 
اجتماعات، 2/3 درصد رفتن به مســافرت و 

مابقى ساير مسائل بوده است.
كنــد  رونــد  درحال حاضــر  افــزود:  وى 
افزايــش مبتاليان به ويــروس كرونا در همه 
شهرســتان هاى اين استان محسوس است كه 
اين وضعيــت در بيماران ســرپايى و نياز به 
بسترى شهرستان هاى مالير، نهاوند و همدان 

شتاب بيشترى دارد.
 كرونا 248 ميليارد تومان

 به گردشگرى همدان خسارت زد
از طرفى شــيوع ويروس كرونــا 248 ميليارد 
تومان به بخش گردشــگرى اســتان آســيب 
وارد كرده اســت كــه بنا بر گفتــه مدير كل 
ميراث فرهنگــى همدان، درصــورت تداوم 
محدوديت ها خســارت جبران ناپذيرى به اين 

حوزه وارد مى شود.
علــى مالمير با حضور در ســتاد كرونا اظهار 
كرد: حمايت هاى مالى صورت گرفته از بخش 
گردشــگرى به مثابه يك ُمسكن بود تا فرصت 
الزم را براى تأمين هزينه هاى ضرورى داشته 

باشند.
وى اضافــه كرد: حــوزه گردشــگرى جزو 
بخش هايى اســت كه فصل رونق آن محدود 
بوده و فصل كار آن بــه عيد نوروز و 3 ماهه 
تابســتان ختم مى شــود، همچنين 30 درصد 
كسب وكار و درآمدهاى حوزه گردشگرى در 

عيد نوروز اتفاق مى افتد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى همدان بيان كرد: حوزه گردشگرى نه تنها 
عيد نوروز 99 به علت شــيوع كرونا بلكه در 
نوروز 98 نيز به دليل ســيل و آبگرفتگى دچار 
زيان شــد.مالمير ادامــه داد: چنانچه وضعيت 
كنونى كرونا و اعمال محدوديت هاى پيش بينى 
شــده تا نوروز 1400 تــداوم يابد اين هراس 
وجــود دارد كه فعاالن در ايــن بخش ديگر 

نتوانند قد راست كنند.

وى اظهار داشت: ميزان اشغال 
تخــت هتل هاى اين اســتان 
هم اينك زير 5 درصد اســت، 
بنابرايــن در غير فصول رونق 
تاالر ها  گردشــگرى،  صنعت 
به عنوان  هتل  رستوران هاى  و 
همچنان  درآمدزا،  بخش  يك 

فعال هستند.
فرهنگى،  ميــراث  مديــركل 
صنايــع  و  گردشــگرى 
دســتى همدان اضافــه كرد: 
درحال حاضر برگزارى مراسم 
ممنوع  هتل ها  و  تاالرهــا  در 
بــوده و تنهــا دورهمى هايى 
برگزار شــده كــه آن نيز در 
رستوران هاى داخل شهر بوده 

و هتل ها سهمى در اين درآمد ندارند.
نايب رئيس جامعه هتلداران كشــور نيز اظهار 
داشــت: شــيوع ويروس كرونا آسيب جدى 
به صنعت گردشــگرى وارد كرده اســت كه 
انتظار مى رود از اين حوزه حمايت هاى جدى 

صورت گيرد.
شــهرام شــيروانى بيان كرد: درحالى كه فعال 
شدن غذاخورى ها با 25 درصد ظرفيت مطرح 
شده اســت اما هم اينك در ديگر استان ها اين 
رقــم 50 درصد ظرفيت تاالرها و هتل ها بوده 
همچنين در منطقه آزاد كيش مراسم ها، ُجنگ 

شادى و همايش ها هم برگزار مى شود.
استان همدان  جانشين سپاه انصارالحسين(ع) 
نيز از كاهش رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
خبر داد و گفــت: فاصله گذارى اجتماعى در 
دفاتر پيشــخوان، رســتوران و فروشگاه هاى 
زنجيره اى كمرنگ شــده و متصديان همانند 

گذشته به اين موضوع اهميت نمى دهند.
مهــدى فرجى اضافه كــرد: به دنبال برگزارى 
جلســاتى بــراى كاهــش تجمــع در دفاتر 
پيشخوان، ميزان تجمع در اين دفاتر خدماتى 
نزولى شده است البته با وجود تجمع و ازدحام 
همه مراجعان به اين مراكز از ماســك استفاده 

مى كنند.
وى ادامه داد: برخى از دفاتر پيشــخوان حتى 
گنجايــش كارمندان خود را نــدارد و در اين 
دفاتر شــاهد صف بستن 8 تا 9 مراجعه كننده 

در داخل آن هستيم.
استان همدان  جانشين سپاه انصارالحسين(ع) 
گفت: ميزان دورهمى ها در رستوران هاى مسير 
تفريحى و توريستى افزايش يافته و بيش از 7 
تا 8 نفر در اتاق هاى شيشــه اى با ابعاد 2 در 2 

مترى مى نشينند.
محمد پورداود مديركل آمــوزش و پرورش 
استان همدان نيز بيان كرد: بازگشايى مدارس 
از اول بهمن ســالجارى صــورت گرفت كه 
استقبال خانواده ها اندك بود و هم اينك بيشتر 
آموزش هــا به صــورت غيرحضــورى انجام 

مى شود.

افزايش اختالفات خانوادگى در تماس با 123
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اوصاف سرزمين امن، شهر زيبا
 قلعه محكم و استوار درگزين 

 نخستين بناكننده درگزين، يزدگردشاه 
اســت. وجه تســميه آن اين اســت كه 
يزدگردشــاه در ديار عــراق [عجم] براى 
در امان مانــدن از [حمله] اعراب، اكراد و 
مغوالن، در دهانه تنگه درگزين، دروازه اى 
از آهن نخجوانى ســاخت كه هر شــب 
نگهبانان از در مذكور محافظت مى كردند. 
ســپس اين قلعه را ســاخت و اســمش 

را «َدرُِگزيــن» نامگذارى كرد، يعنى قلعــه «دروازه برگزيده» و علت 
نامگذارى درگزين اين اســت. اكنون «ُگزين» تلفظ نمى شود و براى 

اينكه فتحه كاف، خوانده شود، «َدرَگزين» مى گويند.
قلعه درگزين، ســنگى و پنج ضلعى است كه در ديار عراق عجم در 
سمت شرق «تنگه درگزين » ناظر به دشت همدان، در يك مكانى بر 
روى تپه كم ارتفاعى ســاخته شده است. قلعه محكمى كه هر سنگ 
خاراى آن به اندازه «طبل اصفهان» و «كوس خاقانيان بغداد» مى باشد. 
اما از قلعه همدان كوچك تر اســت. محيط آن 5 هزار گام است. قلعه 

45 برج دارد.
قلعه درگزين 3 دروازه دارد؛ دروازه همدان، دروازه موصل و دروازه 
بغداد. در اطراف قلعه، خندق وجود دارد. درگزين مســاجد زيادى 
دارد. كاروانسرا، حمام و چهارسوق درگزين در بيرون قلعه است، اما 

اينكه در داخل قلعه چقدر خانه وجود دارد، نفهميدم 
درگزين در سياحتنامه چلبى قسمت دوم حاكمان درگزين: درگزين 
از زمان شــاه تهماسب به شيوه ســلطانى اداره مى شد. پس از آن در 
تاريخ 1048.ق ( 39- 1638.م) شاه صفى، بغداد را كه به سلطان مراد 
عثمانى داد، به شكرانه باقى ماندن شهرهاى همدان، درگزين، اردبيل و 
قزوين در دست ايران، به ارزش قلعه درگزين پى برد و آن را حكومت 
خانى داد. شاه صفى، حكومت خانى درگزين را به برادر كوچِك خان 
قبلى، «خالف خان» كه با امان سلطان مراد خان چهارم از بغداد خارج 
شده بود، مى دهد. وى قزلباش و مردى تولونگى با موهاى جوگندمى 
بود. اما سوگند مى خورد و با اطمينان مى گفت: «وا... به حق قيرميزى 

مرتضى على، من سنّى هستم».
قلعه صاحب 3 هزار ســرباز بود. هزار نفر نوكر، ديزچوكن آغاسى، 
كالنتر، داروغه، منشى، يساوول آقاسى، قورچى باشى ، قاضى، خواجه 
اسالم و اشرف الشرفا در داخل قلعه وجود دارد. [همچنين] در قلعه، 

توپ هاى جنگى و به اندازه كافى جبّه خانه وجود دارد. 
وصــف رباط درگزين: در چهار طرف قلعــه، خندق عميقى در قعر 
زمين كنده شده اســت. رباط درگزين، يك رباط بزرگى است. طبق 
نقل كالنتر «قاراچيغا آقا»، شهر درگزين داراى 7 هزار خانه، 7 مسجد 
جامع، 5 مدرسه، 10 مكتب خانه، 7 كاروانسرا، 4 حمام، 7 هزار باغ و 
بوســتان و 600 دكان مى باشد. اما از نظر نظم چهارسوق و آراستگى 
مغازه هاى سلمانى و قهوه خانه ها، احسنت بايد گفت. به خاطر لطافت 
و آب و هواى خوش درگزين، زيبارويان بســيار دارد. مشــك ختن 
بــر جلوه اين زيبارويان بــاد. تمام خانه ها، بــاغ و باغچه ها به همراه 
كوشك هاى زيبايشان آراسته شده است. شهرى كه با حوض و فواره ها 

زينت يافته و از اين حيث شهر درگزين برگزيده است.
درگزين به خاطر زمين و خاك وســيع، شــهرى اســت پررونق و 
ارزان كــه هيچ كــس در آن به غالت و حبوبــات محتاج نخواهد 
شــد. تمام مردم درگزين به خاطر اينكه شغلشان كشاورزى است، 
خود زراعت نموده و درو كرده و معيشــت خود را فراهم مى كنند. 
به طورى كــه از يك «كيل »، 80 كيل گندم و جو به دســت مى آيد. 
دشت درگزين نيز، هم محصوالتش مطلوب و هم خاك عنبربويش 

محبوب مردمان است. 
مزارع درگزين وسيع است و در اطراف شهر، نهرهاى خروشان جارى 
اســت. درگزين در كل شهر سرزنده اى است. روستاهايش آباد، تمام 
مردمش شــاد، نعمت هاى متنوعش بسيار، خيرات و بركاتش فراوان 
است. همچنين خربزه درگزين از خربزه هاى «دياربكر»، «بازاربيگ» و 
«بهتان» لذيذ، آبدار و خوش خوراك و بسيار بزرگ و درشت است. 

■ روزگذشــته به چند فروشگاه براى خريد روغن مراجعه كردم هيچ 
كدام از فروشــگاه ها روغن نداشتند، به يك سوپرماركتى رفتم روغن 
داشــت اما گفت به همراه روغن بايد 2 بسته تخمه هم بخرى، من هم 
از آنجايــى كه مجبور بودم، روغن را با 2 بســته تخمه خريدم. لطفا 

مسئوالن به اين موضوع رسيدگى كنند.
*شهروندى از مالير

■ با وجود اينكه برف چندانى نباريده اما ســرماى هوا باعث يخ زدگى 
شديد سطح كوچه هاى شــهر مانند خيابان مهديه 12 مترى سينا، بن 
بست سينا شده است، لطفا شــهردارى محترم براى نمكپاشى و آب 

شدن يخ ها اقدام كند.
*شهروندى از همدان

■ در شهرستان اسدآباد چند قالده گرگ ديده شده است. از شهردارى 
تقاضا داريم تا اين مهم تبديل به معضل نشــده، نسبت حل آن اقدام 

كند.
*شهروندى از اسدآباد

بيمه مناطق محروم در اولويت قرار گيرد
 موفقيت بيمه روســتائيان شهرستان به ســبب اركان فعال در 

كارگزارى هاى زيرمجموعه اين بيمه حاصل شده است.
معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندارى همدان در ستاد توسعه بيمه 
روستايى و عشايرى اين شهرســتان از كسب رتبه كشورى بيمه 
روستايى همدان گفت و افزود: يكى از مالك هاى توسعه اجتماعى 

ميزان بيمه افراد مى باشد.
يزدان آزرمى با تأكيد بر رسالت ايجاد رفاه و بيمه همه افراد جامعه 
ادامه داد: ارائه و پايش آمار بيمه شدگان سبب استقبال افراد بدون 

بيمه براى تحت پوشــش قرار گرفتن بيمه هاى اجتماعى خواهد 
شد.وى افزود: هر چقدر آمار بيمه شدگان بيشتر باشد ميزان تعهد 
دستگاه هاى اجتماعى و عمومى براى خدمات رفاهى و تخصصى 

بيشتر خواهد شد.
وى هدف اصلى كار بيمه روســتايى را دســتگيرى از محرومين 
خواند و عنوان كرد: يكى از اولويت هاى بيمه روستايى و عشايرى 
توجه به مناطق كمتر برخوردار و تسهيل در خدمت كارگزارى ها 

در اين مناطق باشد.
مديركل صندوق بيمه روســتايى و عشايرى اســتان همدان هم 
گفت: 115 هزار خانوار در استان همدان از بيمه روستايى بهره مند 

شــده اند كه بيش از 2 هزار و 800 نفر درحال دريافت مستمرى 
هستند. مهدى ســماواتى افزود: براى سهولت خدمات رسانى به 
بيمه شــدگان 6 كارگزارى با خدمات غيرحضورى در شهرستان 

همدان پيش بينى شده است.
وى خبر داد: همسان ســازى حقوق مستمرى بگيران با افزايش 52 
درصدى براى همه مستمرى بگيران و امكان جابه جايى سوابق بين 
همه بيمه هاى اجتماعى 2 خدمت جديد صندوق بيمه روستايى و 

عشايرى است.
شايان ذكر است در پايان اين جلسه حكم دريافت مستمرى يكى 

از بيمه شدگان به صورت نمادين به وى اعطا شد.
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 مردم تحمــل قانون هايى 
كه هر روز به اختيار مديران 
مناطق تغيير مى كند را ندارند، 
به طورى كه چنديســت اداره 
شهرســتان  اجتماعى  تأمين 
كبودراهنــگ قانون جديدى 
وضع كرده به طورى كه بنا به 
دختران 12  مــردم  اظهارات 
ساله شان از تكفل بيمه اى پدر 

خارج شده اند.
در واقع دختران تا زمان عقد 
تحــت تكفل بيمــه اى پدر 
هستند و درصد بسيار پايينى 
شهرســتان  در  دختــران  از 
كبودراهنگ در ســن زير 15
هم  آن  مى كنند،  ازدواج  سال 

در روســتاهاى دور افتاده، اما امسال چندين 
مورد پيام مردمى حاكى از اين اســت كه اداره 
تأمين اجتماعى اين شهرســتان دختران را در 
12 سالگى از تكفل بيمه اى پدر خارج مى كند.

در شهرستانى كه شــايد 2 درصد از دختران 
در 12 سالگى ازدواج مى كنند، تأمين اجتماعى 
قطع كردن بيمه دخترانى كه زير پوشش بيمه 
پدر هســتند و به سن 12 سالگى رسيده اند را 

جزو قانون خود قرار داده است.
پدرى كه پس از چندين روز دوندگى متوجه 
شــده اســت كه تأمين اجتماعى شهرســتان 
كبودراهنــگ قانونى مجــزا از قوانين تأمين 
اجتماعى كشورى دارد، به ايسنا مى گويد: هفته 
گذشــته دخترم را به مطب يكى از پزشــكان 
شــهر كبودراهنگ بردم، پس از مدت ها نوبت 
ما رسيد و رفتيم خدمت آقاى دكتر و دفترچه 
دخترم را كه تــا آخرين برگ اعتبار دارد را با 
سيســتم چك كرد و كلى از قطعى سيستم و 
برنامــه جديد تأمين اجتماعــى گاليه كرد و 
سپس گفت كه اعتبار دفترچه دختر شما تمام 
شــده، گفتم دليلى ندارد، بنده نزديك به 30

سال اســت كه بيمه تأمين اجتماعى هستم و 
بيمه ام را هم اداره واريز كرده اســت. دوباره 
چك كرد و گفت قطع است. پس از ساعت ها 
معطلى بــه اداره تأمين اجتماعى رفتم و علت 
را جويا شــدم. كارمند اداره تأمين اجتماعى با 
كنايه گفت: كبودراهنگ است ديگر! چون در 
كبودراهنگ دختران در ســنين پايين ازدواج 
مى كننــد، ما هم اعتبار بيمــه درمان دخترتان 
را قطع كرديم. شناســنامه اش را بياوريد اگر 

ازدواج نكرده بود تمديد مى شود.
اين پدر ادامه مى دهد: لطفا مســئوالن سازمان 
تأمين اجتماعى پاســخ دهنــد، اگر اين قانون 
كشــورى است ما با جان و دل قبول مى كنيم، 
اگــر فقط در كبودراهنــگ اين تصميم گرفته 
شده ما چه گناهى كرده ايم كه با دختر مريض 
12 ســاله چندين ســاعت براى يك تصميم 
نادرســت، معطل شــويم. آيا بيمه شــده هاى 

كبودراهنگ از اين قانون اطالع دارند؟
وى اظهار مى كند: چرا پيش از قطع بيمه اطالع 
ندادند شناســنامه دخترم را خدمتشان ببريم. 
چند نفر در شهرســتان ازدواج در سنين پايين 
دارنــد و چند نفر از اينها بيمه تأمين اجتماعى 
هستند كه چنين تصميمى گرفته شده است؟ 

منتظر پاسخ هستيم.
پــس از شــنيدن صحبت هــاى ايــن پدر، 
گفت وگويى نيز با والديــن چند دختر كه به 
سن 15 ســالگى رسيده اند، انجام شد. حميد، 
اكبــر، روح ا...، نادر و عبــاس، پدر دخترانى 
بودند كه گفتنــد ما هر بار كــه فرزندمان را 
نزد پزشــك مى بريم اين مشــكل را داريم و 
از مديران تأميــن اجتماعى تقاضا داريم بيش 
از ايــن مردم را درگيــر كاغذبازى نكنند زيرا 
مردم شهرستان كبودراهنگ به ويژه روستاهاى 
اطراف به اندازه كافى مشكالت معيشتى و طى 
كردن مسافت هاى طوالنى براى انجام كارهاى 
ادارى را دارند و ما روســتايى در شهرســتان 
كبودراهنگ داريم كــه 130 كيلومتر با مركز 
شهرســتان فاصله دارد و هر كسى براى انجام 
امور كاغذبازى بيمه تأمين اجتماعى بايد مبلغ 
سنگين كرايه و ســختى طاقت فرساى راه را 

تحمل كند.
در ادامه به ســراغ مســئولى از سازمان تأمين 
اجتماعى اســتان همدان رفتيم تــا از چند و 
چون ماجرا مطلع شــويم اما معاون ســازمان 
تأمين اجتماعى استان همدان اظهار بى اطالعى 
كــرد و وعده پيگيرى موضــوع را داد و قرار 
شد به مسئوالن شهرســتان كبودراهنگ تذكر 

داده شود.
معاون ســازمان تأمين اجتماعى استان همدان 
با تكذيب قطع بيمه دختران 12 ســاله توسط 
اين سازمان، مى گويد: براساس قانون سازمان 
تأمين اجتماعى بــراى دختران باالى 14تا 15
سال با ارائه مدارك شناسايى دفترچه درمانى 
صادر مى شــود اما خدمــات تأمين اجتماعى 

متوقف نمى شود.

محمدابراهيم شريعتى با بيان اينكه در سيستم 
هوشــمند ســازمان تأمين اجتماعى فرزندان 
دختر زير 15 سال اصًال نيازى به ارائه مدرك 
شناســايى ندارند، اظهار مى كند: در سيســتم 
ســازمان تأمين اجتماعى فرايندها به صورت 
سامانه اى انجام مى شود و فرزندان دختر باالى 
15 سال توسط سيستم به ما اعالم مى شود كه 
در اين حالت تا زمان ارائه مدرك بيمه شــده 

به صورت تعليق نگه داشته مى شود.
او ادامــه مى دهد: براســاس قوانين كشــور 
فرزندان دختر باالى 15 ســال و پسران باالى 

21 ســال براى دريافت دفترچه 
بيمه بايد شناسنامه همراه داشته 
باشــند در غير اين صــورت به 
صورت خودكار متوقف مى شود 
تا زمانى كه افراد نسبت به ارائه 

مدارك اقدام كنند.
شــريعتى با اشــاره به اينكه در 
برخى از شهرســتان ها از جمله 
ســنين  در  دختران  كبودراهنگ 
پاييــن ازدواج مى كننــد و بــه 
ســازمان تأمين اجتماعى اعالم 
نمى كننــد، يادآور مى شــود: با 
وجود اين بيمه اين افراد توسط 
سازمان قطع نمى شود مگر اينكه 
گزارشاتى در اين باره به سازمان 
اعالم شود اما اگر ازدواجى هم 
صورت گرفته باشد خدمات تأمين اجتماعى 

متوقف نمى شود.
او با تأكيد بر اينكه حتمًا به تأمين اجتماعى 
شهرســتان كبودراهنگ در زمينه اتفاق پيش 
آمــده تذكر داده مى شــود، بيــان مى كند: 
نزديــك به يــك ميليون نفــر از جمعيت 
اســتان همدان تحت پوشش سازمان تأمين 
اجتماعى هســتند و تاكنــون در هيچ جاى 
اســتان چنين موردى رخ نداده اســت اما 
با وجــود اين موضــوع را از شهرســتان 

كرد. خواهيم  پيگيرى  كبودراهنگ 

 درگزين ـ خبرنگار همدان پيام: وضعيت كرونايى 
دشوارى را سپرى مى كنيم ولى با اين شرايط آموزش 
در سطح شهرســتان نظم به خصوصى گرفته است و 
با احساس مســئوليت كارها به خوبى پيش مى رود و 
فرهنگيــان از طريق فضاى مجــازى ارتباط خوبى با 

دانش آموزان برقرار كرده اند.
فرماندار درگزين دسترســى بــه اينترنت را مطلوب 
خوانــد و افزود: در ســال 99 در حــدود 24 طرح 
مخابراتى انجام شــده است تا دسترسى به اينترنت و 
استفاده از آن آسان شود تا در اينترنت خانگى و تلفن 
ســيار با پنهاى باند و ســرعت مطلوب دانش آموزان 
در فضاى مجازى در اســتفاده از برنامه شاد مشكلى 

نداشته باشند.
على اصغر ناظرى پور با اشــاره به عملكرد بســيار 
عالى اداره آموزش و پــرورش و فرهنگيان، اظهار 
داشــت: در جهت نوســازى مدارس فقط به شهر 
قروه درگزين متمركز نشــديم، بلكه در روســتاها 
نيــز طرح نوســازى مدارس درحال انجام اســت 
كــه در دهه فجر با افتتاح 2 مدرســه جديد فضاى 
آموزشى وســعت بهترى به خود خواهد گرفت و 
همين طــور با پيگيرى نماينده محترم شهرســتان و 
راه و شهرســازى، مســكن مهر نيز داراى مدرسه 

شد. خواهد 
دربــاره  پايــان  در  وى 
گفت:  مدارس  بازگشايى 
ســالمت  اول  مرحله  در 
بر  مقــدم  دانش آمــوزان 
هر چيزى اســت و طبق 
صادرشده،  دســتورالعمل 
مدارس زير 50 نفر از اول 
بهمن بازگشــايى خواهد 
اجبارى  هيچ  البته  كه  شد 
نيست،  بازگشــايى  براى 
تصميم گيرنــده شــوراى 
نسبت  كه  هستند  مدارس 
به موقعيت خودشان اقدام 

مى كنند. خوشــبختانه با مديريــت فرهنگيان فضاى 
آموزش در شهرستان درگزين امن است و خانواده ها 

احساس امنيت بيشترى دارند.
مدير آموزش پرورش شهرســتان درگزين نيز گفت: 
از ابتداى ســال تاكنون 9 جلســه شوراى آموزش و 
پرورش تشــكيل شده اســت كه نتايج بسيار خوبى 
داشته اســت كه كارهاى عمرانى و آموزشى مختلفى 

به اجرا درآمده است.

يحيــى شــجاعى حاصل افزود: 
مؤسسات  و  خيريه ها  با  رايزنى 
دولتــى در مــورد كمك هــاى 
دانش آمــوزان  بــه  مؤمنانــه 
انجام شــده اســت كه با كمك 
محتــرم  خيريــن  و  معلميــن 
شهرســتان حدودا صد دستگاه 
و  تهيه  همراه  گوشــى  و  تبلت 
كم برخوردار  دانش آمــوزان  به 

توزيع شده است.
وى از كمــك يــك ميليــارد و 
خيرين  تومانــى  ميليــون   500
و فرهنگيــان اين شهرســتان به 
خانواده هاى دانش آموزان نيازمند 
خبــر داد و گفت: از ابتداى ســال صد عدد تبلت و 
گوشى هوشمند توسط خيرين خريدارى و در اختيار 

دانش آموزان قرار گرفته است.
شــجاعى از پوشــش 95 درصــدى آمــوزش در 
فضــاى مجــازى بــه دانش آمــوزان خبــر داد و 
افــزود: درصــورت بازگشــايى مــدارس طبــق 
دســتورالعمل اعالمــى تمــام تمهيــدات الزم فراهــم 

ــت. ــده اس ش

شرايط آموزش در درگزين فضاى امنى دارد

تأمين اجتماعى مى گويد پيگيرى مى كنيم

دختران 12 ساله كبودراهنگى 
از تكفل بيمه  پدر خارج شدند

 على قادرى نهاد 

سومين جلسه شوراى فرهنگى عمومى اسدآباد 
برگزار شد

 روزگذشته جلسه شوراى فرهنگى عمومى در دفتر امام جمعه شهرستان 
اسدآباد برگزار شد. در اين جلسه فرماندار شهرستان اسدآباد به عنوان جانشين 
شوراى فرهنگى عمومى از اهميت تشكيل اين جلسه گفت و مشتاق بود كه 
جلسات ديگرى در راستاى باال بردن فرهنگ عمومى شهرستان برگزار شود 
و برنامه ريزى هاى الزم در زمينه هاى گوناگون از جمله جلوگيرى از طالق 
عاطفى و باال بردن آگاهى مردمى اقدامات الزم انجام شــود. سعيد كتابى در 
ادامه خاطرنشان كرد: از همه ظرفيت ها و توانمندى هاى شهرستان خصوصا 

نخبگان و دانشگاهيان استفاده شود.
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برجام، آمريكا و سياست عمل در مقابل عمل 
 برقرارى ارتباط منطقى بين دو مفهوم برد-برد و منافع ملى در عرصه 
ديپلماسى كارى ســخت اما بسيار مهم است؛ زيرا از يكسو منافع ملى 
اصل و مبناســت و از ســوى ديگر در راستاى دستيابى به همان منافع 
بايد از روشى استفاده شود كه طرف مقابل نيز خود را برخوردار از اين 

منافع احساس كند.
اينجاســت كه عمل در مقابل عمل معنا پيدا مى كند و درنهايت توافقى 
به دست مى آيد كه طرف هاى آن در عين حالى كه از برخى منافع كوتاه 

مدت خود گذشته اند، اما همه خود را منتفع مى دانند.
اين روزها بحث برجام به عنوان توافقنامه اى كه براساس چنين رويكردى 
حاصل شــد، با روى كار آمدن دوبــاره دمكرات ها در آمريكا به بحثى 

جدى در محافل سياسى و رسانه اى تبديل شده است.
كليدواژه اصلى اين مباحث نيز احتمال بازگشت آمريكا به برجام است 
كه با آغاز رياست جمهورى بايدن دموكرات گمانه زنى ها درباره آن قوت 

گرفته است.
در نگاه نخست همان بحث بازگشت يا عدم بازگشت كاخ سفيد به اين 
توافقنامه است كه روى كاغذ هر دو حالت را مى توان از زواياى مختلف 

مورد واكاوى قرار داد و حاصل و نتيجه اش را ديد.
طبيعى است منظور ما از چنين بازگشتى به معناى آن است كه آمريكا گام 
عملى در اين راستا بردارد و تحريم ها را لغو كند. در چنين حالتى است 
كه براساس چهارچوب پيش گفته جمهورى اسالمى ايران نيز گام هاى 
مناسب را برخواهد داشــت و اين همان رويكرد عمل در مقابل عمل 

است.
بر اين اساس مهمتر از اصل بازگشت به توافق چگونگى انجام آن است 
كه اتفاقا براى تهران خيلى مهم است كه طرف مقابل چه گام هاى عملى 
براى چنين بازگشــت متعهدانه اى كه نشانه هاى جبران نيز داشته باشد، 

برمى دارد.
اينكه در ذهن مقامات كاخ سفيد چه مى گذرد و تئوريسين هاى آنها چه 
سناريوهايى را براى بازگشت آمريكا به برجام مدنظر دارند و احيانا در 
اتاق هاى فكر خود آن را تحليل كرده اند، براى جمهورى اسالمى ايران 
چندان اهميتى ندارد. مهم براى ما و تعهدات مسلم اعضاى برجام است 

كه به طور طبيعى با بازگشت آمريكا به اين توافقنامه بايد رعايت شود.
با ايــن اوصاف اگر آمريكايى ها بخواهنــد و تصميم بگيرند به برجام 
بازگردند، بايد همزمان با اعــالم و مكتوب كردن تصميمات، گام هاى 
عملى براى انجام تعهدات خــود در چهارچوب برجام بردارند وگرنه 

اتفاقى در اين عرصه نخواهد افتاد.
از سوى ديگر آمريكايى ها را بايد اين نكته اساسى را مدنظر قرار دهند 
كه سند انتشاريافته از برجام به عنوان يك توافقنامه بين المللى كه شوراى 
امنيت سازمان ملل بر آن صحه گذاشته است، ديگر قابل مذاكره نيست 

و تنها فاكتور مهم در اين زمينه عمل متقابل است.
نكته مهم ديگر عمل بى قيد و شرط است كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و برخالف برخى اظهارنظرهاى ناصواب تعدادى از مقامات كاخ سفيد 
مبنى بر حركت هاى بعدى پس از بازگشــت براى توافق ديگر، برجام 

محكم و قطعى است.

مجلس حقوق هاى نجومى را محدود مى كند
 با توجــه به اختالفات زيادى كه بين حقــوق برخى از مديران با 
كارمندان عادى وجود دارد، مجلس به دنبال محدود كردن حقوق هاى 

نجومى و تعيين سقف براى آن است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شوراى اسالمى 
روزگذشــته در گفت وگو با فارس اظهار كرد: بــا توجه به اهميت و 
حساســيت هايى كه به واسطه اين موضوع در سطح جامعه ايجاد شده 
است، برنامه كميســيون تلفيق مجلس اين است كه ميزان حقوق ها را 

محدود كرده و براى آن سقف خاصى مشخص كند.
عليرضا شــهبازى تأكيد كرد: البته فعال رقم خاصى به عنوان ســقف 
حقوق مديران از سوى كميسيون پيشنهاد نشده اما مجلس قطعا مخالف 

حقوق هاى نجومى است و براى محدوديت آن برنامه دارد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه شرايط 
پرداخت ها با وجود حقوق هاى نجومى خوب نيســت، افزود: فاصله 
دريافتى بين مديران به ويژه مديران شــركت ها و سازمان هاى دولتى با 
كاركنان تفاوت فاحشى دارد كه اين مسأله فاصله ضريب جينى را بيشتر 

كرده و شكاف را در جامعه بيشتر مى كند.
وى در پايان ســخنانش افزود: مجلس به هيچ عنــوان موافق اين گونه 
حقوق ها در جامعه نبوده و لذا به دنبال محدود كردن آن و ايجاد عدالت 

در جامعه است.

ارجاع پرسش عضو كميسيون انرژى
 از وزير نيرو به جلسه علنى مجلس

 عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس از ارجاع پرسش خود از 
رضا اردكانيان وزير نيرو به جلسه علنى مجلس خبر داد.

هادى بيگى نژاد با بيان اينكه پرســش بنــده از وزير نيرو درباره توليد 
برق هســته اى اســت، در توضيح آن افزود: پرسش بنده اين است كه 
متولى برق در كشور وزارت نيرو است، چرا اين وزارتخانه درباره برق 

هسته اى ورود نكرده است.
به گزارش تســنيم، وى با بيان اينكه بررسى اين پرسش در دستوركار 
جلسه روز (29 مهرماه) اين كميسيون قرار داشت، يادآور شد: پس از 
اســتماع اظهارات وزير درباره پرســش، مقرر شد جلسه اى با حضور 
اعضاى كميســيون انرژى، وزير نيرو و رئيس سازمان انرژى اتمى در 
اين باره برگزار شــود تا بتوانيم نقشــه راه طراحى و ساخت 30 هزار 

مگاوات برق هسته اى را در كشور تدوين كنيم.
وى با بيان اينكه متأسفانه به رغم تالش هاى فراوان بنده و گذشت 3 ماه 
از جلسه موضوع، جلسه اى در اين باره برگزار نشد، گفت: لذا تصميم 
بنده اين بود كه پرسش از وزير نيرو به جلسه علنى ارجاع شود، كه اين 
پرسش با امضاى رئيس كميسيون انرژى، جهت بررسى در جلسه علنى 

تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.

ارز 4200 تومانى غير از توزيع رانت
 نتيجه ديگرى ندارد

 ارز 4200 تومانــى غيــر از حيف وميل كردن منابــع مالى دولت، 
رانت پاشى و سوءاستفاده هيچ نتيجه ديگرى ندارد. دولت اگر به دنبال 
حمايت است بايد يارانه را به انتهاى زنجيره كه مصرف كنندگان هستند 

به صورت مستقيم و نقدى پرداخت كند.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با فارس، 
درباره كسرى بودجه دولت گفت: كسرى منابع مالى در بودجه 1400 
مشــهود و انكارناپذير اســت. با توجه به تصويب كليات بودجه در 
كميســيون تلفيق بايد به دنبال راهكارهاى جبران كسرى بودجه باشيم. 
البته تصويب كليــات بودجه به معناى تأييد بودجه نيســت. ازجمله 
راهكارهاى جبران كســرى بودجه افزايش درآمدهاى مالياتى از طريق 
مقابله با فرارهاى مالياتى و ايجاد پايه هاى جديد مالياتى است. ماليات 
بر خانه هاى خالى جزو پايه هاى جديد مالياتى است كه اميداوريم هرچه 

سريعتر اجرايى شود.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه ادامه داد: افزايش پله هاى 
ماليات حقوق از ديگر راهكارى اســت كــه مى تواند منابع مالى قابل 
توجهى نصيب دولت كند. اين موضوع را از 3 ســال پيش در مجلس 
و كميسيون تلفيق پيگيرى كرده ايم ولى متأسفانه موفق نشده ايم. يكى 
از اقداماتى كه مى تواند فاصله طبقاتى را تا حدودى كاهش دهد همين 
موضوع است. درصورتى كه دريافتى و حقوق مديران زياد باشد، بايد 
درصد افزايش حقوق آنها در ســال 1400 كم و ميزان ماليات دريافتى 

از آنها زياد باشد.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورى مجلس با بيان اينكه ارز 4200
تومانى حقوق ورودى گمرك بايد حذف شود، گفت: حذف ارز 4200

تومانى حقوق ورودى گمرك و مبنا قرار گرفتن ارز نيمايى در اين زمينه 
هم تاحدودى در راستاى افزايش درآمدهاى دولت است.

رئيس پيشــين مجمع نمايندگان استان درباره حذف ارز 4200 تومانى 
كاالهاى اساسى، گفت: حذف ارز 4200 تومانى در تمام بخش ها يكى 
ديگر از راهكارهاى اســت كه كســرى بودجه را تعديل مى كند. ارز 
4200 تومانى غير از حيف وميل كردن منابع مالى دولت، رانت پاشى و 
سوءاستفاده، هيچ نتيجه ديگرى ندارد. دولت اگر به دنبال حمايت است 
بايد يارانه را به انتهاى زنجيره كه مصرف كنندگان هســتند به صورت 

مستقيم و نقدى پرداخت كند.
وى ادامه داد: در حوزه واردات نهاده هاى دامى ساالنه بالغ 4 ميليارد 
دالر ارز 4200 تومانى با هدف كاهش قيمت مرغ و گوشت پرداخت 
مى شود ولى عمال بى تأثير است. در حوزه دارو هم ارز 4200 تومانى 
پرداخت مى كنيم ولى به دليل اختالف قيمت دارو در داخل و خارج 
از كشــور، دارو قاچاق مى شــود و عمال يارانه آن به مردم اصابت 

نمى كند.
آزاديخواه در پايان تصريح كرد: حذف ارز 4200 تومانى بايد در دستور 
دولت و مجلس قرار گيرد. ادامه حيات اين سياست ارزى به هيچ عنوان 

پذيرفته نيست و فقط در راستاى حمايت از دالالن است.

استيضاح ترامپ در سنا 20 بهمن برگزار مى شود
 «چاك شــومر» رهبر اكثريت دموكرات مجلس ســناى آمريكا خبر داد كه 

دادگاه استيضاح ترامپ، روز دوشنبه، 8 فوريه (20 بهمن) آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس، ترامپ در آخرين ســخنرانى اش چند ساعت پيش از ترك 
كاخ سفيد گفت كه «به شكلى» به قدرت بازخواهد گشت. او گفت: «ما به شكلى 

بازخواهيم گشت.»
برخى از تحليلگران مى گويند اســتيضاح و محاكمه ترامپ در مجلس ســناى 
آمريكا از آن جهت حايز اهميت اســت كه مى تواند از بازگشــت او به قدرت 
جلوگيرى كند. تصويب اســتيضاح ترامپ در مجلس سنا نيازمند كسب رأى 
موافق دست كم دوســوم سناتورها (67 سناتور) اســت. از آنجا كه اين طرح 
مخالفان زيادى در ميان ســناتورهاى جمهوريخواه دارد بعيد است كه محاكمه 

ترامپ در مجلس سنا به تصويب برسد.

عالقه اى به تماس مستقيم با دولت جديد آمريكا نداريم
 فعال هيچ عالقه اى به هيچ تماس مســتقيم نداريم و فكر مى كنيم كه برجام 

قالب صحيحى است و گفت وگوها بايد در قالب آن انجام شود.
به گزارش ايرنا، معاون سياســى وزير امور خارجــه در گفت وگو با روزنامه 
الرپوبليكا درباره انتقال قــدرت در آمريكا و حمله طرفداران ترامپ به كنگره 
گفــت: ما موضع خاصى در برابر اين انتقال قدرت بين دو دولت نداريم. فقط 
منتظريــم ببينيم رئيس جمهور جديد آمريكا چگونه مى خواهد مواضع اشــتباه 
ترامپ را تصحيح كند. ســيدعباس عراقچى در ادامه گفت: درخواســت ايران 
واقع گرايانه اســت و عبارت اســت از اينكه آمريكا تحريم هــا را بردارد و به 
توافق هســته اى بازگردد. آمريكا براى بازگشــت به توافق هسته اى، بايد تمام 
تحريم ها را لغو كند. ما آماده انجام تمام تعهدات ذيل برجام هســتيم به شرطى 

كه آمريكايى ها هم به تعهدات خود عمل كنند و تحريم ها را بردارند.

پيشنهاد حذف غربالگرى زنان باردار را 
به حساب مجلس نگذاريد

پيشــنهاد حذف غربالگرى زنان باردار را به حساب مجلس شوراى اسالمى 
نگذارند، ظاهرا اين پيشنهاد در كميسيون ويژه خانواده مطرح است.

سخنگوى كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1400 در گفت وگو با ايسنا، گفت: از 
اعضاى كميسيون ويژه خانواده مى خواهم پيشنهاد مذكور را رد كنند زيرا اگر چنين 
پيشــنهادى به تصويب برسد به معنى مبارزه با علم است و ما ديگر نبايد ادعاى 
علمى بودن كنيم. رحيم زارع اظهار كرد: همه ما براى ارتقاى ســالمت در كشور 
تالش مى كنيم چه در بودجه، چه در هدفمندى يارانه ها و حتى در قانون ماليات 
بر ارزش افزوده كه ســهم سالمت را باال مى بريم تا نسل آينده ما نسل سالمتى 
باشند. طبيعتا اگر كسى بخواهد به دنبال حذف غربالگرى زنان باردار باشد اين يك 

حركت غيركارشناسى خواهد بود و بايد به آن پيشنهاددهنده شك كرد.

آگهي مناقصه واگذارى احد    اث ساختمان 
پاسگاه محيط بانى (نوبت د وم) 

اد    اره كل حفاظت محيط زيست استان همد    ان

اد    اره كل حفاظت محيط زيست استان همد    ان د    ر نظر د    ارد     احد    اث ساختمان 
پاسگاه محيط بانى خود     واقع د    ر روستاى د    ه ميانه مالير را بر اساس قيمت 
مقطوع و به مساحت 86 مترمربع از طريق برگزارى مناقصه عمومى به بخش 
غيرد    ولتى واگذار نمايد    . لذا از شركت هاى واجد     شرايط و صالحيت د    ار د    عوت 
 Setadiran.ir (    ستاد) مى شود     از طريق سامانه تد    اركات الكترونيكى د    ولت

نسبت به ارائه قيمت هاى پيشنهاد    ى اقد    ام نمايند    .
يكشنبه 1399/11/05  روز  صبح  ساعت 9  از  سايت:  د    ر  آگهى  انتشار  زمان 

مى باشد    .
زمان د    ريافت اسناد    : از ساعت 8 صبح روز يكشنبه 1399/11/05 لغايت ساعت 

12 ظهر روز سه شنبه 1399/11/07 مى باشد    .
مهلت ارسال پيشنهاد    ات (تحويل اسناد     مناقصه): تا ساعت 12 روز يكشنبه 

1399/11/19 مى باشد    .
د    وشنبه 1399/11/20  روز   11 ساعت  برند    ه:  اعالم  و  پاكات  بازگشايى  زمان 

مى باشد    .
(م الف 1496)

د    ان تان  ت ا ط ز ت  فا ل  اد    اره 

كارت د انشجويى به نام آرزو موالئى، فرزند :على، به شماره 
شناسنامه: 0520906391 و به شماره د انشجويى: 9322865019 

، رشته طراحى صنعتى از د انشگاه بوعلى سينا همد ان مفقود  
گرد يد ه و از د رجه اعتبار ساقط ميباشد .

كارت خود رو پژوپارس به نام:خليل طاهرى فخر، 
فرزند :قاسمعلى،به شماره شناسنامه: 1701، شماره پالك: 

472/18د 79 ،شماره موتور: 12486081509 و شماره شاسى: 
50313769 مفقود  گرد يد ه و از د رجه اعتبار ساقط ميباشد .

محمد ترابى »
 انتخابــات خردادماه آينــده براى طيف 
اصولگرا فرصتى طاليى محســوب مى شود. 
اين طيف كه توانســته است با اكثريت قاطع 
مجلس يازدهم شــوراى اسالمى را تصاحب 
كند، درصورت در اختيار گرفتن دولت تقريبًا 
تمامى مواضع قــدرت را مى تواند در اختيار 
داشته باشــد. اين درحالى است كه همواره 
در دهه هاى اخير رئيس قــوه قضاييه نيز از 
اعضاى وابســته به اين طيف انتخاب شــده 

است. 
در اين ميان برخى كارشناســان اعتقاد دارند 
كــه درصورت تصاحب دولت ســيزدهم به 
دســت اصولگرايان و به حاشــيه رانده شدن 
اصالح طلبــان، از ايــن بــه بعــد در ميان 
طيف هــاى مختلف اصولگرا رقابت بر ســر 

تصاحب قدرت در كشور  خواهد بود. 
 جبهه پايدارى

برخــى تحليلگــران درگذشــت آيــت ا... 
محمدتقــى مصباح يزدى در ماه گذشــته را 
در تضعيف جبهه پايدارى بســيار تأثيرگذار 
دانســته اند. با اين حال ايــن حزب گزينه اى 
همچون ســعيد جليلى را خواهد داشت كه 
در انتخابات 92 نشــان داد كه مى تواند يكى 
از اضــالع اصلى رقابت انتخاباتى باشــد. با 
اين حال اين طيــف در انتخابات 96 ابراهيم 
رئيســى را گزينــه اصلح دانســت و از وى 

حمايت كرد. 
حــال درباره گزينــه، اهــداف و معيار هاى 
جبهه پايدارى با حجت االسالم احمدحسين 
فالحــى دبير حزب جبهه پايــدارى همدان 
كــه درحال حاضر نماينده همــدان و فامنين 
و همچنين ســخنگوى كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس است، گفت وگو كرديم كه 

در ادامه مى خوانيد:
برگزارى  نحوه  درباره  شــما  نظر   
انتخابــات 28 خردادماه ســال آينده 

چيست؟
براى برگزارى انتخابات رياســت جمهورى، 
دولــت به بهانــه ايجاد صف هــاى طوالنى 
پســتى  انتخابات  برگزارى  همچون  نظراتى 
دارد. بــا اين حال بايد گفــت كه همين حاال  
نيز مــردم در صف هاى طوالنــى براى مواد 
خوراكى و ... مى ايستند و از اين رو انتخابات 

براى برگزارى مشكلى نخواهد داشت.
حــال برخى نظرهــا مبنى بر اين اســت كه 
انتخابات شوراهاى شــهرها به تعويق افتاده 
تا بــا انتخابات رياســت جمهــورى همراه 
نباشــد، به نظر مى رسد كه پيشــنهاد خوبى 
اســت؛ زيرا همزمانى انتخابات شــورا ها با 
رياســت جمهورى همواره موجب اتالف در 

رأى گيرى و رأى شمارى مى شود. 
چگونه  را  آتــى  انتخابات  اهميت   

ارزيابى مى كنيد؟
با توجه به مسائل منطقه و توطئه دشمن، بايد 

دولت آينده مقتــدر و قدرتمند عمل كند. از 
سوى ديگر با توجه به وضعيت اقتصادى كه 
دولت فعلى در كشــور ايجاد كرده، از جمله 
كاهش پول ملى و افزايش تورم بايد كســى 
ســر كار بيايد كه بتواند اوضاع را سروسامان 
دهد. اين درحالى اســت كه بــا گزينه هايى 
كه اصالح طلبان و ســازندگى اعالم مى كنند 
اين امــر اتفــاق نمى افتد؛ زيــرا اين طيف 
آزمون خود را پس داده اســت. اصالح طلبان 
نمى توانند ادعا كنند كه عملكرد دولت فعلى 
ارتباطى به آنها ندارد زيرا جهانگيرى ســهم 

آنها از دولت بوده است. 
بايــد فردى در دوره آينده ســر كار بيايد كه 
بتواند اوضاع اقتصادى كشــور را سروسامان 
دهد. مردم امروز خواستار وضعيت اقتصادى 
مطلوب هســتند، شــعار مذاكــره و فضاى 

مجازى مردم را سير نخواهد كرد. 
بايد دنبال كســى رفت كه بتواند مشــكالت 
كشــور را با اتــكا بر جوانــان خوش فكر و 

انقالبى حل كند. 

 در اين دوره از انتخابات، آيا حزب 
جبهه پايدارى دوباره به سراغ رئيسى 
خواهد رفت و يا ســعيد جليلى گزينه 

اصلى خواهد بود؟
در اين باره هنوز تصميم قطعى نگرفته ايم، از 
سوى ديگر اگر اكنون گزينه اصلى را معرفى 
كنيم، حزب مقابل به دنبال حاشيه سازى عليه 
گزينه اصلى حزب پايــدارى خواهد رفت، 
همان طور كه شــاهد دروغ پردازى هايى عليه 

آقاى رئيسى بوديم. 
با اين حال بايد فردى حاضر شــود كه بتواند 
اميــد را در دل مردم زنده كــرده و از تيمى 
اســتفاده كند كه بتواند اين امر را محقق كند. 
ميانگين ســن وزراى دولت فعلى 57 ســال 
است، از شما مى پرسم كسى كه كار خود را 
كرده و ديگر خالقيتى ندارد چگونه مى تواند 

مملكت را اداره كند! 
 به نظــر شــما در انتخابات آتى 
اصولگرايان همانند انتخابات سال 92

عمل مى كننــد و هر كس براى خود به 
رقابت مى پردازد يا اينكه همانند سال 
96 ميــان اصولگرايان ائتالف صورت 
خواهد گرفت؟ حتى همانند قاليباف كه 
در دوره پيش بــدون رضايت قلبى به 

نفع رئيسى كناره گيرى كرد! 
بنــده خيلى از كلمــه اصولگرايى اســتفاده 
نمى كنــم و از اول نيز از اين كلمه خوشــم 
نمى آمــد. نكتــه اى كه مقام معظــم رهبرى 
فرمودند، جريان انقالبى و غيرانقالبى است؛ 
زيرا در اصطالح اصولگرايى على الريجانى 
نيز جاى مى گيرد كه ما نگاهمان نسبت به اين 

جريان، جريان انقالبى نيست.

با اين حــال هنگامى كه از لغــت انقالبى و 
غيرانقالبى استفاده مى كنيم، مى توانيم كسانى 
كه مبانى انقالب اسالمى، واليت و آرمان هاى 
امام را قبول دارند را انقالبى بدانيم و كسانى 
كه نســبت به اين مواضع سســت شده و يا 

قبول ندارند را غيرانقالبى مى دانيم.
در ميــان افــرادى كه انقالبى هســتند و اين 
معيار ها را قبول دارند، اگر بتوانند در انتخابات 
ســال آينده به گزينه مشــتركى دست يابند، 
قطعاً مى توانند موفق باشند. از اين رو از كلمه 
گسترده اصولگرايى اســتفاده نمى كنيم، زيرا 
همان طور كه شــما اشاره كرديد، در اين ميان 
عده اى مى آيند كه همانند سال 92 قول ائتالف 
و اتحاد مى دهند، اما در زمانى كه مى خواهند 
اين كار را انجام دهند مى روند و گوشى خود 
را خاموش كرده و از دسترس خارج مى كنند. 
با وجــود اينكــه ايــن افــراد را اصولگرا 
مى خوانند، حاضر نيستند براى نظام و جريان 
انقالب خود را هزينــه كنند. ولى در جريان 
انقالبى افرادى كه شما اشاره كرديد همچون 
رئيســى و جليلــى براى انقــالب حاضر به 

هزينه دادن هستند.
  سخن پايانى!

اميدواريــم مردم بتوانند با بصيرت باال گزينه 
مناسب را انتخاب كنند. مردم بايد حواسشان 
باشــد كه فريفته خيلى از شــعار ها نشوند. 
همين افرادى كه شــعار مذاكرات يا جنگ را 
مى دادند، شاهد هســتند كه آمريكا از دورن 

درحال فروپاشى است. 
ما بايد انقالب اسالمى را به ريل اصلى خود 
بازگردانيم و براى تحقق اين مسأله بايد كسى 
را كه اعتقاد به انقالب اسالمى دارد، انتخاب 

كنيم.

سرمايه گذاران در بروكراسى ادارى گرفتار شده اند

دبير حزب جبهه پايدارى در گفت و گو با همدان پيام:

برخى اصولگرايان حاضر نيستند 
هزينه انقالبى بدهند

على الريجانى، اصولگرايى 
است كه در معيار هاى انقالبى 

بودن قرار نمى گيرد

برخى در سال 92 قول دادند 
و در لحظه آخر گوشى خود را 

خاموش كردند

مردم به دنبال معيشت هستند، 
با مذاكره و فضاى مجازى 
شكم مردم سير نمى شود

 سرمايه گذاران حوزه توليد در چرخه 
طوالنى ادارى بــراى دريافت مجوزهاى 
الزم گرفتــار مى شــوند و دولت در اين 
بخش و ســاير بخش هــاى مرتبط بدون 

انگيزه و تحرك الزم عمل مى كند.
ســخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و 
محاســبات مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با تســنيم، اظهــار كرد: يكى 
از بزرگ تريــن موانع موجود بر ســر راه 
سرمايه گذاران حوزه توليد، طوالنى بودن 
چرخه دريافت مجوزهاى الزم(بروكراسى 
ادارى) است كه روند شتاب مطلوب در 

اين بخش را با مشــكالت جدى روبه رو 
مى كند.

محمدمهدى مفتــح در ادامه افزود: رهبر 
معظم انقالب در 2 سال پى درپى با توجه 
ويژه به مقوله گسترش توليدات داخلى، 
شــعار ســال را با عناوين رونق توليد و 
جهش توليد اعالم كردنــد؛ اما در عمل 
دســتگاه هاى اجرايى مرتبــط در زمينه 
صدور مجوزهــاى الزم خيلى كنُد عمل 

مى كنند.
نماينده مردم تويســركان در مجلس با 
دريافت  طوالنى  چرخه  اينكه  به  اشاره 

مجــوز كارخانه هــاى توليــدى گاهى 
سرمايه گذاران  پشيمانى  موجب  اوقات 
و انتقال ســرمايه گذارى به نقاط ديگر 
مى شــود، تصريح كرد: آنچه مشــاهده 
الزم  انگيزه  نبود  و  كم تحركى  مى شود، 
در برخى دســتگاه هاى اجرايى دولتى 
براى انجام فعاليت هاى جهادى در اين 

است. بخش 
وى همچنيــن افزود: گاهــى با تالش  ها 
و پيگيرى هاى مســتمر و طوالنى، زمينه 
براى حضور ســرمايه گذاران حوزه توليد 
در مناطق مختلف كشــور فراهم مى شود 

اما تعلــل و كندى برخى دســتگاه هاى 
اجرايــى براى همراهى با ســرمايه گذار، 
يك شهرســتان را از فرصت هاى جديد 
شغلى و بهبود فضاى كسب و كار محروم 

مى كند.
مفتح متذكر شــد: نبايد مسائل مختلف 
اجرايى تنها بر دوش بخشى از مسئوالن 
و گا ه نماينده مردم در مجلس شــوراى 
اسالمى بيفتد و دستگاه هاى اجرايى دولتى 
و مديران آنها بايد وظايف قانونى خود را 
جهادگونه پيگيرى كنند تا اهداف مطلوب 

در مسير توسعه محقق شود.

دستور بايدن براى بررسى تأثير تحريم ها 
بر مبارزه جهانى با كرونا

 رئيس جمهور جديــد آمريكا طى دســتورى در زمينه امنيت ملى 
خواستار بررســى تحريم هاى آمريكا و تحريم هاى چندجانبه بر مبارزه 

جهانى با بيمارى همه گير كرونا شد.
به گزارش انتخاب، به نقل از روزنامه وال اســتريت ژورنال، دولت جو 
بايدن رئيس جمهور جديد آمريكا قرار است تحريم هاى اقتصادى موجود 
را به منظور لغو احتمالى و در راســتاى كمك به مبارزه جهانى با بيمارى 

همه گير كرونا، بررسى كند. 
طبق يك ماده دستورى كه بايدن روز دوشنبه در زمينه امنيت ملى صادر 
كرده اســت، وزير امور خارجه، وزير تجارت و خزانه دارى با مشورت 
وزير خدمات انســانى و سالمت و آژانس توســعه بين المللى آمريكا 
تحريم هاى آمريــكا و تحريم هاى چندجانبه را بــه اين منظور ارزيابى 
خواهند كرد كه آيا اين تحريم ها مانع مبارزه با اين بيمارى مى شوند يا نه. 
طبق اين دســتور، مقامات يادشده ســپس طبق بررسى هاى انجام شده 
توصيه هايى را براى هرگونه تغييرى در رويكرد قبلى از طريق مشــاور 
امنيت ملى و هماهنگ كننده پاسخ به بيمارى كوويد-19 آمريكا به رئيس 
جمهور اعالم خواهند كرد.  بر اســاس اين گزارش، دستور بايدن براى 
بررســى اثر تحريم ها بر مبارزه جهانى با بيمارى كرونا در پى اين مطرح 
مى شــود كه ايران هم يكى از كشــورهاى درگير تحريم هاى آمريكا در 

بحبوحه مبارزه با شيوع كرونا بوده است. 
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 اســتان همدان وسعتي معادل 19 هزار 
و 494 كيلومتر مربع را شــامل مي شود، از 
اين مقدار حــدود ده هزار و 252 كيلومتر 
مربع كه 52/6 درصد از مســاحت استان 
را دربرمــى گيرد، به دشــت هاى اســتان 
اختصاص دارد. نســبت مساحت استان به 
وسعت كل كشور 1/2 درصد است كه از 
نظر وســعت رتبه 21 را در بين استان هاى 

كشور دارد.
رشد جمعيت، به عنوان برآيند چندين مؤلفه  
جمعيتى هرچند قابل تغيير است اما براى 
سياست گذارى و برنامه ريزى بر مبناى آن 
بايد به مؤلفه هاى تشكيل دهنده توجه كرد 
كه بدون شك مواليد و مرگ ومير به عنوان 
علت هاى اوليه  افزايش و كاهش جمعيت 

مورد توجه است.
با توجه به اينكــه تحوالت جمعيتى نقش 
بســيار مهمــى در سياســت گذارى براى 
ســازمان هاى دولتى و خصوصــى دارد، 
مطابق با نتايج سرشمارى سال 95، متوسط 
نرخ رشد جمعيت ســاالنه استان همدان 
منفى 0/23 درصد اســت و در حقيقت در 
اين حوزه اســتان همــدان از آخر به رتبه 

يكم دست يافته است.
در  والدت  آمــار  بيشــترين   
كبودراهنــگ و كمتريــن تعداد در 

تويسركان است
ــركل  ــن زاده مدي ــه اسدا...حس ــر گفت بناب
ثبــت احــوال اســتان، ميــزان كل جمعيــت 
اســتان براســاس سرشــمارى ســال 1395 
بيــش از يــك ميليــون و 738 هــزار و 
234 نفــر بــوده اســت. در 8 مــاه گذشــته 
حــدود 16 هــزار و 26 مــورد والدت 
ــا  ــه ب ــه در مقايس ــيده ك ــت رس ــه ثب ب
ــد  ــته، رون ــال گذش ــدت در س ــن م همي
ــار والدت  كاهشــى داشــته و كمتريــن آم
ــز در  ــار ني ــترين آم ــركان و بيش در تويس
ــن از  ــت. همچني ــوده اس ــگ ب كبودراهن
ــزار  ــون حــدود 7 ه ــداى امســال تاكن ابت
كــه  داشــته ايم  فوتــى  مــورد   180 و 
مى توانــد  مؤلفه هــا  ايــن  از  هريــك 
نقــش مؤثــرى در رشــد جمعيــت اســتان 

ــد. ــته باش داش

در  جمعيت  رشــد    
مناطق شــهرى استان 
بيش از يك درصد است
گروه  علمى  هيــأت  عضو 
سينا  بوعلى  دانشــگاه  آمار 
خبرنگار  بــا  گفت وگو  در 
همدان پيــام اظهــار كــرد: 
سال  سرشــمارى  براساس 
95 رشــد جمعيت اســتان 
روندى منفى داشــته است. 
در ادامه اين روند مؤلفه هاى 
مواليد،  يعنى  جمعيت  رشد 
مرگ ومير و مهاجرت مورد 
كه  گرفته اند  قرار  بررســى 
بى رويه  مهاجــرت  قطعــا 
مهم ترين دليل منفى شــدن 
رشد جمعيت استان در اين 

چند ســال اخير طبق برآوردى به دســت 
آمده بالغ بر 130 هزار نفر بوده است.

رحيــم محمودوند در ادامــه افزود: ميزان 
مهاجرت از اســتان بيش از 130هزار نفر 
بوده اســت كه نســبت به جمعيت بالقوه 
اســتان در ســال 1395حــدود 7 درصد 
جمعيت را شــامل مى شــود، با توجه به 

جمعيت  رشد  تفاوت 
و  روستايى  و  شهرى 
فرصت هاى  كمبــود 
مراكــز  در  شــغلى 
شــهرى استان همدان 
بــه نظر مى رســد كه 
بيشــترين مهاجرت ها 
از روســتاها به خارج 
صــورت  اســتان  از 

گرفته است.
وى بيان كرد: متوسط 
رشد جمعيت مردان و 
زنان در مناطق شهرى 
و روستايى در 5 ساله 
مى دهد  نشــان  اخير 
شهرســتان هاى  كــه 
رزن  و  كبودراهنــگ 
نسبت به ســاير شهرستان هاى استان رشد 
منفى داشته اند، رشــد جمعيت در مناطق 
شــهرى بيش از يك درصــد و در مناطق 
روســتايى حدود منفــى 2/3 درصد بوده 
است. شايان ذكر اســت كه متوسط رشد 
جمعيــت زنــان در همه مناطــق كمتر از 
متوســط رشــد جمعيت مردان است. بر 

همين اســاس طبق بررســى هاى صورت 
گرفته رشد جمعيتى شهرها مثبت و رشد 
جمعيتى روستاها منفى گزارش شده است.
درصد  باالترين  مالير  و  همدان    

رشد جمعيت را دارند
اين اســتاد دانشگاه با اشــاره به تحوالت 
جمعيتــى اســتان همــدان بــه تفكيك 
شهرستان ها، بيان كرد: نرخ رشد جمعيت 
در شهرستان همدان 0/73 و در شهرستان 
مالير 0/05 است، اگرچه اين 2 نرخ مثبت 
هستند، اما درحال رسيدن به صفر هستند 
و احتمــاالً در سرشــمارى بعــدى منفى 

خواهند شد.
محمودوند با اشــاره به تأثير آمار والدت 
و مرگ ومير در تحــوالت جمعيتى گفت: 
آمارهاى والدت و وفات براى برآوردهاى 
جمعيتى كل كشــور به ويژه در ســطوح 
جغرافيايى كوچتر مانند اســتانى ضرورى 
است؛ زيرا جمعيت با اضافه شدن متولدين 
اضافه و با تعداد فوتى ها كاســته مى شود، 
به طورى كه ميزان مواليد و مرگ ومير برابر 
1/23 درصد اســت و طبق بررســى هاى 
صورت گرفته در حدود متوســط كشورى 

است.
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30/1 درصد دانش آموزان داراى اضافه وزن و چاقى اند
 مديركل تربيت بدنى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 13 ميليون و 290 هزار 
و 270 دانش آموز در طرح ملى كنترل وزن و چاقى (كوچ) مورد سنجش قرار گرفتند و 
در وضعيت 5 گانه چاقى، داراى اضافه وزن، نرمال، الغر و خيلى الغر طبقه بندى شدند، 
گفت: بر اين اساس 63/9 درصد دانش آموزان نرمال، 30/1 درصد چاق و داراى اضافه 

وزن و 6 درصد الغر يا الغر شديد هستند.
محمد جعفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طبق آخرين آمار پروژه كوچ، 30/1 
درصد از دانش آموزان ما داراى اضافه وزن و چاقى هســتند، اظهار كرد: طرح كوچ از 

اول ابتدايى تا دوازدهم را دربرمى گيرد.
وى افزود: 63/9 درصد دانش آموزان نرمال و 6 درصد الغر يا الغر شديد هستند.

ساخت 10 هزار واحد مسكونى براى محرومان
 رئيس بنياد مســتضعفان از آغاز برنامه ســاخت ده هزار واحد مسكونى مشترك با 

كميته امداد به مدت 2 سال، خبر داد.
به گزارش ايسنا، پرويز فتاح در مراسم امضاى تفاهمنامه مشترك ساخت ده هزار واحد 
مسكونى براى محرومين در روستاها و شهرهاى زير 25 هزار نفر كميته امداد امام(ره)، 
گفت: ما اعتقادمان هميشــه اين بوده كه توانمندى محرومان در 2 بعد اشتغال و تأمين 
مســكن مى تواند موفق تر جلوه كند. وى افزود: ما براى مســكن معلوالن خانوارهاى 
داراى 2 معلول به باال تفاهمنامه اى را براى 14 هزار واحد مسكونى با سازمان بهزيستى 
داشتيم. خوشبختانه اكنون نزديك به ده هزار واحد تحويل داده شده و 3 هزار واحد نيز 

درحال ساخت است و اميد است هرچه زودتر به اتمام برسد.

هيچ شهر قرمز كرونايى در كشور نداريم
 ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با كرونا با اعالم اينكه درحال حاضر هيچ شهر قرمز 
كرونايى در كشور نداريم و شــهرهايى كه در مازندران قرمز بودند نارنجى شدند. اما 
افزايش ترددها، افزايش موارد ابتالى ســرپايى و عادى انگارى مردم در برخى شهرها 

نگران كننده است.
عليرضا رئيسى افزود: هم اكنون از نظر وضعيت كرونا 19 شهر نارنجى، 157 شهر زرد و 
256 شهر آبى داريم و اين نشانه اين است كه تا حدى وضعيت بهتر شده از مردم براى 

رعايت پروتكل هاد تشكر مى كنيم اما نبايد دچار عادى انگارى شويم.
وى افزود: يكى از نگرانى هاد رشد 47 درصدى ترددها نسبت به اول دى ماه است كه 

47 درصد افزايش پيدا كرده است و اين وضعيت نگران كننده است.

دردهاى جامعه را بشناسيم
 راه درمانش هم هست

مهدى ناصرنژاد»
 مى گويند راه درمان قاطع يك بيمارى و درد، شناخت آن بيمارى 
و عامل درد و آســيب اســت، و اال اگر درد و ريشــه گسترش آن 
ناشــناخته بماند، مى شــود همين بيمارى كرونا كه افزون بر يكسال 
اســت رمق دنيا را گرفته و همچنان العالج باقى مانده است. مطمئنًا 
وقتى دانشــمندان علم پزشــكى به اين نتيجه حياتى برسند كه اين 
كرونا از كجا آمده، شيوه و داروهاى درمانى آن را هم كشف خواهند 
كرد. حاال همين كرونا شده است عين مشكالت اساسى جامعه ما كه 
مسئوالن و چاره گران امر يا ريشه اصلى مشكالت فعلى را نمى دانند 

كه بعيد است چنان باشد و يا در راه درمان آن كم مى آورند. 
به طــور كلى مى توان نظــر داد، چنانچه در يك چشــم انداز جامع، 
مشــكالت را در دو حوزه اجتماعى و اقتصادى نــگاه كنيم، عامل 
خرابــى كرت بندى هاى اجتماعــى، فرار از بســيارى واقعيت هاى 
اجتماعى اســت و در اين حوزه برخى ســنت گرايى هاى مزاحم را 
مى توان مانع پيشرفت و به روز شدن سازوكار هاى فردى و اجتماعى 

تلقى كرد. 
مصــداق خيلى واضح در اين زمينه همان باور هاى غلط نزد اكثريت 
قشــرهاى مردمى نســبت به روش هاى درمانى خيلى از بيمارى ها و 
اقدام به عالج ناشيانه آن است، درحالى كه پيشرفته ترين و علمى ترين 
ابزار و تجهيزات پزشكى در جهان امروز قادر است يك عارضه كهنه 
و مزمن در بدن بيمار را طى يك عمل جراحى حداكثر دوســاعته به 

سالمت به پايان برساند. 
خيلى از ما ايرانى ها وقتى دچار يك بيمارى به ظن خود سخت هستيم 
و براى درمان به بهترين پزشكان متخصص و فوق تخصص دسترسى 
داريم، ترجيحاً چشم به دهان خاله زنك هاى فاميل و همسايه مى دوزيم 
تــا روش خوددرمانى را بــه ما معرفى كنند! يا اينكــه با وجود تمام 
اخبار هاى 24 ساعته از رســانه ها و كانال هاى رسمى داخل و خارج، 
هوش و حواســمان به شايعات و حرف هاى يك كالغ و چهل كالغ 
ديگران است و چه بسا با اين شايعه باورى ها و شايعه پراكنى ها، جامعه 
خود را چنان دچار تشــويش و نگرانى بسازيم كه خودمان هم قربانى 
اصلى آن بشــويم و ندانيم از كجا مى خوريم. متأســفانه در اوضاع و 
احوال پيچيده كنونى كه بر فضاى سياسى جامعه ما حاكم است، بيشتر 
از شايعه پراكنى ها و جوسازى هاى ناحق شبكه هاى پراكنده اجتماعى 
ضربــه مى خوريم و در چنين فضايى جامعه كمتر فرصت پيدا مى كند 
به بلوغ و رشــد سياسى برسد و در چنين انحرافات فكرى هرگز يك 

انتخابات راهگشا هم در كشور نخواهيم ديد. 
همچنين در حوزه اقتصادى به رغم بسيارى عوامل شناخته شده داخلى 
و بين المللى و سوءمديريت ها و قوانين نارسا و بازدارنده گردش روان 
چرخه هاى توليدى و خدمات سازنده، اين حاكميت تفكرات سنتى در 
ساختار اقتصادى و حضور نهادينه شده عوامل واسطه و دالل در چنين 
ساختار غلط است كه بستر هاى توليد و عرضه هر نوع كاال و خدمات 
اقتصادى در جامعه ما را به يك كوره راه هزارتو تبديل كرده كه نتيجه 
آن فقط كاميابى و منتفع شدن واسطه هاى زنجيره اى در پهنا و بلنداى 
يك معامله در هر جنس و محصول داخلى و وارداتى اســت و سبب 
مى شــود تا فقط در اين ميان واســطه ها و سرمايه داران غيرمولد سود 
ببرند و توليدكننده اصلى ضرر ببيند يا مايامال شــود و مصرف كننده 

واقعى هم چند برابر قيمت واقعى پول بپردازد و گران بخرد.

امروز: يارانه 20 ميليون نفر دوبرابرمى شود
 گويا زمزمه حذف شدن يارانه مابقى داره به گوش مى رسه!!

ثروت: سرنوشت مبهم واحدهاى مسكن مهر
  قبل ســاختش اتمام حجت ها رو مى كرديد يه موقع تو عمل 

انجام شده قرار نگيرند!!
جوان: قطره چكانى بايدن از مرداب برجام 

 آسه آسه چهره اصليش رو مى خواد نشون بده!!
اسكناس: دست هاى پنهان در بازار ارز

 اينم يه آپشن جديد از حضور دالل هاست!!
سياست روز: كنترل تورم از ادعا تا عمل

 بشنو و باور نكن!!
آرمان ملى: گام محيط زيستى ژنرال نفتى

 خواسته با يه تير دو نشون بزنه!!
آفتاب اقتصادى: وعده هاى وزارت جهاد همچنان بدون عمل

 وعده سرخرمن از همينجا شكل گرفته!!
كاروكارگر: ايران بايد جزو 5 كشــور اول صادركننده گاز در جهان 

باشد
 گازى كه به كشور خودش رواست به جهان حرام است!!

خراسان: حساب و كتاب ماليات حقوق بگيران
 بازم يه ترفند جديد براى بستن زبون كارمندها!!

سياست روز: ساز مخالف  در ماه هاى پايانى
 تا االن كه ناكوك بود حاال شد مخالف!!

ابرار اقتصادى: افزايش 25 درصدى حقوق و مزاياى كاركنان دولت 
 با پاداش شب عيد؟!

اقتصاد ملى: رونق نمايشگاه مجازى كتاب با چاشنى خدمات پستى 
 بدون شرح!!

 اقتصاد برتر: نرم افزار بورس را دستكارى كردند
 احتماال خواستن به روزرسانيش كنند پاشون رفته رو سيم!!

صداى اصالحات: جو بايدن در مسير ترامپ يا اوباما؟
 هركدوم كه به تاكتيكش نزديك تر باشه!!

33 هزار عدد ماسك  قاچاق 
در رزن كشف شد

 فرمانده انتظامي اســتان، از كشف 33 هزار عدد ماسك قاچاق و 
بدون مجوز در شهرستان رزن، خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس، سلمان اميرى گفت: با هدف حمايت 
از توليدات داخلي و برخورد با سودجويان، طرح مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز در شهرستان رزن اجرا شد.
ــا انجــام  وى افــزود: مأمــوران پليــس امنيــت عمومــي شهرســتان ب
تحقيقــات فنــى و اطالعاتــى از وجــود تعــدادي ماســك قاچــاق در 
يــك واحــد صنفــي مطلــع شــده و بــا هماهنگــي قضايــي بــه ايــن 

مــكان اعــزام شــدند.
ــن  ــان كــرد: در بازرســي از اي ــده انتظامــى اســتان همــدان بي فرمان
ــه ارزش  ــدون مجــوز ك ــدد ماســك قاچــاق ب ــزار ع ــكان، 33 ه م
آنهــا توســط كارشناســان، 3 ميليــارد و 300 ميليــون ريــال بــرآورد 
شــده، كشــف و يــك متهــم در ايــن خصــوص بــا تشــكيل پرونــده 

بــه اداره تعزيــرات حكومتــي معرفــي شــد.

آگهى تجد يد  مناقصه عمومى 

شهرد ارى همد ان

مبلغ برآورد  اوليهنام پروژهرد يف
(ريال)

محل تامين 
اعتبار

مد ت 
پيمان

مبلغ تضمين 
شركت د ر 

مناقصه (ريال)

مبلغ رتبه
تضمين 
انجام 
تعهد ات

اجراى جد ولگذارى 1
و پياد ه رو سازى 
سطح صفر تقاطع 

غير همسطح 
سرد ار همد انى

منابع د اخلى 12/109/931/804
شهرد ارى 
همد ان

حد  اقل شركت 2605/500/000 ماه
هاى حقوقى پايه 
5 ابنيه يا راه و 

ترابرى

5٪ كل 
مبلغ 
پيمان

شهرد ارى همد ان د ر نظر د ارد  نسبت اجراى جد ولگذارى و پياد ه رو سازى سطح صفر تقاطع غير همسطح سرد ار همد انى مطابق با جد ول ذيل 
از طريق مناقصه عمومى اقد ام نمايد . لذا از كليه واجد ين شرايط د عوت بعمل مى آيد  جهت د ريافت اسناد  و اوراق شركت د ر مناقصه از تاريخ انتشار اين 

آگهى تا تاريخ 99/11/15  به آد رس : همد ان –بلوار عمار- معاونت امور زير بنايى و حمل و نقل شهرى شهرد ارى همد ان مراجعه نماييد .
خالصه شرايط شركت د ر مناقصه: 

1-حد اكثر مهلت قبول پيشنهاد ها از تاريخ 99/11/05 به مد ت 10 روز تا تاريخ 99/11/15 خواهد  بود .
2- چنانچه برند ه اول مناقصه انصراف نمايد  سپرد ه ايشان به نفع شهرد ارى ضبط و با نفر د وم قرارد اد  منعقد  و د ر صورت انصراف نفر د وم نيز به همين 

منوال عمل خواهد  شد  .
3- مبلغ سپرد ه تضمين شركت د ر مناقصه طبق جد ول ذيل به صورت اسناد  خزانه، ضمانتنامه بانكى يا واريز نقد ى كه ميبايستى به شماره حساب 

100785561712 شهرد ارى همد ان نزد  بانك شهر شعبه خواجه رشيد  واريز گرد د  ميباشد . 
4- كليه هزينه هاى آگهى به عهد ه برند ه مناقصه ميباشد  . 

5- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله د ر اسناد  مناقصه موجود  ميباشد  . 
6- شهرد ارى د ر رد  يا قبول يك يا كليه پيشنهاد ها مختار ميباشد  . 

7- شركت د ر مناقصه و د اد ن پيشنهاد  به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرد ارى همد ان موضوع ماد ه 10 آيين نامه معامالتى شهرد ارى ميباشد  .
8- سپرد ه افراد ى كه د ر مناقصه برند ه نگرد يد ه به استثناء نفر اول و د وم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد  مى گرد د .

9- بد يهى است حين انعقاد  قرارد اد  به عنوان تضمين انجام تعهد ات به ميزان تعيين شد ه د ر جد ول ذيل از برند ه مناقصه اخذ و تضمين شركت د ر مناقصه 
نفر د وم آزاد  خواهد  شد .

10- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/11/15  ساعت 18 د ر شهرد ارى مركزى خواهد  بود  .
11- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201984-081 تماس حاصل نماييد  . 

12- ضمناً مشاهد ه اطالعيه فوق د ر سايت شهرد ارى همد ان به آد رس www.hamedan.ir  امكانپذير ميباشد  . 

(م الف 1503)  

آگهى مزايده عمومى فروش ده واحد از امالك در مالكيت استاندارى همدان 

اداره كل ادارى مالى استاندارى همدان 

استاندارى همدان در نظر دارد در اجراى مجوز فروش امالك مازاد به شماره 51/147111 مورخ 99/09/26 وزارت امور اقتصادى و دارايى 10 واحد ساختمان 
مسكونى واقع در پشت بيمارستان بوعلى كوچه اطلس 2 را با كاربرى مسكونى- تجارى و يك واحد مسكونى- تجارى واقع در روستاى بوبوك آباد بر مبناى 

قيمت پايه كارشناسى رسمى دادگسترى و با رعايت قوانين و مقررات به صورت نقدى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به مزايده بگذارد.
كليه مراحل بارگذارى مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايى پاكت از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد 

ايران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم به ذكر است شركت كنندگان مى بايست عالوه بر بارگذارى تصوير فيش واريزى تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار در سامانه، اصل تضمين را در قالب 

پاكت (الف) به صورت در بسته و امضاء شده تحويل ذيحسابى استاندارى نموده و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ انتشار مزايده در سامانه ستاد: 1399/11/02 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده: از ساعت 15 مورخ 1399/11/02 لغايت ساعت 19 مورخ 1399/11/06
از طريق سامانه ستاد ايران.

 مهلت زمان ارائه پيشنهاد و بارگذارى اسناد در سامانه ستاد: از تاريخ 1399/11/06 لغايت 1399/11/16 ساعت 19
 زمان بازگشايى پاكات: ساعت 10 صبح مورخ 99/11/18

مبلغ تضمين سپرده قيمت پايه كارشناسى متراژ آدرسشرح ملك با پالك ثبتى رديف
عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 1

10578 با كاربرى 100٪ تراكم سطح اشغال تجارى 
همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 

اطلس 2 پالك 35
3/150/000/000 ريال63/000/000/000 ريال 120 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 2
10581 با كاربرى مسكونى 100٪ سطح اشغال 

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 41

2/700/000/000ريال 54/000/000/000 ريال120 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 3
10579 با كاربرى مسكونى 100٪ سطح اشغال 

همدان،پشتبيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 37

2/700/000/000ريال 54/000/000/000 ريال120 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 4
10580 با كاربرى مسكونى 100٪ سطح اشغال 

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 39

2/700/000/000ريال 54/000/000/000 ريال120 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 5
10582 با كاربرى مسكونى 100٪ سطح اشغال

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 43

2/700/000/000ريال 54/000/000/000 ريال120 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 6
10584 با كاربرى مسكونى 100٪ سطح اشغال

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 47

2/700/000/000ريال 54/000/000/000 ريال120 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 7
10588 با كاربرى مسكونى

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 57

4/050/000/000 ريال 81/000/000/000 ريال204 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 8
10589 با كاربرى مسكونى

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 59

4/070/000/000 ريال 81/400/000/000 ريال204 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 1 فرعى 9
10590 با كاربرى مسكونى

همدان،پشت بيمارستان بوعلى، 
اطلس 2 پالك 61

4/085/000/000 ريال 81/700/000/000 ريال204 متر

عرصه و اعيان ساختمان با پالك ثبتى اصلى 128 10
فرعى 1018 با كاربرى مسكونى- تجارى 

همدان، بخش قهاوند، روستاى 
بوبوك آباد

324/000/000 ريال6/480/000/000 ريال377/97 متر

(م الف 1504)  

همدان كمترين رشد جمعيت را 
در كشور دارد

■ عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى: رشد جمعيت زنان در تمام مناطق كمتر از رشد مردان است

جمعيت  رشــد  متوسط 
مناطق  در  زنان  و  مردان 
در 5  روستايى  و  شهرى 
ساله اخير نشان مى دهد 
شهرســتان هاى  كــه 
كبودراهنگ و رزن نسبت 
شهرستان هاى  ساير  به 
اســتان رشــد منفــى 

داشته اند
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اقتصـاد اقتصـاد 
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 eghtesad@hamedanpayam.com

مسكن

پيش بينى از آينده بازار مسكن
 با كاهش نرخ ارز در آبان ماه، بازار مســكن دستخوش تغييرات 
مشهودى شده كه دامنه آن تا ماه جارى نيز ادامه يافته و سبب كاهش 

قيمت ها و ميزان معامالت شده است.
در يك ماه گذشته بر تعداد فايل هاى فروش افزوده شده و در مقابل 
خريداران تحت تأثير انتظارات كاهش بيشتر قيمت ها، ترجيح داده اند، 

 بيشتر صبر كنند.
ايــن درحالــى اســت كــه بــازار مســكن از ابتــداى آذر تحت تأثيــر 
ــاى  ــالت در بنگاه ه ــال معام ــه و عم ــرار گرفت ــاف ق ــى اصن تعطيل
ــوچ  ــازى ك ــاى مج ــه دني ــا ب ــود و آگهى ه ــام نمى ش ــالك انج ام

كــرده اســت.
در روزهاى گذشــته بر ميزان آگهى هاى فروش امالك افزوده شــده 
هرچند درصورت به نتيجه رســيدن، رســميت قراردادها به پس از 
پايان تطعيالت موكول شده است. رئيس اتحاديه مشاوران امالك در 
گفت وگو با خبرآنالين، گفت: شــاهد كاهش 34 درصدى تعداد كل 
قراردادها نسبت به سال گذشته هستيم و بايد گفت 60 درصد از تعداد 

مبايعه نامه و 23 درصد از اجاره نامه ها كاسته شده است.
مصطفى قلى خسروى تصريح كرد: در مورد كاهش تعداد اجاره نامه ها 
بايد گفت؛ به دليل شيوع كرونا خوشبختانه تعدادى از صاحبخانه ها و 

مالكان قراردادها را تمديد كردند.
 كاهش 10 تا 15درصدى قيمت مسكن

وى درباره كاهش قيمت ها در بازار مســكن توضيح داد: حدود 10
تا 15درصد قيمت ها كاهش يافته درحالى كه انتظار ما اين اســت كه 

ميزان كاهش نرخ ها بيشتر شود.
نمى توانــم به مردم توصيــه كنم كه براى خريد اقــدام كنند يا خير 
زيرا مردم جلوتر از مســئوالن حركت مى كنند و خودشان شرايط را 

تشخيص مى دهند.
 افزايش ســاخت و ســاز زير ســايه خريد و فروش 

كلنگى ها
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك درباره رونق بــازار امالك كلنگى 
گفت: اميدوارم اين اتفاق بيفتد زيرا اگر متقاضى خريد امالك كلنگى 

بيشتر شده باشد، خبرى خوشحال كننده است.
قلى خســروى افزود: افزايش عرضه امالك كلنگى در سامانه امالك 

نشان دهنده اين است كه رونق بازار در آينده بهتر خواهد شد.
وى توضيح داد: در اين صورت مى توان انتظار داشــت كه ساخت و 

سازها افزايش يابد. 
 معامالت نمى تواند به صورت مجازى انجام شود

رئيس اتحاديه امالك درباره رونق معامالت مسكن در دنياى مجازى 
تأكيد كرد: اصال اين گونه نيســت و نمى توان گفت كه معامالت در 
دنياى مجازى رونق يافته است. معامله ملك نمى تواند بدون واسطه 

و به صورت مجازى انجام شود.
ــودن  ــل ب ــان تعطي ــرارداد در زم ــتن ق ــى بس ــاره چگونگ وى درب
اصنــاف و نحــوه نظــارت توضيــح داد: حتمــا بايــد واســطه 
مبايعه نامــه را امضــا كــرده و كــد رهگيــرى صــادر كنــد. بــا توجــه 
ــا ســعى مى كننــد معامــالت را  ــاف، همــكاران م ــه تعطيلــى اصن ب

ــد. ــول كنن ــالت موك ــه پــس از اتمــام تعطي ب

قضيه سهم خواهى راه و شهرسازى و 
شهردارى همدان چيست؟

 عضو شوراى اسالمى شهر همدان تأكيد كرد: سهم خواهى اداره كل 
راه و شهرسازى و شهردارى همدان به منظور اضافه شدن زمين هايشان به 

محدوده شهر در طرح جامع، مردم و شهر را متضرر مى كند.
به نقل از روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان، حسين قراباغى 
بــا بيان اينكه در برهه زمانى حال حاضر به دنبال بررســى طرح جامع 
شــهر همدان براى تصميم گيرى چندين سال آينده شهر هستيم، افزود: 
طرح جامع مهم ترين مبحث شهرى محسوب مى شود كه ضمن اضافه 
شدن محدوده و حريم شهر، ذخاير ديده شده براى ايجاد سكونتگاه هاى 

خاص و بافت مسكونى با هدف توسعه شهر هم مدنظر قرار دارد.
وى با تأكيد بر اينكه شهر همدان با كمبود زمين مواجه است، اظهار كرد: 
علت گرانى مسكن در شهر همدان، نبود زمين است كه قاعدتاً توسعه اى 
از سمت جنوب شــهر به  علت وجود كوهستان نخواهيم داشت و در 
بخش شمال شهر هم با معضل سكونتگاه هاى غيرمجاز و غيراستاندارد 

مواجه هستيم كه وجهه خوبى براى شهر نداشته است.
اين عضو شــورا با تأكيد بر اينكه نگاه مردم به عملكرد مديريت شهرى 
به ويژه در حوزه زيباســازى سيماومنظر و ساماندهى ورودى هاى شهر 
است، خاطرنشان كرد: مردم منتظر مديريت شهرى همراه با بروكراسى 

سخت گيرانه نخواهند ماند.
وى معتقد اســت: علت ايجاد ســكونتگاه هاى شــهرك وليعصر، 
خضر و حصار، بى توجهى مســئوالن وقت همراه با اعمال ضوابط 
ســختگيرانه و بروكراسى پرپيچ و خم ادارى بوده است كه اجازه 
تفكيك و فراهم ســاختن زيرساخت هاى الزم براى ساخت وساز 
مجــاز را نداده اند. در واقــع درصورت تصميم گيرى نادرســت 
براى طرح جامع و توســعه شــهر همدان، رويش سكونتگاه هاى 

مى شود. تكرار  ديگر  غيراستاندارد 
قراباغى اعالم كرد: ترســيم نقشه سال 1302 شــهر همدان، براساس 
مطالعات اساسى و اصول علمى و فنى، فارغ از اعمال نگاه هاى سليقه اى 
صورت گرفته است اما در طرح جامع شهر همدان تمام موضوعات فنى، 

عمرانى، شهرسازى و مطالعت كارشناسى را كنار گذاشته اند.
وى مطرح كرد: راه و شهرســازى اســتان اصرار دارد كه حدود 600 تا 
700 هكتار از زمينهاى خود را به محدوده شهر اضافه كند درحالى كه 
مغايرت هاى فراوانى مشــاهده مىشــود كه براى تملــك آنها نيازمند 
اقدامات حقوقى هستيم تا تثبيت شوند همچنين شهردارى مدعى است 
كه 800 هكتار زمين دارد اما درصورتى كه مشروعيت و مقبوليت داشته 

باشند، مورد قبول واقع خواهند بود.
قراباغى با بيان اينكه اضافه شــدن زمين هاى راه و شهرسازى استان يا 
شهردارى همدان هيچ آورده اى براى شهر و مردم ندارد، درخواست كرد: 
اين مهم بايد به صورت مكتوب در جلسات كميته فنى طرح جامع مطرح 
شود كه اگر قرار اســت زمين هاى دولتى اضافه شود، بررسى بيشترى 
صورت گيرد تا مورد اســتفاده مردم و شهر قرار گيرد، موجب توسعه 

كاربرى هاى مدنظر باشد و شاهد ضرر و زيان مردم و شهر نباشيم.

بيش از 46 ميليون سهم در بورس همدان 
معامله شد

 مدير بورس منطقه اى همدان از مبادله تعداد 46 ميليون و 325 هزار 
و 125 سهم در بورس همدان خبر داد.

كامران حسن زاده افزود: اين سهام متعلق به 196 شركت بود و به ارزش 
748 ميليارد و 548 ميليون و 160 هزار و 575 ريال مبادله شد.

مديرعامل بورس منطقه اى همــدان عنوان كرد: 27 درصد از معامالت 
هفته گذشته بورس همدان مربوط به خريد سهام و 73 درصد نيز مربوط 
به فروش سهام بوده است.حسن زاده اضافه كرد: شاخص كل بورس در 
هفته گذشته معادل يك ميليون و 183 هزار و 948 واحد بود كه نسبت 

به هفته ماقبل 45 هزار و 858 واحد كاهش يافت.
وى گفت: همچنين شاخص كل فرابورس هم با 310 واحد كاهش به 

رقم 18 هزار و ده واحد رسيد.

ادامه كنترل كمي و كيفي سوخت 
در پمپ بنزين ها

 مدير شــركت پخش فرآورده هــاي نفتي منطقه همدان از تــداوم كنترل و نظارت 
بركيفيت و كميت توزيع سوخت در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اين منطقه، امين روســتايي تصريح كرد: تأمين سوخت تمامي 
مصرف كنندگان و توزيع فرآورده، از سال هاي دور تاكنون وظيفه ذاتي اين شركت بوده 
و همچنيــن كنترل هــاي كيفي و كمي قبل، حين و پس از تحويل فرآورده به مشــتري 

توسط كارشناسان مجرب منطقه انجام مي شود.

وي با اشــاره به اينكه كنترل ها توسط كارشناسان به صورت دوره اي و مستمر انجام 
مي شــود، افزود: آموزش هاي الزم نيز در دوره هاي آموزشي جداگانه در محل انبار 
نفت ايثارگــران و حتي در محل فعاليت واحد مصرف كننده اعم از نيروگاه شــهيد 
مفتــح، كارخانه هاي ســيمان و ديگر صنايع عمده به اپرتورهــاي فني مربوطه داده 

مي شود.
روستايي از 3 هزار و 500 مورد بازديد كنترل كيفتي و كميتي از سوخت مصرف كنندگان 
و پمپ بنزين ها از ابتداي ســال تاكنون خبر داد و اذعان داشــت: براي پيشــگيري از 
هرگونــه اختالل در فرايند توليد در صنايع و مصرف كنندگان عمده ســوخت فرآورده 

جايگزين و دوم از طريق سامانه سدف، تأمين و در اختيار قرار مي گيرد.

غزل اسالمي »
 پس از اينكه اليحه بودجه در 
تاريخ 12 آذرماه توســط دولت به 
مجلس ارايه شد، حداقل 3 نفر از 
نمايندگان اســتان همدان فرصت 
اســتان  بودجه  افزايش  و  رايزني 
همــدان در بخش هاي مختلف را 

داشتند.
حميدرضــا حاجي بابايــي رئيس 
بودجــه،  و  برنامــه  كميســيون 
ســخنگوي  مفتح  محمدمهــدي 
كميسيون برنامه و بودجه وعليرضا 
شــهبازي عضو همين كميسيون، 
نمايندگاني هســتند كه مي توانند 
پروژه هاي  بودجــه  افزايش  براي 
اســتاني و شهرستان هاي مختلف 

تأثير مستقيم بگذارند.
رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
همــدان گفت: اســامي و مشــخصات صد 
پروژه در حوزه هــاي مختلف از جمله راه ها، 
سدها، آب، بهداشــت و درمان، كشاورزي و 
گردشگري را به نمايندگان داده ايم كه آنها در 
اين مدت مي توانســتند در كميســيون بودجه 
و سپس كميســيون تلفيق نظر بدهند و براي 
افزايش بودجه آنها تالش كنند، درحال حاضر 
هم اين فرصت تمام شــده و به زودي ده روز 
فرصت به وجود مي آيد تا در جلســات علني 
به مذاكره با نمايندگان ديگر آغاز كنند تا نتيجه 

جلسات در اسفندماه به قانون تبديل شود.
سيداســكندر صيدايي ادامــه داد: اين فرصت 
ده روزه در كميســيون برنامــه و بودجه براي 
مذاكره با ساير نمايندگان مي تواند سبب شود 
تا نمايندگان اســتان با رايزنــي و تعامل براي 
افزايش بودجه پروژه هاي استاني و شهرستان ها 

تالش كنند و آنها را افزايش بدهند.
وي بيــان كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه رياســت 
كميســيون برنامــه و بودجــه در دســت نماينــده 
ــدگان اســتان  همــدان اســت و 2 نفــر از نماين
نيــز عضــو آن هســتند اميــدواري زيــادي داريم 
ــد بودجــه  ــا قــدرت و نفــوذي كــه دارن كــه ب
اســتان را افزايــش بدهنــد و در ده روز باقيمانده 
نيــز بــا تعامــل خــود نماينــدگان ديگــر قانع به 

پذيــرش آن شــوند.
وي ادامه داد: افزايش بودجه استان در مجلس 

به تعامل و نفوذ نمايندگان بستگي دارد و براي 
ما بسيار مهم است كه 3 نماينده بتوانند افزايش 

خوبي به بودجه استان بدهند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان همدان گفت: همچنان اشتغال، 
معيشــت و تــداوم جهــش توليد 

سياست اصلي بودجه 1400 است.
صيدايي ادامه داد: امســال هم مانند 
ســال گذشــته، با نگاه سيستمي، بر 
صنعت  نوين،  كشاورزي  بخش هاي 
و معــدن تمركز خواهيم داشــت و 
اســتراتژي توسعه استان گردشگري 

خواهد بود.
وي افزود: آنچه در عملكرد امســال 
براي بودجه ســال 1400 شــاخص 
به نظر مي رســد اين است كه براي 2
پروژه اســتاني كه بيش از 3 ميليارد 
تومــان اعتبــار نياز داشــتند مجوز 
ماده 23 گرفته ايــم كه در بودجه 1400 لحاظ 

مي شود.

رئيس برنامه و بودجه:

افزايش بودجه همدان 
در گرو تل اش نمايندگان است

آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت اول 

يحيى رضايى - شهـردار گيـان 

شــهردارى گيــان در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــوراى اســالمى شــهر گيــان از طريــق برگــزارى مزايــده عمومــى موضــوع مــاده 13 آييــن نامه 
مالــى شــهرداريها يــك دســتگاه كاميونــت كمپرســى مــدل 84 و يــك قطعــه زميــن بــه متــراژ 185 مترمربــع واقــع در مســكن مهــر را بــا شــرايط 

زيــر بــه فــروش رســاند. كليــه متقاضيــان واجــد شــرايط مــى تواننــد بــا شــرايط ذيــل اقــدام نماينــد:
1- متقاضيــان مــى تواننــد جهــت شــركت در مزايــده از تاريــخ 1399/11/05 لغايــت 1399/11/11 بــا واريــز مبلــغ 57/500/000 ريــال بــراى زميــن 
و مبلــغ 22/500/000 ريــال بابــت كاميونــت كمپرســى بــه شــماره حســاب ســپرده 686896516 نــزد بانــك كشــاورزى و يــا ضمانتنامــه بانكــى 
و يــا اســناد خزانــه بــه هميــن مبلــغ بــه نــام شــهردارى گيــان صــادر و بــا در دســت داشــتن قيمــت پيشــنهادى مكتــوب و فيــش واريــز بــه 

دبيرخانــه شــهردارى تحويــل و رســيد دريافــت نماينــد.
2- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه هاى كارشناسى و آگهى روزنامه و نقل و انتقال (مزايده) به عهده برنده مزايده مى باشد.
4- به درخواست هاى مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاى قيمت پايه كارشناسى و زير قيمت كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمــت پايــه، بــر اســاس قيمــت كارشــناس رســمى دادگســترى بــه ازاى يــك دســتگاه كاميونــت كمپرســى 450/000/000 ريــال و بــه ازاى 185 

مترمربــع زميــن 1/150/000/000 ريــال مــى باشــد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى مى باشد.

8- 9 درصد ارزش افزوده مشمول فروش كاميونت كمپرسى مى گردد.
9- شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين و كاميونت كمپرسى به شهردارى گيان مراجعه نمايند.

10- تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1399/11/12 لغايت 99/11/20 مى باشد.
11- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

12- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 مى باشد.
13- كميســيون عالــى معامــالت شــهردارى روز 1399/11/21 ســاعت 11 در محــل شــهردارى گيــان تشــكيل و بــه پاكــت هــاى واصلــه رســيدگى 
خواهــد شــد و نفــرات اول تــا ســوم را مشــخص و در صــورت انصــراف نفــر اول و دوم ســپرده وى طبــق ضوابــط قانــون بــه نفــع شــهردارى ضبــط 

و بــا نفــرات بعــدى عقــد قــرارداد مــى گــردد. 
(م الف895 )

ضرورت استخدام 
نيروهاى بومى 
در پتروشيمى هگمتانه
 حضــور نيروهاى غيربومى در مجموعه ادارى 
و كارگرى استان همدان مانند پتروشيمى هگمتانه 
مدتى اســت به دغدغه جدى فعاالن اجتماعى و 

سياسى استان تبديل شده است. 
آن طــور كــه برخي اخبــار به دســت خبرنگار 
همدان پيــام رســيده از بيــن حــدود 300 نفر 

كاركنــان پتروشــيمي هگمتانه تنهــا 11 يا 12
نفــر از كارگران ســاده آن همداني هســتند و 
بقيه كارگران و مهندســان و مسئوالن خط هاي 
مختلف غالبا از كرمانشاه و ايالم و حتي لرستان 

آمده و مشغول به كار شده اند. 
اين درحالي اســت كه استان همدان داراى جامعه 
بيكار بااليى از ميان فارغ التحصيالن در زمينه هاى 
مختلف اســت. البته بايد اين را هم درنظر گرفت 
كــه در همدان هنوز متخصــص و كارگر باتجربه 
پتروشيمي آموزش داده نشده زيرا سابقه همدان در 
پتروشيمي بسيار كم است و اگر عمده كارگران از 

استاني مانند كرمانشاه به كار گرفته شده اند مي تواند 
به اين دليل باشد كه اين استان سابقه طوالني تري 
نسبت به همدان در اين صنعت دارد. هرچند گفته 
مي شود يكي از مديران داخلي پتروشيمي هگمتانه 
اهل كرمانشــاه اســت و عمده كارگران را از ديار 
خود مشــغول به كار كرده است كه در اين صورت 
به نظر مي رســد با توجه به اينكه اين پتروشــيمي 
در همدان قرار گرفته و بايد براي اشــتغال استان 
هم نفعي داشــته باشــد، مي تواند در استخدام ها 

تجديدنظر داشته باشد.
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 

در اين زمينه به مهر گفت: قاعدتًا استخدام كارخانه 
پتروشــيمى هگمتانه بايد از بين نيروه هاي بومى 
باشــد اما تاكنون حتي يك نفر از اداره كار معرفى 
نشده اســت و من هم به صورت كامل از موضوع 

اطالعى ندارم.
ســيداحمد توصيفيــان بــا بيــان اينكــه ايــن 
ــدن و  ــت، مع ــت صنع ــت مديري ــه تح مجموع
ــا  ــيمى ب ــن پتروش ــت: اي ــت، گف ــارت اس تج
مجــوز ســازمان صنعــت و معــدن صمــت پروانــه 

بهره بــردارى گرفتــه اســت.
معــاون اقتصــادى اســتاندارى همــدان نيــز درباره 

ــيمى  ــى در پتروش ــاى غيربوم ــرى نيروه به كارگي
ــاى  ــه آق ــن مجموع ــر اي ــت: مدي ــه گف هگمتان

شــمخانى اهــل همــدان اســت.
ــأت  ــس هي ــرد: رئي ــار ك ــد اظه ــر پورمجاه ظاه
ــان  ــاى عالقبندي ــر آق ــم پس ــه ه ــره مجموع مدي

ــى اســت. ــم بوم ه
وى بــا بيــان اينكــه عمــده كاركنــان بومــى 
هســتند، اضافــه كــرد: پتروشــيمى هگمتانــه يــك 
واحــد تخصصــى و فنــى اســت و عمــده كاركنان 
ــم  ــدادى ه ــت تع ــن اس ــتند، ممك ــى هس بوم

ــند. ــى باش غيربوم

سال 1400سال 99سال 98سال 97بودجه استان همدان به تفكيك بخش هاي مختلف

اعتبارات 
تملك و 

دارايي در 
بخش هاي 
مختلف

90/000/000/000 ميليارد69/000/000/000عمراني (استاني)
افزايش 30 درصدي

192/000/000/000
افزايش 13 درصدي

282/000/000/000
افزايش 47 درصدي

362/800/000/00068/000/000/000 درصد نفت و گاز
 افزايش 8 درصدي

30/000/000/000
كاهش 126 درصدي

100/000/000/000
افزايش 333 درصدي

اعتبارات 27 صدم درصدي 
ماليات بر ارزش افزوده 

18/700/000/000 25/000/000/000
 افزايش 34 درصدي

32/000/000/000
افزايش 28 درصدي

38/000/000/000
افزايش 18 درصدي

263/000/000/000302/000/000متوازن منطقه اي 
 افزايش 15 درصدي

302/000/000/000
ثابت

585/000/000/000
افزايش 94 درصدي

414/000/000/000جمع بودجه تملك
افزايش 46 درصدي

485/000/000/000
افزايش 19 درصدي

556/000/000/000
افزايش 15 درصدي

1/005/000/000/000
افزايش 81 درصدي

279/000/000/000اعتبارات هزينه اي
افزايش 22 درصدي

334/000/000/000
افزايش 20 درصدي

345/000/000/000
افزايش 3 درصدي

547/000/000/000
افزايش 59 درصدي

693/000/000/000بودجه كل سال 
افزايش 35 درصدي

819/000/000/000
افزايش 18 درصدي

 

901/000/000/000
افزايش 10 درصدي

1/552/000/000/000
افزايش 72 درصدي

تغييرات بودجه اي استان همدان از سال 95 تا 99 (تومان)نوع اعتبار
سال 1400سال 99سال 98سال 97سال 96سال 95

200/000/000/000229/500/000/000اعتبارات هزينه اي 
+٪15

279/000/000/000
+٪22

334/000/000/000
+٪20

345/000/000/000
+٪3

547/000/000/000
+٪59

230/000/000/000284/000/000/000اعتبارات تملك و دارايي
+٪23

414/000/000/000
+٪46

485/000/000/000
+٪19

556/000/000/000
+٪15

1/005/000/000/000
+٪81

درآمد (ماليات+درآمدهاي 
ديگر)

580/000/000/000602/000/000/000
+٪4

655/000/000/000
+٪9

866/000/000/000
+٪35

1/100/000/000/000
+٪27

1300/000/000/000
+٪18

ممنوعيت واردات لوازم 
آرايش برداشته شد!

 پس از رايزنى هاى صــورت گرفته در رابطه با رفع 
موانع ترخيص و واردات لوازم آرايشى و بهداشتى، مقرر 
شــده كه اين كاالها از گــروه ممنوعه (27) خارج و به 
گروه ديگرى منتقل شود، اين امتياز درحالى اعمال شده 
كه در اين گــروه، كاالهاى ديگرى هم قرار دارند كه از 
مدت ها پيــش در گمرك دپو بوده و صاحبان آنها حتى 
به صورت مشروط و براساس توافق دستگاه هاى مربوطه 

نيز با موانعى براى ترخيص مواجه بودند.
به گزارش ايسنا، طى سال هاى اخير با توجه به تغييراتى 
كــه در واردات كاال و اولويت بندى آنها به ويژه به دليل 
مسايل ارزى ايجاد شد، در كنار ممنوعيت واردات برخى 
اقالم و گروه هاى كااليى حتى ترخيص آن دسته كه پيش 

از ممنوعيت هم وارد شده بودند متوقف شد.
 توافق شد ولى ترخيص به مانع خورد

گــروه كااليــى (27) از جملــه آنها بود كــه اولويت 
ارزى آن غيرفعــال و ممنوعه اعالم شــد، اما در مهرماه 
سالجارى با مذاكرات صورت گرفته تصميماتى درباره 
تعيين وضعيت ترخيص كاالهاى اين گروه اخذ شــد؛ 
به طورى كه ارونقيمعاون فنــى گمرك ايران ايران اعالم 
كرد كه متعاقب مكاتبات انجام شــده با مراجع ذى ربط 
از جملــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت(صمت) و 
بانــك مركزى، در نهايت بــا ترخيص كاالهاى موجود 
در گمــركات كه از اولويت تخصيص ارز بانك مركزى 

خارج شده اند مشروط به شرايطى موافقت شده است.

ترخيص كاالهاى مشــمول گروه (27) داراى اولويت 
ارزى غيرفعال كه مشــمول حقوق مكتســبه ماده (11) 
آئين نامــه اجرايى قانون مقررات صــادرات و واردات 
مى شد، مشــروط به بررســى و تأييد اصالت بارنامه و 
قبض انبار توسط گمرك و منوط به تأييد منشأ ارز بانك 

مركزى اعالم شد.
با اين حــال در چند ماه اخير ترخيــص كاالهاى گروه 
(27) كه حتى مــورد توافق قرار گرفته بودند با موانعى 
مواجه شــد و آنچه برخى صاحبان كاالهاى مختلف در 
اين رابطه اعالم كردند نشان از وجود گره هايى در بانك 
مركزى به دليل مسائل ارزى و تأييد منشا ارز و همچنين 

موانعى در وزارت صمت براى ترخيص كاال داشت.
 رايزنى هــا جــواب داد؛ لــوازم آرايش از 

گروه(27) به(26) رفت
اما بررســى هاى ايسنا نشــان مى دهد آنچه به تازگى در 
مورد لوازم آرايشــى و بهداشتى موجود در گروه (27) 
تصميم گيرى شــده به خروج اين كاالهــا از اين گروه 
منجر شده است؛ به گونه اى كه براساس توافقات صورت 
گرفته و تصميم وزارت صمت مقرر شــده تعرفه هاى 
مربوط بــه عطريات و لوازم آرايش -با شــماره تعرفه 
33030090- و فرآورده هــاى پاكيزگى و آرايش مو-با 
شماره تعرفه 33059010- از اولويت كااليى گروه(27) 

خارج و به گروه (26) منتقل شود.
 اگر بانك به تأييد منشأ ارز رضايت دهد

بر اين اســاس با تغيير گروه كااليــى موانع پيش روى 
واردات و ترخيص لوازم آرايشــى و بهداشــتى كه در 
گروه (27) با آن مواجه بود برداشته خواهد شد، ولى به 

هر صورت واردات اين كاالها با وجود خروج از گروه 
ممنوعه، همچنان مشروط به تأييد منشأ ارز و صدور كد 
رهگيرى بانك مركزى خواهد و اينكه بانك در اين مورد 
چه تصميمى اتخاذ كرده و آيا با تأمين ارز يا صدور كد 
رهگيرى براى آن موافقت مى كند مورد توجه است، زيرا 
در غير اين صورت با وجــود تغيير گروه كااليى، عمال 

اتفاقى براى ترخيص اين كاالها نخواهد افتاد.
 امتياز براى لوازم آرايش و بالتكليفى بقيه

از چندى پيش رايزنى هايى در مورد ايجاد شرايط براى 
ترخيص و واردات لوازم آرايشــى و بهداشتى از سوى 
حوزه هاى مربوطه انجام شــده بود و اكنون از اين امتياز 
برخوردار شده اند، اين درحالى است كه در گروه (27) 
در كنار لوازم آرايشى و بهداشتى، كاالهاى فاسد شدنى و 
يا كاالهايى نظير پكيج، الياف، كيسه فيلتر صنعتى، پارچه، 
پارچه رومبلى، ديگ آب گرم، دســتگاه تهويه هوا و يا 
لوازم تحرير هم قرار دارند كه از مدت ها پيش در گمرك 
دپــو و بالتكليف بوده و به دليل طبقه بندى در اين گروه 

امكان ترخيص پيدا نكرده اند.
 گمــرك: پيگيرى كرديم مابقــى برعهده 

صمت و بانك است
در هميــن رابطه به تازگى معاون فنى گمرك ايران اعالم 
كــرده بود كه مراجعــات متعددى از ســوى صاحبان 
كاالهاى گروه (27) يا كاالهايى كه داراى اولويت ارزى 
غيرفعال شده و با واردات آنها در مقاطع زمانى مختلف 
از سوى دولت مخالفت شــده است به گمرك ايران يا 
گمركات اجرايى براى ترخيص اين كاالها انجام شــده 

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

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

برابر رأي شماره 99/1195 مورخ 1399/09/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه شــفيعى فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 
4000276451 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 148/92 مترمربع 
در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد- خيابان كاشانى- كوچه مالك اشتر خريداري از 
مالكان رسمي آقايان يداله موذنى و سيف اهللا ظهيرى و روح اهللا سبزه اى و حاجى محمد هادى 
كمال محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 410)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/05

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 1298هيــأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان به شناسه ملى 
14003506917 در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ و زمين محصور و بناى 
احداثى در آن به مساحت 36896/10 مترمربع پالك 1340 فرعى از 132 اصلي واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى حسين آباد عاشورى خريدارى (وقف) از مالك 
رسمي آقاى فتح اله داريوش نظرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 493)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 99/1452 مورخ 1399/10/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى كوليوند فرزند بابامراد 
به شماره شناسنامه 188 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
113/89 مترمربع قســمتي از پالك 66 اصلى واقع در اســدآباد- شهرك جانبازان- 
نگارستان 4 -كوچه شــهيد مومنى خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد قيلجى محرز 
گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 456)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/20

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 1300 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى مرتضى نژادمحمدى فرزند موسى به شماره شناسنامه 
4020279241 صادره از كبودرآهنگ در 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه باغ و 
زمين محصور و بناى احداثى در آن به مساحت 36896/10 مترمربع پالك 1340 فرعى 
از 132 اصلي واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى حســين آباد عاشــورى 
خريدارى (وقف) از مالك رســمي آقاى فتح اله داريوش نظرى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 498)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/20

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار 

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

مديركل كميته امداد استان: 
اجراى طرح راهبرى شغلى گامى مهم در 
ايجاد مشاغل موفق براى مددجويان است

 مديركل كميته امداد همدان با اعالم اينكه در 9 ماهه امســال هزار 
و 133 شــغل جديد به همــت كارآفرينان حرفه اى بــراى مددجويان 
ايجادشده است، گفت: اجراى طرح راهبرى شغلى در استان، گام مهمى 

جهت ايجاد مشاغل پايدار و كسب وكار موفق براى مددجويان است.
به گزارش تســنيم از همدان، پيمان تركمانه در جمع اصحاب رســانه با 
تشريح سياســت هاى كميته امداد امام خمينى(ره) براى توانمندسازى 

مددجويان تحت پوشش اين نهاد و ايجاد اشتغال، اظهار داشت: از آنجيئى 
كه رســاندن خانواده هاى تحت حمايت، به مرحله توانمندى، اولويت اول 
اين نهاد است لذا ايجاد مشاغل پايدار به عنوان يكى از مهم ترين روش هاى 
تحقق اين هدف، همــواره در صدر برنامه هاى كميته امداد قرار دارد. وى  
افزود: در طرح راهبران شغلى، فردى كه از او به نام راهبر شغلى ياد مى شود 
درواقع فعال اقتصادى و كارآفرينى است كه در يك عرصه خاص اقتصادى 
مشغول فعاليت است و پس از تأييد صالحيت هاى عمومى و فنى، زمينه 
همكارى كميته امداد با وى فراهم مى شود. مديركل كميته امداد استان 
همدان با اعالم اينكه در 9 ماهه امسال هزار و 133 شغل جديد به همت 

كارآفرينان حرفه اى براى مددجويان ايجادشده است، بيان كرد: در حوزه 
اشــتغال و خودكفايى كميته امداد، مددجويان پس از استعدادســنجى، 
مشــاوره شغلى، آموزش مهارت هاى فنى و حرفه اى و دريافت تسهيالت، 
وارد چرخه اشتغال مى شوند. وى  عنوان كرد: مددجويانى كه شرايط الزم 
را براى شركت در اين طرح كسب كنند پس از پيمودن مراحل ذكر شده 
به راهبران شــغلى معرفى مى شوند تا با اســتفاده از دانش و تجربه آنان 
به عنوان كارآفرينان حرفه اى بتوانند با كمترين هزينه و در ســريع ترين 
زمان ممكن، منافع اقتصادى مناسبى به دســت آورده و در پايدارسازى 

شغل خود موفق تر شوند.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى، رقيه وحدتيان وحيد 
الوندى، امير حسين اذكايى، محمد حسامى

شماره تماس: 08132660364

خبر

بى توجهى به فرهنگسازى و سوءمديريت
 فضاى مجازى را به آسيب هاى حقيقى 

تبديل مى كند

 چندين ســال اســت كه فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى 
بيشــترين اثرگذارى را بر حوزه فرهنگ و هنجارهاى اجتماعى جامعه 
ما از خود نشان مى دهند و جالب توجه است كه براى دفع آسيب هاى 
حقيقى كه فضاى مجازى به بار مى آورد اقدام كالن ملى ديده نمى شود.

به گزارش تســنيم از تويســركان، اين روزها اثربخشــى محتواهاى 
فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى بر شكل گيرى و نهادينه شدن 
هنجارهاى رفتارى و اجتماعى چيزى نيست كه بتوان آن را انكار كرد 
و يا با مســكن هاى موقتى خسارات ناشى از استفاده ناصحيح از آن را 

جبران نمود.
بخش قابل توجه و زيادى از مطالب و داده هاى به اشــتراك گذاشــته 
شده در شبكه هاى اجتماعى را اخبار جعلى و دروغ، عمليات هاى روحى 
و روانى، عقايد انحرافى و التقاطى و ســوءرفتارهاى جنسى و اخالقى 
تشــكيل مى دهد و صد البته كه محتواهــا و مفاهيم مثبتى همچون 
ارزش هاى دينى، مهارت هاى زندگى و مطالب مفيد و سودمند نيز در 
فضاى مجازى به اشتراك گذاشته مى شوند اما بايد ديد زيرساخت هاى 
الزم براى استفاده حداكثرى از كدام نوع محتواهاى مجازى در كشور 

ما بيشتر فراهم شده است.
امام جمعه تويســركان مفيد يا خســارت بار بودن اســتفاده از فضاى 
مجازى را وابسته به نوع استفاده كاربران دانست اما در عين حال اظهار 
داشــت: برخى محتواهاى زيان رسان و ضد فرهنگى به قدرى به وفور و 
بــا رنگ و لعاب هاى تبليغاتى و هدفمنــد در فضاى مجازى به راحتى 
در اختيار سطوح مختلف ســنى قرار مى گيرند كه نمى توان ادعا كرد 

شبكه هاى اجتماعى كامًال كنترل شده و بدون آسيب هستند.
حجت االســالم مرتضى موحدى تصريح كرد: بســيارى از كشورهاى 
پيشــرفته و برگ دنيا براى استفاده مفيد، هدفمند و اثرگذار از فضاى 
مجازى در مسير توسعه كشور خود، قوانين و سازوكارهايى را تدوين و 
اجرايى كرده اند اما متأسفانه در كشور ما به بهانه جريان آزاد اطالعات، 
فضاى مجازى و بسيارى از شبكه هاى اجتماعى به صورت لجام گسيخته 
به حال خود رها شــده اند و تاكنون آسيب ها و خسارت هاى فراوانى به 

بخش هاى مختلف جامعه وارد كرده اند.
درحالى امام جمعه تويســركان از لزوم تدوين قوانين و ســازوكارهاى 
كارشناســى شــده و اثرگذار در بخش كاركرد فضاى مجازى ســخن 
مى گويــد كه در ســال هاى اخير و با وجود تأكيــد مكرر رهبر معظم 
انقالب و بسيارى از كارشناسان حوزه فرهنگ، اطالع رسانى و ارتباطات 
مبنى بر ضرورت راه اندازى شــبكه ملى اطالعات همچنان شاهد هرج 
و مرج و آشــفتگى در فعاليت هاى مجازى بسيارى از كاربران در قالب 

شبكه هاى اجتماعى هستيم.
*تيغ دولبه فضاى مجازى مديريت الزم دارد

كارشــناس حوزه رســانه و ارتباطات نيز فضاى مجازى را به مثابه يك 
چاقوى دولبه عنوان كرد و گفت: اگر بخواهيم آسيب ها و خسارت هايى 
را كه استفاده نادرست از شــبكه هاى اجتماعى در چند سال اخير به 
حوزه فرهنگ، زندگى اجتماعى، سياست و اقتصاد جامعه وارد كرده اند 

را انكار كنيم در حقيقت روشنى آفتاب را من انكار كرده ايم.
نيما ظاهرى اظهار كرد: براى استفاده حداكثرى از فناورى هاى نوين 
به خصوص فضاى مجازى مى توان با تدوين برنامه هاى دقيق آموزشى، 
شــاخص سواد رســانه اى در كشــور را افزايش داد و با سازوكارها و 
قوانين تخصصى و كارشناسانه از آسيب هاى پرشمار و حقيقى فضاى 
مجازى كاســت كه البته اين كار با توليد محتواى متناســب تسهيل 

مى شود.
مدير بسيج رسانه تويســركان نيز معتقد است كه بايد از ظرفيت هاى 
مفيــد و اثربخش فضاى مجازى در نشــر ســبك زندگــى صحيح، 
مهارت هاى زندگى و ارتقاى ســطح شاخص فرهنگى جامعه استفاده 
كرد؛ اما در عين حال اجازه نداد كه برخى محتواهاى خطرناك موجود 
در فضاى مجازى براى مردم كشــور بحران هويتى، اخالقى و سقوط 

شخصيتى ايجاد كنند.
مجيد فالحى اظهار داشــت: مهم ترين مطالبــه و تأكيد رهبر معظم 
انقالب از مسئوالن در اين بخش، راه اندازى شبكه ملى اطالعات است 
كه متأسفانه با تعلل، بهانه جويى ها و خوددارى از حمايت هاى تمام قد 

برخى دستگاه هاى دولتى تا كنون راه اندازى نشده است.

 نماينــده ولى فقيه در اســتان با بيان 
اينكه نه تنها با حرف زدن ارزانى نمى شود 
بلكه گاهــى با حرف زدن برخــى از افراد 
شــاهد افزايش قيمت ها هســتيم، گفت: 
راهكار حل مشكالتى كه امروز با آن مواجه 
هســتيم، دولت جوان انقالبى مجاهد پاى 

كار است.
به گزارش تسنيم از همدان حجت االسالم 
والمسلمين حبيب ا... شعبانى در خطبه هاى 
نمــاز عبادى سياســى جمعــه اين هفته 
همــدان، ضمن دعــوت نمازگــزاران به 
رعايت تقوا، با تأكيد بر رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى در جامعه متدينين، اظهار داشت: 
به لحــاظ تديــن و تقوايى كــه در جامعه 
متدين وجود دارد، بيشترين ميزان رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى را در مدت گذشته 

در اين قشر شاهد بوده ايم.
وى اشــاره بــه اينكه ممنوعيــت واردات 
واكســن كرونا يك مسأله سياسى نيست، 
گفت: ورود واكسن از مجارى و كشورهاى 
قابل اعتماد به داخل كشــور يك مســأله 
عقالنى است زيرا اين موضوع را عقل حكم 
مى كند، واكســنى كه مورد تأييد نيســت 

نبايد وارد شود.

امــام جمعه همدان بــا تأكيد بــر اينكه 
هيچ كــس اجازه ندارد با ســالمت جامعه 
بازى كند، مطرح كرد: واكسن آمريكايى در 
بسيارى از كشورهايى كه مورد استفاده قرار 
گرفته با عوارض نامناسبى همراه بوده و لذا 
نبايد عدم ورود آن به كشور را يك مسأله 

سياسى بدانيم.
وى بــا طرح اين پرســش كه چطور غرب 
ورود داروهــاى ضرورى و بدون عوارض به 
كشور را تحريم كرده اما در واردات واكسن 
اصرار دارد، عنوان كرد: آنها دلشــان براى 
ملت  ما نمى سوزد بلكه آنچه براى آنها مهم 

است مسائل مالى و اقتصادى است.
شــعبانى افزود: دشمن در هر عرصه اى كه 
احســاس كند ما در آن در حال پيشرفت 
هســتيم ســريعاً آن را تحريــم مى كند و 

به دنبال كند كردن حركت ما است.
وى با بيان اينكــه با اعمال تحريم حركت 
روبه جلو كشور كند شده اما متوقف نشده 
است، گفت: با اتكا به توان داخلى در حوزه 
بهداشتى توانستيم واكســن ايرانى توليد 

كنيم كه تا به امروز عوارض زيادى نداشته 
و آزمايش هاى انســانى آن نيز با موفقيت 

انجام شده است.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با تأكيد 
بر اينكه در حوزه هاى مختلف نيز شــاهد 
اين پيشــرفت و حركت روبه جلو هستيم، 
مطرح كرد: در حوزه موشــكى هم جوانان 
ايــن مرز بوم در اوج تحريم ها، توان دفاعى 
كشــور را به جايگاهى رسانده اند كه امروز 
دشــمن مى داند اگر كوچك ترين خطايى 

كند، پاسخ قاطع آن را خواهد ديد.
وى با اشاره به اينكه دشمن مذاكره موشكى 
را مطرح مى كنــد و برخى هم در داخل با 
آنها همراهى مى كنند، اظهار داشــت: اگر 
طرف مقابل پايبند به تعهدات خود بود، به 
برجام عمل مى كرد، و لذا حاال كه مذاكره 
موشــكى مطرح مى شــود بايد بدانيم كه 

به دنبال خلع سالح كشور هستند.
شعبانى با بيان اينكه توان موشكى ما داراى 
قدرتى بازدارنده اســت، گفت: اگر دشمن 
داراى توان مقابله با ما بود به جاى آنكه از 

پشت ديوار بد و بيراه بگويد، حمله مى كرد.
وى با اشاره به اتفاقاتى كه در كنگره آمريكا 
رخ داد، خاطرنشــان كرد: اگر اين اتفاق در 
هر كجــاى دنيا رخ مى داد، آمريكا به بهانه 

دموكراسى به آنجا حمله مى كرد.
امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه آمريكا 
به چالــه  اى افتاد كه بــراى ديگران كنده 
بود، بيان كرد: مشــكل ما با آمريكا ماهيت 
استكبارى سياستمداران اين كشور است، 
بنابراين در برخورد با اين كشــور ما هرگز 
از آرمان هاى خود كوتاه نخواهيم آمد و اين 
آمريكا اســت كه بايد از ماهيت زورگويى 

خود دست بردارد.
 بــا حرف زدن و دســتورالعمل 

مشكالت اقتصادى حل نمى شود
وى با گاليه از ضعف نظارت مســئوالن بر 
بازار مطرح كرد: آنچه مشــخص است اين 
اســت كه بــا دســتورالعمل و حرف زدن 
مشكلى حل نخواهد شــد و نيازمند اقدام 

جدى هستيم.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان 

اينكه نه تنها با حرف زدن ارزانى نمى شود 
بلكه گاهــى با حرف زدن برخــى از افراد 
شاهد افزايش قيمت ها هستيم، عنوان كرد: 
راهكار حل مشكالتى كه امروز با آن مواجه 
هســتيم، دولت جوان انقالبى مجاهد پاى 

كار است.
وى با اشــاره بــه انتخابات ســال آينده، 
بيــان كــرد: مــا دولتــى مى خواهيم كه 
پاى كار و دلســوز مردم باشــد، نه از قشر 
مرفه نشين هايى كه فرزندان آنها در خارج 

از كشور زندگى مى كنند.
شــعبانى با گراميداشــت ايام ا... دهه فجر، 
مطرح كرد: امروز دشــمن به دنبال تطهير 
رژيم شاهنشــاهى است، و لذا الزم است تا 
تاريخ را دوباره بازخوانى كنيم و واقعيت ها 

را يادآور شويم.
وى ادامه داد: رضا شــاه در ســال 1320، 
200 ميليون دالر را با خود از كشور خارج 
كرده، درحالى كــه اگر اين ثروت در همان 
ســال در كشور خرج مى شــد، بسيارى از 

مشكالت اقتصادى امروز وجود نداشت.

 به رغــم افزايش افسارگســيخته قيمت 
مســكن در همدان اداره كل راه و شهرسازى 
استان براى تنظيم بازار عرضه و تقاضا و تأمين 

مسكن ارزان قيمت اقدامى انجام نداده است.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، در 
قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران آمده 
اســت؛ داشتن مسكن متناســب با نياز، حق 
هر فرد و خانواده ايرانى است و دولت موظف 
است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند 
به خصوص روستانشــينان و كارگران زمينه 

اجراى اين اصل را فراهم كند.
همچنين در اين قانون ذكر شــده؛ پى ريزى 
اقتصاد صحيــح و عادالنه بــر طبق ضوابط 
اسالمى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف 
ســاختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه 
و مسكن و كار و بهداشــت و تعميم بيمه از 

وظايف دولت است.
اما با يك نگاه اجمالى به شــهرهاى كشور به 
ويژه كالنشــهرها متوجه مى شويم 70 درصد 
درآمــد مردم ايران صرف اجــاره، و پس انداز 

براى خريد مسكن مى شود.
اين درحالى اســت كه بازار مسكن در ايران 
همــواره و به ويــژه در 2 دهــه اخيــر دچار 
نابســامانى هاى فراوانــى در حــوزه عرضه و 
تقاضا و مهم تــر از آن افزايش قيمت بى رويه 
و بى برنامه بوده اســت دولت ها نتوانســته اند 
رويكرد مناســبى براى كنترل اين روند اتخاذ 
كنند و طرح هايى همچون مسكن مهر و طرح 
اقــدام ملى نيز چندان تأثير مثبتى براى رفع 

اين معضل نداشته است.
با توجه به نوســانات اقتصادى اخير كشــور، 
مســأله مســكن بحرانى تر از گذشته شده و 
داشــتن مسكن مناســب را براى بسيارى از 
خانواده هاى ايرانى تبديل به رؤيايى دســت 

نيافتنــى كرده و خانواده هــا به ويژه زوج هاى 
جوان از قصر روياهاى خود گذشــته و به يك 

همكف 35 مترى حتى استيجارى قانعند.
 رشــد قيمت مسكن در همدان با 

تهران برابرى مى كند
شــهر همدان نه تنها از اين قاعده در 2 سال 
گذشــته و به ويژه از ابتداى سالجارى قيمت 
مسكن در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 
رشــد فزاينده اى به خود گرفــت و با عبور از 
كالنشرهايى چون مشــهد مقدس، اصفهان، 
شــيراز و اهواز شانه به شانه قيمت مسكن در 
پايتخت حركــت مى كند؛ چنان كه به اذعان 
كارشناسان قيمت مسكن در همدان از سال 
96 تاكنون با رشد 250 درصدى همراه شده 
اســت. اما بن بســت جغرافيايى در همدان 
كه منجر بــه كمبود و گرانى زمين شــده 
است، عدم تفكيك برخى اراضى باقيمانده، 
تاريخ  پايتخت  به  پايتخت نشينان  مهاجرت 
و تمدن ايران زمين و بر هم خوردن تعادل 
بازار عرضه و تقاضا، رشد نقدينگى و افزايش 
چند صــد درصدى قيمت آهــن، مصالح و 
تأسيســات ساختمانى، ســوداگرى دالالن 
بازار مسكن و قيمت سازى سايت هاى خريد 
و فروش و برخى بنگاه هاى معامالت ملكى، 
عــدم بلندمرتبه ســازى در بافــت تاريخى 
همدان از جمله داليلى است كه كارشناسان 
براى گرانى مسكن در همدان برمى شمارند. 
اما در ميان بى برنامگى متوليان مســكن در 
همدان نيز دســت به دســت به دست اين 

عوامل داده است.
شهرسازى  و  مســكن  كل  اداره   
نيازمنــد مديرى آشــنا به مختصات 

همدان
داريوش حســينى مديركل راه و شهرسازى 

استان كه اواخر سال 98 به اين سمت منصوب 
شد، يك مدير غيربومى است و از سوى ديگر 
به نوعى مدير پروازى محســوب مى شــود و 

خانواده وى در همدان ساكن نيستند.
وى در اين مدت نتوانســته آن طور كه بايد بر 
مشــكالت مسكن همدان فائق آيد و از سوى 
به دليل شناخت نســبت به استان و همدان 
نتوانسته آن طور كه بايد مشكالت را شناسايى 
كند؛ زيرا به مختصات شــهر همدان آشنايى 
ندارد. همچنين شــنيده مى شود نمايندگان 
مردم همدان در شوراى شهر نيز بارها از وى 
براى هم انديشى و پاسخگويى در صحن شورا 
دعوت كرده اند اما اين دعوت از سوى مديركل 
لرستانى راه و شهرسازى استان همدان اجابت 

نشده است.
 مديران حوزه مسكن 

پاسخگو باشند
رئيس كميســيون فنى و عمرانى شــوراى 
اســالمى شــهر همدان كه هفته گذشته نيز 
در صحن شــورا به مواردى در بحث مسكن 
و طــرح اقدام ملى در شــهر همدان اشــاره 
كرده بود در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در 
همــدان با بيان اينكه با قيمت هاى مســكن 
مردم نقره داغ شــدند و خريــد خانه به يك 
آرزوى دســت نيافتنى براى بسيارى از اقشار 
جامعه تبديل شده است، اظهار داشت: مديران 
حوزه مسكن بايد پاسخگوى افزايش بى رويه و 

افسارگسيخته قيمت مسكن باشند.
على رحيمى فر افزود: با رها شدن طرح مسكن 
مهر كارشناسان نسبت به ايجاد خال و مشكل 
در بازار عرضه و تقاضا هشــدار دادند و اداره 
كل راه و شهرســازى استان همدان و شوراى 
مسكن استان بايد رويكرد مناسبى براى ايجاد 

مسكن ارزان قيمت اتخاذ مى كردند.

 اقدامى در جهت تأمين مســكن 
ارزان در همدان انجام نشده است

وى عنوان كرد: متأسفانه رئيس شوراى مسكن 
استان و مديركل راه شهرسازى اقدام مؤثرى 
در جهت تأمين مسكن ارزان قيمت در همدان 

نداشته اند.
رئيس كميســيون فنى و عمرانى شــوراى 
اســالمى شــهر همدان با بيان اينكه شوراى 
شهر همدان 50 درصد تخفيف عوارض براى 
مســاكن طرح اقدام ملى درنظر گفته تصريح 
كرد: با وجود ايــن حتى يك مترمربع پروانه 

ساختمانى در اين حوزه صادر نشده است.
رحيمى فر با بيان اينكه مهم ترين عامل گرانى 
مسكن در همدان زمين اســت، گفت: براى 
تأمين زمين ارزان قيمت در طرح اقدام ملى در 
شهر همدان هيچ اقدامى صورت نگرفته است.
و  راه  مديركل  نبودن  پاســخگو   

شهرسازى به شوراى شهر
وى با اشاره به اينكه اگر رئيس شوراى مسكن 
استان و مديركل راه و شهرسازى در اين مورد 
كارى انجام داده انــد بگويند تا ما هم بدانيم، 
اظهار داشــت: از مديركل راه و شهرســازى 
اســتان همدان بارها دعــوت كرده ايم براى 
پاسخگويى به صحن شورا بيايند اما اين دعوت 

اجابت نشده است.
رئيس كميســيون فنى و عمرانى شــوراى 
اســالمى شــهر همدان با بيان اينكه ساخت 
مســكن مترى 4 تا 5 ميليــون تومان تمام 
مى شــود اما تــا 8 برابر قيمت تمام شــده 
عرضه مى شــود، گفت: متأسفانه امروز شاهد 
رقابت مســكن در همدان با پايتخت هستيم 
و اميدواريم دولت در بحث تأمين مسكن ارزان 
قيمت در چند ماه باقيمانده به كار خود اقدامى 

انجام دهد.

200 معدن فعال در استان 
وجود دارد

 معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
200 معدن فعال در استان همدان وجود دارد.

محمد خاكى در گفت و گو با تســنيم در همدان، اظهار داشت: شيوع كرونا و 
مشكالت ناشــى از آن بر معادن استان هم بى تأثير نبوده و چند ماهى سبب 

تعطيلى و بيكارى كارگران شده است.
وى با بيان اينكه با بهتر شــدن اوضاع كرونا در اســتان، كارگران با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى به محل كار بازگشته اند تصريح كرد: امسال با وجود 
مشــكالتى كه وجود داشت توليد معادن خوب بوده و آمار 9 ماهه امسال در 

مقايسه با يك سال گذشته رشد داشته است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأكيد بر 
اينكه معادن همدان جايگاه ويژه اى در اقتصاد اســتان دارد، اظهار كرد: معدن 
وابسته به صنايع معدنى است بنابراين هرچه صنايع معدنى بيشتر شود اوضاع 

معادن هم بهتر مى شود.
خاكى گفت: معادن همدان عالوه بر تأمين نياز صنايع معدنى استان، بخشى از 
نياز كشور را هم تأمين مى كند. به ازاى هر شغل مستقيم در معادن براى 14 نفر 

نيز به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد مى شود.
معاون امور معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با بيان 
اينكه معادن موجود در استان از ظرفيت بااليى برخوردار است، اظهار داشت: 

خام فروشى به صورت صادرات به خارج از كشور وجود ندارد.
خاكى افزود: تاكنون اقدامات زيادى براى جلوگيرى از خام فروشى مواد معدنى 
انجام شده و اكنون بيشتر مواد استخراج شده از معادن استان فرآورى و سپس 
روانه بازار مصرف مى شود.وى با بيان اينكه در برخى معادن مانند شن و ماسه، 
سنگ آهك، سنگ آهن، فلدسپات و فروسيليس چرخه فرآورى ما تقريباً كامل 
است، تصريح كرد: ما نمى توانيم انتظار داشته باشيم همه كارخانه هاى كشور در 

همدان متمركز شود و فرآورى همه مواد در استان ما انجام شود.
معاون امور معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان گفت: 
آهن، سرب آندالوزيت، انواع سنگ آهك، مرمريت، تراورتن، گابرو، گرانيت 
خاكســترى، رزكواتــر، بنتونيت، پاميس، گچ، مارن، خــاك صنعتى، چينى، 
پگماتيك،ميكا، آرن گرانيتى، خاك رس، مس، گرانيت سبز و تالك شيست از 

انواع مواد معدنى استان ما به شمار مى رود.
خاكى با تأكيد بر اينكه معدن كار پر فرســايش است، تصريح كرد: بيشترين 
فرسايش مربوط به بخش ماشين آالت است كه معموالً هر چند سال يك بار 

نياز به تعميرات دارد.
وى با بيان اينكه هزينه تأمين ماشــين آالت گران است، اظهار كرد: تمهيداتى 

براى وارد كردن ماشين آالت دست دوم در نظر گرفته شده است.

نماينده ولى فقيه در استان: 

راهكار حل مشكالت امروز كشور
دولت جوان انقالبى است

 راه و شهرسازى استان براى تأمين مسكن ارزان 
اقدامى نكرده است
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پايان تصويربردارى 
فيلم داستانى «خيابان»

 تصويربــردارى فيلــم داســتانى «خيابــان» به 
نويســندگى و كارگردانى سيدحســن يوســفى و 
تهيه كنندگى على اصغر بهنيه در اوايل مهرماه 1399 
در تهران آغاز و در آبان ماه در شهرســتان كاشان به 

پايان رسيد.
در بياناتى على اصغر بهنيه تهيه كننده فيلم داســتانى 
«خيابــان» يادآورشــد فيلمنامه اين فيلم توســط 
سيدحســن يوســفى نوشــته و مطرح شــد و به 

كارگردانى خودش به تصويركشيده شد.
 خالصه داستان 

مجيد محتشمى كه در اتوبوس و شهر درحال پرسه 
زدن اســت با روحيه كنجكاو به اســامى خيابان ها 
حساســيت ويژه اى نشــان مي دهد و به تابلوهاى 

خيابان ها نگاهى خاص مى كند.
او هــر روز به دنبــال يك نكته جديد اســت و با 
پيداكــردن هر نكته اى به ياد حدود 40 ســال پيش 
مى افتــد. مجيد زمانى كه به محله خود مي رود و به 
تابلو كوچه خودشان نگاه مي كند كه روى آن نوشته 

شده كوچه شهيدمجيد محتشمى... .
انتخاب نهايى لوكيشــن ها از سيدحسن يوسفى و 
انتخاب بازيگران اين فيلم برعهده على اصغر بهنيه 

است.
■ بازيگران:

عرفان نمينى، محسن تاج امينى، سميه نجفى، سعيد 
پيامى پور.

■ ديگر عوامل اين پروژه 
نويســنده  بهنيــه؛  على اصغــر  تهيه كننــده: 
وكارگــردان: سيدحســن يوســفى؛ مجــرى طــرح: 
مهــدى نعيمــى؛ مديــر تصويربــردارى: اميرحســين 
نورپــرداز:  و  تصويــر  اول  دســتيار  شــاكرى؛ 
نــدا  گريــم:  طــراح  امين آبــادى؛  محمدرضــا 
مقدم منــش؛ مجــرى گريــم: هــدا مقدم منــش؛ 
مديرتوليــد: نرگس الســادات محتشــمى؛ تدوينگــر: 
سيدحســن يوســفى، اميرحســين شــاكرى؛ ضبــط 
ــى؛  ــان نمين ــه؛ راوى: عرف ــتوديو طرف ــدا: اس ص
ــيدميالد  ــز: س ــردان و برنامه ري ــتيار اول كارگ دس
ــى؛  ــگار ماه ــردان: ن ــتيار دوم كارگ ــينى؛ دس حس
منشــى صحنــه: فهيمــه زاهــدى؛ طــراح صحنــه و 
ــه:  ــاس: فاطمــه توفيقــى؛ عــكاس پشــت صحن لب
نــادر زين العابديــن؛ مديــر تــداركات: مجيــد 

ــار. عص
همچنين اين فيلم داستانى با حمايت سازمان بسيج 
هنرمنــدان تهران بزرگ و كانون بســيج هنرمندان 
كاشــان كه قراراست پس از تدوين و اصالح رنگ 
و صداگذارى به جشــنوارهاى معتبر بين المللى راه 
يابد، سپس به پخش از شبكه نمايش خانگى برسد.

گفتنى است على اصغر بهنيه تهيه كننده فيلم داستانى 
«خيابــان» اصالتا همدانى اســت، مشــاور و عضو 
انجمن صنفى بازيگران سينما و تلويزيون از جمله 

سوابق وى است. 
از ســاخته هاى اين تهيه كننــده همدانى مى توان به 
فيلم داســتانى «پنهان و پيدا» اشاره كرد و به زودى 
هم يك فيلم ســينمايى در ژانر طنز را كليد خواهد 

زد.

مجتمع هاى فرهنگى هنرى همدان به بخش خصوصى 
واگذار شدند

معدل كارى ارشاد همدان 
بسيار باال و قابل توجه است

 سالن اصلى مجتمع فرهنگى هنرى بوعلى سينا و سالن هاى سينما، 
آمفى تئاتر و رســتوران مجتمع فرهنگى سينمايى شهيد آوينى همدان 
با برگزارى مزايده عمومى و طــى مراحل قانونى به بخش خصوصى 

واگذار شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان، مراســم واگذارى رســمى ايــن مجتمع ها بــا حضور معاون 
سياسى-امنيتى استاندار همدان، مديركل و معاونان اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان و سرمايه گذاران پروژه برگزار شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان در اين مراسم با تأكيد 
بر اينكه اين اداره كل يكى از دســتگاه هاى پيشــرو در امر واگذارى 
مجتمع هاى دولتى اســت، گفت: امر واگذارى مجتمع هاى بوعلى سينا 
و شــهيد آوينى پس از بررســى و طى مراحل قانونــى، دو نوبت در 

روزنامه هاى كثيراالنتشار به صورت آگهى منتشر شد.
احمدرضا احســانى با بيــان اينكه واگذارى مجتمــع فرهنگى هنرى 
شــهر اللجين هم در دســتور كار قرار دارد؛ افزود: براساس اصل 44 
قانون اساســى، برون سپارى امور، مشاركت بخش خصوصى و ارتقاى 

بهره ورى از اهداف اين طرح است.
در ادامه اين جلسه معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل هم درباره 
اين پــروژه توضيحاتى ارائه كرد و گفت: اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى استان همدان در اجراى ماده 27 قانون الحاق موادى به قانون 
تنظيم بخشــى از مقررات مالى دولت بــه روش (ROLT) برخى از 
فضاهــاى فرهنگى و هنرى خود را بــه  بخش خصوصى واگذار كرده 

است.
داوود ابوترابــى اظهار كــرد: كاهش تصدى گرى هــاى دولت، ايجاد 
اشــتغال در حوزه فرهنگ و هنر، بهبــود خدمات فرهنگى و هنرى به 
مردم، افزايش بهره ورى از امكانات مجتمع و دقت بيشتر در نگهدارى 
از اموال مجتمع، اصالح نظام خدمت و بهبود عملكرد و باال بردن جنبه 
حاكميتــى و نظارتى اداره كل و جلب مشــاركت بخش خصوصى در 
فعاليت هاى فرهنگى و هنرى جزو هدف هاى اصلى اين طرح به شمار 

مى رود.
وى با بيان اينكه فرايند واگذارى مجتمع هاى فرهنگى و هنرى همدان 
از ســال 1394 آغاز شــده بود اما به  رغم تــالش و پيگيرى همكاران 
در سنوات گذشــته، به دليل استقبال نكردن بخش خصوصى از روش 
واگذارى (ماده 5) به نتيجه نرســيد؛ خاطرنشــان كرد: از تيرماه 1398 
روش واگذارى به (ROLT) تغيير يافته و با برگزارى جلسات متعدد، 

درنهايت نتيجه اى مطلوب حاصل شد.
ابوترابــى با تأكيد بر اينكه در اين روش هزينه هاى نگهدارى، تعمير 
و تجهيز ســالن هاى مجتمع ها به دستگاهاى صوتى تصويرى مدرن 
بر عهده سرمايه گذار است؛ اخذ مجوز ايمنى از سازمان آتش نشانى، 
ايجاد فضاســازى مناســب در محوطه و ســاختمان مجتمع، ايجاد 
امكانات رفاهــى از جمله راه اندازى بوفه و رســتوران، كارآفرينى 
و ايجاد اشــتغال حداقل براى ده نفر، كاهــش هزينه هاى نگهدارى 
تأسيســات مجتمع، فعاليت بيشــتر و مســتمر ســالن همايش ها و 
افزايش آمار برگزارى برنامه هاى مختلف فرهنگى و هنرى از جمله 
كنســرت ها و نمايش هاى پرمخاطــب را از مزاياى واگذارى اين 2 

كرد. عنوان  فرهنگى  مجتمع 
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان هم در اين جلسه گفت: كارهاى 

فرهنگى به برنامه ريزى هاى بلندمدت و آينده نگرى نياز دارد.
ــركل و  ــاى مدي ــى از تالش ه ــن قدردان ــت ضم ــى آزادبخ مصطف
ــراى انجــام  مجموعــه اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان ب
كارى مغفــول مانــده، گفــت: معــدل كارى ايــن اداره كل بســيار بــاال 

و قابــل توجــه اســت.
وى بــا بيــان اينكه كار فرهنگى بــه ظرافت و حساســيت نياز دارد، 
خاطرنشــان كرد: به سرانجام رساندن اين طرح پس از سال ها، شايسته 

قدردانى است.

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

سرد بير: يد ا... طاقتي احسن
مد يراجرائى:سيد ه ثريا جاللى

نشاني: همد ان، ابتد اي خيابان مهد يه، روبروي د بيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

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

سرد بير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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■ حد يث:
امام على(ع):

هركه شناخت خد ا د ر د لش جاى گيرد  ، بى نيازى از خلق خد ا د ر آن ُسكنا مى گزيند   .  
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فناوري

تشخيص سرطان پروستات در 20 دقيقه
 محققان كــره اى در مطالعه اخير خود از هوش مصنوعى و ادرار 

براى تشخيص سرطان پروستات استفاده كردند.
 (KIST) به گزارش ايسنا، محققان مؤسسه علم و فناورى كره جنوبى
 Asan)در مطالعه اخيرشان كه با كمك محققان مركز پزشكى آسان
Medical Center) سئول انجام شد از هوش مصنوعى و ادرار 
براى تشخيص سرطان پروستات اســتفاده كردند. گفتنى است اين 
روش دانشمندان را قادر مى سازد تا فاكتور سرطان در ادرار را تنها در 

مدت 20 دقيقه تشخيص دهند.
روش فعلى تشــخيص سرطان پروســتات به طور معمول تهاجمى 
اســت اما به تازگى محققان كره اى موفق شــدند راه حلى دقيق تر و 

كم تهاجمى تر براى تشخيص اين سرطان توسعه دهند.

شناسايى آلزايمر بدون عالمت با آزمايش خون
 نتايج يك مطالعه نشان مى دهد، آزمايش خون آميلوئيد مى تواند 
تعداد اســكن PET را به نصف كاهش دهد، اسكن PET نوعى 
آزمايش تصويربردارى است كه به فرد كمك مى كند، عملكرد بافت ها 
و اندام هاى خود را مشــخص كند. در اسكن PET براى نشان دادن 
اين فعاليت از داروى راديواكتيو (ردياب) استفاده مى شود. اين اسكن 
گاهى اوقات مى تواند بيمارى را پيش از اينكه در ساير آزمايش هاى 

تصويربردارى نشان داده شود، تشخيص دهد.
به گزارش مد پيج تودى، نتايج يك مطالعه گروهى در انگليس نشان 
داد، آزمايش خون براى غربالگرى آميلوئيد بتا مى تواند نياز به اسكن 
PET را در آزمايش هــاى تحقيقاتــى آلزايمر بدون عالمت كاهش 

دهد. 

نخستين جعبه ضدعفونى كننده ماسك 
ساخته شد

 يك محفظه مخصوص ضدعفونى كردن ماسك ها با مجهز بودن به 
امواج ماوراء بنفش قادر اســت فقط با فشردن يك دكمه ماسك شما و 
ديگر وسايل در معرض آلودگى را ضدعفونى كند. به گزارش ايسنا، اين 
روزها در دوران شيوع بيمارى كوويد-19، ماسك ها جزئى جدايى ناپذير 
از زندگى روزمره ما شده اند و به عنوان بهترين وسيله براى محافظت از ما 
در برابر ويروس كرونا و ساير باكترى ها و ميكروب ها شناخته مى شوند. 
اما بر كســى پوشيده نيست كه همين ماســك ها نيز مى توانند عوامل 
بيمارى زاى بسيارى را روى سطح خود حمل كنند، به همين دليل تميز 
كردن و ضدعفونى كردن ماسك هاى چند بار مصرف و تعويض منظم 

ماسك هاى يك بار مصرف و دور انداختن ايمن آنها بسيار مهم است.

جراحى متابوليك 
درمان قطعى ديابت نوع 2 است

ــد  ــت مى توان ــرل دياب ــى، مديريــت و كنت ــاران ديابت ــراى بيم  ب
مبــارزه مادام العمــر محســوب شــود. درحالى كــه بســيارى از افــراد 
ــج  ــا نتاي ــتند ام ــى هس ــى متك ــبك زندگ ــت س ــه دارو و مديري ب
ــع  ــه جراحــى متابوليــك درواق ــد نشــان مى دهــد ك ــق جدي تحقي

بهتريــن گزينــه درمانــى اســت.
به گزارش ســاينس، محققان كالج كينگ لنــدن مى گويند: جراحى 
متابوليك مى توانــد بيماران مبتال به ديابت شــديد نوع 2 را درمان 
كند. آنان طى يك دوره پيگيرى ده ســاله دريافتند، بيش از يك سوم 
بيمــاران مبتالبه ديابت كه تحت باى پس معــده يا جراحى انحراف 

بيليوپانكراس قرار گرفتند به ديابت مبتال نشدند.

روش جديدى براى تصفيه آب
 با كمك ورقه هاى گرافين

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود، روش جديدى را 
براى تصفيه آب با كمك ورقه هاى گرافين ارائه دادند.

 (Brown University) به گزارش ايسنا، پژوهشگران دانشگاه براون
آمريكا، فناورى جديد و اميدواركننده اى براى تصفيه آب ارائه داده اند 
كه از شــكاف هاى كوچك موجود در ورقه گرافين، براى جداسازى 
آالينده ها و تصفيه آب به صورت كارآمد استفاده مى كند. پژوهشگران 
اميدوارند كه اين فناورى با غلبه بر يكى از مشــكالت اساسى در اين 
زمينه پژوهشى، بتواند در طيف وســيعى از حوزه ها مفيد واقع شود. 
گرافيــن، يك ورقه دوبعدى كربن اســت كه فقط بــه اندازه يك اتم 

ضخامت دارد و كاربردهاى مفيدى را شامل مى شود.

 اگرچــه ميــل ذاتى به گــردش اين 
روزهــا با شــيوع ويــروس كرونا كمتر 
شده اما اقامتگاه هاى بومگردى و طبيعت 
پيرامون آنها بــا گنجايش نفرات محدود 
به عنوان گزينه اى مناسب براى گردشگران 
عالقه مند و خسته از ماندن در خانه، همراه 
با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در برابر 

اين ويروس همه گير مطرح است.
اينك پــس از تجربه حدود يك ســال 
وضعيت بحرانى و محدودكننده ناشــى 
از شــيوع كرونا، به نظر مى رسد شرايط 
تاحدودى بهبود يافته لذا اغلب كسب و 
كارهايى كه در اين مدت به اجبار تعطيل 
شــده بودند با تأكيد بر ضرورت رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و اين اخطار جدى 
كــه «ويروس كرونا همچنــان در بين ما 
زندگى مى كنــد و مترصد كوچك ترين 

سهل انگارى شهروندان است تا دوباره موجى ويرانگر 
از بيمارى و مرگ را به راه اندازد» به گردونه فعاليت 

بازگشته اند. 
پيرو اين تحوالت و زيان هنگفت صنعت گردشگرى 
از شيوع كرونا «سفر مســئوالنه» به عنوان رويكردى 
متناسب با شــرايط كرونايى در حوزه گردشگرى و 

سفر مطرح شده و در دستور كار قرار گرفته است.
طبيعت گــردى و اســتفاده از ظرفيــت اقامتگاه هاى 
بومگردى مناســب ترين آغاز بــراى احياى صنعت 
گردشگرى با تأكيد بر سفر مســئوالنه براى گذر از 

اوضاع كنونى محسوب مى شود.
اقامتگاه هــاى بومگردى با حال و هواى لطيف بومى، 
دور از هياهوى شهر، دود و آلودگى، انسان را به ذات 
طبيعت دوســت خود نزديك كــرده و او را نه تنها از 
آشــفتگى و بى قرارى زندگى مدرن رها مى كند بلكه 
برايش زنگ تفريحى مفــرح در ميانه غوغاى بحران 

شيوع ويروس كرونا است. 
شيرينى ميزبانى سنتى در خانه هاى قديمى، سفره هايى 
با غذاهاى ســنتى و بومى، محيط آرام و امن، اسباب 
و لــوازم ســاده و بى آاليش و به دور از تشــريفات، 
تشك هاى پنبه اى و لحاف هاى گلدوزى شده، همه آن 
چيزى است كه در اقامتگاه هاى بومگردى فراهم است.
چندســالى اســت كه ايجاد، راه انــدازى و ميزبانى 
اقامتگاه هاى بومگردى رايج شده و عالوه بر اينكه مورد 
استقبال و توجه گردشگران قرار گرفته از سوى دولت 
و وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

نيز مورد حمايت قرار گرفته است.

خانه هاى قديمى كه در آرام ترين و زيباترين روستاها 
و دنج تريــن مكان هاى طبيعى ميزبان گردشــگران 
هســتند، جاذبه مورد عالقه آنها به ويژه گردشــگران 

خارجى است.
ايــن خانه ها مملو از فرهنگ بومــى، زندگى توأم با 
آداب، سنن و داســتان هاى محلى و غذاهاى لذيذ با 
مواد بومى اســت كه همراه با شنيدن موسيقى محلى 
عرضه مى شــوند و در عين حال هزينــه اقامت در 
آنها بســيار ارزانتر از واحدهاى اقامتى رســمى در 

شهرهاست.
هوشمندى گردشگران و گرايش روبه رشد آنان براى 
تجربه فرهنگ هاى بومى و محلى موجب شده است 
آنان هرچه بيشتر خواســتار نزديك شدن به شرايط 
زيست طبيعى و بومى، اســتفاده از غذاهاى سنتى و 
تجربه زندگى به ســبك قديم باشند. به همين سبب 
اقامتگاه هاى بومگــردى مهم ترين و بهترين ظرفيت 
براى استفاده از اين فرصت و خواست گردشگران با 
هدف توسعه اقتصادى و پيشرفت محسوب مى شود.

«اكوتوريســم» با معادل فارسى «بومگردى» به معناى 
ســفر مســئوالنه اســت كه بيش از هرچيز به حفظ 
ارزش هاى زيســت محيطى و معنــوى منطقه مقصد 

گردشگر توجه دارد.
بر اين اساس «بومگرد» نيز به گردشگرى گفته مى شود 
كه در جريان سفر به منطقه اى بكر و طبيعى كمترين اثر 
منفى را بر ويژگى هاى اصيل طبيعى، فرهنگى، محيطى 

و اجتماعى مقصد گردشگرى مى گذارد.
بومگرد در تعامل مستقيم و بهينه با ساكنان بومى محل 

مورد نظر قرار مى گيرد و به همين خاطر تجربه  سفرى 
خاص و فراموش نشــدنى را براى گردشگر به وجود 
مى آورد كه به طــور همزمان بر بهبود كيفيت زندگى 

مردم محلى نيز تأثير مستقيم دارد.
اكوتوريســم از ايــن منظر در چارچــوب صنعت 
گردشــگرى روشــى بلندمدت و پايدار براى كسب 
درآمد، بدون هرگونه تخريب و ايراد به منطقه مقصد 

است. 
 توسعه بومگردى در انتظار توجه

معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دستى همدان نيز در اين زمينه 
به همدان پيام گفت: به دليل توجه ويژه گردشــگرى 
روستايى به توســعه اقامتگاه هاى بومگردى با احياى 
خانه ها و عمارت هاى قديمى، گردشگرى كشاورزى 
و طبيعت گردى شاهد اقدامات خوبى براى حركت به 
 سوى توسعه متوازن گردشگرى در برخى نقاط استان 

بوده ايم.
على خاكســار افزود: اين اقدامات كافى نبوده و وارد 
شدن صنعت گردشــگرى به  عنوان بخش اقتصادى 
تأثيرگــذار بر زندگى مردم ســاير شهرســتان ها و 
روستاهاى استان، نيازمند اقدامات و برنامه ريزى هاى 

جامع و بلندمدت مبتنى بر توسعه پايدار است.
وى ادامه داد: اين برنامه ريزى ها بايد به گونه اى باشد 
كه با وجود ايجاد اثرات مثبت اقتصادى، كمترين تأثير 
مخرب را بر جوامع ميزبان و محيط زيست داشته باشد.

معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى همدان گفت: امروزه 

تعداد بســيارى از پروژه هاى مربوط به 
اقامتگاه هــاى بومگردى در شــهرها و 
روســتاهاى مستعد گردشــگرى استان 
به بهره بردارى رســيده است و ادامه اين 
روند مى تواند گامى مؤثر و تحولى مثبت 
در راســتاى ترويج سياست گردشگرى 

متوازن در استان باشد.
خاكسار با بيان اينكه درحال حاضر بيش 
از 40 اقامتــگاه بومگــردى داراى پروانه 
بهره بــردارى و فعال در اســتان همدان 
وجود دارد كه بررسى وضعيت پراكنش 
آنها در ســطح شهرستان هاى نويدبخش 
آينده خوبى براى توســعه گردشــگرى 
استان است، افزود: شهرستان هاى داراى 
ظرفيت و بــدون واحد بومگردى از اين 
موقعيت كمال استفاده را كرده و براى اخذ 

مجوز اقدام كنند.
عضويت  با  بومگــردى  رونق   

ايران در انجمن جهانى اكوتوريسم
نماينــده تام االختيــار انجمن جهانى اكوتوريســم 
در ايــران هم با بيــان اينكه در حــدود 2 ماه پيش 
عضويت جمهورى اسالمى ايران در «انجمن جهانى 
اكوتوريسم» قطعى شــد و اين عضويت در حقيقت 
دروازه اى براى معرفى هرچه بيشتر جاذبه هاى طبيعى 
كشورمان به جهانيان است، گفت: اين انجمن جهانى، 
مرجع علمى بين المللى معرفى مقاصد طبيعت گردى 

در جهان است. 
حســين كشــيرى افزود: اين انجمن بــا معرفى و 
اعــالم جاذبه هــاى طبيعى كشــورهاى عضو، در 
پايگاه اينترنتى رســمى خــود، برپايى كارگاههاى 
علمى، آموزشى و ارائه مقاالت علمى در اين زمينه 
اقدامات شــايان توجهى براى جذب گردشــگران 

طبيعت انجام مى دهد. 
وى ادامــه داد: به همين دليل بــا عضويت ايران در 
انجمن جهانى اكوتوريسم و بهره گيرى از خدمات و 
فعاليت هايش مى توان گفت دروازه جديدى به روى 
معرفى جاذبه هاى طبيعى كشورمان و به ويژه معرفى 

اقامتگاه هاى بومگردى در ايران گشوده شده است. 
نماينــده تام االختيار انجمن جهانى اكوتوريســم در 
ايران همچنين بــه ارزيابى وضعيــت كنونى و آتيه 
طبيعت گردى در كشور و نيز جهان با توجه به شيوع 
ويروس كرونا اشاره و بيان كرد: فعاليت در حوزه هاى 
گردشگرى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى، درحال 

جان گرفتن است. 
كشــيرى افزود: در رونق اكوتوريســم، اقامتگاه هاى 
بومگردى نقش و جايگاه قابل توجه و ويژه اى دارند 
و مهم ترين محل خدمت رسانى به گردشگران در اين 
زمينه همين واحدها هســتند و البته تمايل و رغبت 
بسيار در جهان امروز براى اين دست واحدها ايجاد 

شده است.
وى افزود: ايــن انجمن بين المللى كه ســال 1990 
ميالدى تشكيل شد با عضويت 190 كشور و مؤسسه 
رسمى از سراسر جهان به صورت تخصصى و علمى 

در حوزه اكوتوريسم و طبيعت گردى فعاليت مى كند.
نماينــده تام االختيار انجمن جهانى اكوتوريســم در 
ايران گفــت: برخى نگرش هاى ناصحيح و مغرضانه 
نسبت به ايران، هجمه رسانه اى غرب عليه جمهورى 
اسالمى ايران، تبليغ پوچ پرخطر بودن سفر گردشگران 
خارجى به كشورمان و ناامن جلوه دادن ايران به عنوان 
يك مقصد امن گردشــگرى از عوامل مؤثر در عضو 
نبودن كشــورمان در انجمن جهانى اكوتوريسم بوده 

 است. 
كشيرى به  شــمار مقاصد طبيعت گردى و جاذبه هاى 
طبيعى ايران براى ارائه به انجمن جهانى اكوتوريسم 
و معرفى آنها در جهان اشــاره كرد و افزود: بسته هاى 
پيشنهادى در اين موضوع هنوز درحال تهيه و تدوين 

هستند كه در آينده نزديك اعالم خواهند شد. 

40 واحد بومگردى در استان مجوز دارند 

نهاوند و رزن شهرستان هاى بدون بومگردى 

عكس روز

عكس: مهر آبشار يخ زده گنجنامه همدان
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