
 علــى بقايــى از مشــاركت مســتقيم و 
غيرمســتقيم هزار بســيجى در اجراى طرح 
شهيد سليمانى كه با هدف جلوگيرى از شيوع 
ويروس منحوس كرونا و غربالگرى خانه به 

خانه و.. انجام مى شود، خبر داد .
علــى بقايى در گفت وگو با بســيج، اظهار 
بســيج  ســازمان  بين  تفاهم نامه اى  كــرد: 
مســتضعفين و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى مبنى بر مقابله با همه گيرى 
و شــيوع ويروس منحــوس كرونا طرحى 
به نام مبارك شهيدقاســم ســليمانى منعقد 
شــده كه در اين طــرح نيروهاى داوطلب 
بســيجى در قالب تيم هاى مراقبتى، حمايتى 
و نظارتى در مراكز بهداشــت حضور پيدا 

كرده و خدمات رسانى انجام خواهند داد.
وى افزود: هدف از اين طرح سرعت بخشيدن 
به طرح غربالگرى، اطالع به موقع از مبتاليان 

به ويروس و راهنمايــى آنها و جلوگيرى از 
انتقال آن به افراد ديگر است.

فرمانــده ناحيه همدان گفــت: در اين طرح 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم هزار بسيجى 
مشــاركت دارنــد و ما از روز سه شــنبه 11
آذرماه دوره آموزشى اين تيم ها را به صورت 
گروه گــروه در كانون بســيج همــدان آغاز 
كرده ايم و در روزهاى آتى اين افراد كار خود 

را آغاز خواهند كرد.
بقايى افزود: وظيفه تيم هاى مراقبتى اين است 
كه در پايگاه هاى ســالمت محالت روستاها 
حضور يافته و به صورت محله محورى نسبت 
به انجام غربالگــرى خانه به خانه و اقدامات 
مراقبتــى و حمايتى انجــام وظيفه نمايند كه 
تعداد تيم هاى سازماندهى شــده در اين قالب 
316 تيم با تركيب نيروى داوطلب بســيجى، 
كارشناس بهداشت، ســفير سالمت و رابط 

سالمت است.
وى ادامــه داد: همچنيــن 90 تيم نظارتى نيز 
سازماندهى شــده اند براى نظارت بر اماكن، 
اصناف و... كه از روز شنبه به صورت عملياتى 
در ســطح شهرستان حضور خواهند يافت و 
بر حســن اجراى كار و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى توسط كســبه و... نظارت خواهند 

داشت.
بقايى ادامه داد: تيم هاى ديگرى كه سازماندهى 
شده اند تيم هاى حمايتى هستند كه وظيفه آنها 
اين اســت كه با كمك خيرين افراد مبتال به 
ويروس كرونا و همچنين خانواده اين افراد را 
در ايامى كه در بستر بيمارى هستند حمايت و 
پشتيبانى كنند و همچنين مساجد، ميهمان سرا 
و مدارســى را آماده نمايند تا درصورت نياز 
بيماران در آنجا بسترى شوند و از ازدحام در 

بيمارستان ها جلوگيرى شود.
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تغييرات انتخاباتى
 با توضيح سكونتى

 1- آخرين روز هفته گذشــته با تغيير 
فرماندار شهرستان اســدآباد همراه شد تا 

درويشى كه اصالتى تويسركانى دارد...
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اختالف خانوادگى
 موضوع بيشترين 
پرونده هاى 
قضايى است

به پير ُسرنانواز 
همدانى

برنامه بازى هاى 
شهردارى و پاس 
همدان در ليگ 
دسته دوم

خانه ارزان 
نمى شود
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تجديد آگهى مزايده

شركت سياحتى عليصدر

ــد  ــر اســاس بن ــر دارد ب ــياحتى عليصــدر در نظ ــركت س ش
ــورخ  ــه م ــومين صورتجلس ــتاد و س ــد و هش ــك چهارص ي
متبــوع  شــركت  مديــره  محتــرم  هيــأت   1399/05/19
نســبت بــه فــروش شــش دانــگ ســاختمان دفتــر مركــزى 
ــه مســاحت عرصــه 221/05  ســاختمان مســكونى، تجــارى ب
ــالك  ــيد، پ ــه رش ــوار خواج ــدان، بل ــع در هم ــع واق مترمرب
ــه  ــن قيمــت ب ــه باالتري ــده عمومــى و ب ــق مزاي 40 را از طري

ــاند.  ــروش برس ــه ف ــرايط ب ــد ش ــداران واج خري
ــد از  ــى توان ــده م ــركت در مزاي ــدان ش ــه عالقمن ــذا كلي ل
تاريــخ 99/09/15 لغايــت 99/09/22 جهــت كســب اطالعــات 
ــد و  ــا شــماره 09188119002 تمــاس و جهــت بازدي بيشــتر ب
ــاى  ــور قرارداده ــه واحــد ام اخــذ اوراق پيشــنهاد قيمــت ب

ــد. ــه نماين ــوق مراجع ــه آدرس ف ــوع ب شــركت متب

آگهـي مزايـده اموال

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

ــام)  ــور (ســهامى ع ــى صبان ــى و صنعت شــركت توســعه معدن
در نظــر دارد بخشــى از امــوال منقــول و غيــر منقــول خــود را  
واقــع در اســتان همــدان- بــه آدرس ذيــل بــه مزايــده عمومى 

بگــذارد.
متقاضيــان ميتواننــد بــراى كســب اطالعــات بيشــتر و دريافت 
ــدت  ــى بم ــخ درج آگه ــه از تاري ــركت در مناقص ــناد ش اس
ــه آدرس ــور ب ــركت صبان ــايت ش ــه س ــه ب ــا مراجع 15 روز ب

 WWW.SABANOUR.COM  نســبت بــه دريافــت و 
ــه  ــل و ارســال پيشــنهادات خــود در پاكــت دربســته ب تكمي

ــد. ــدام نماين ــركت اق ــر ش آدرس دفت
ــه  ــاد ب ــح آب ــاده صال ــر 2 ج ــوال : همدان-كيلومت  آدرس ام
ــب  ــالغ - جن ــوش ب ــتاى كم ــه روس ــيده ب ــنندج - نرس س

ــا. ــار صب ــدن ب ــل مع ــل و نق ــركت حم ش

ضايعه در گذشت جناب آقاى

 كيومـرث زنـديه 
مدير امور بانك توسعه وتعاون استان همدان

ــرم  ــكاران محت ــان و هم ــى ايش ــواده گرام ــت خان  را خدم
در بانــك توســعه و تعــاون تســليت عــرض نمــوده ،از درگاه 
ــراى  ــراى آن مرحــوم رحمــت واســعه و ب ــال ب ــد متع خداون

ــم.                                                                                                             ــل مســئلت داري ــر جزي ــايربازماندگان صب س

ضايعه در گذشت جناب آقاى

 كيومـرث زنـديه 
مدير امور بانك توسعه وتعاون استان همدان

ــرم  ــكاران محت ــان و هم ــى ايش ــواده گرام ــت خان  را خدم
در بانــك توســعه و تعــاون تســليت عــرض نمــوده ،از درگاه 
ــراى  ــراى آن مرحــوم رحمــت واســعه و ب ــال ب ــد متع خداون

ــم. ــل مســئلت داري ــر جزي ــايربازماندگان صب س

t

ت    وی او ه   ت  باز

مديريت بيمه تعاون استان همدان 
 كيانوش بيات نژاد

فهرست هتل هاى آماده براى اقامتگاه در شهرستان ها اعالم مى شود

استقبال هتل ها از بيماران كرونايى

نتايج 2هفته اى محدوديت هاى استان 
تغيير به رنگ نارنجى بود

همدان 
به رنگ پاييز
■ محدوديت هاى شبانه استان از ساعت 21 تا 4 صبح

■ كاهش موارد فوت با تك رقمى شدن آمار كرونا
■ بازگشت فعاليت گروه هاى شغلى يك و 2

جشنواره شهروند برگزيده درهمدان كليد خورد
■ شهردار همدان: شهروندان برگزيده سرمايه هاى توانمند در عرصه هاى مختلف هستند

توديع درويشى و معارفه كتابى

فرماندار اسدآباد 
از ماليـر  آمد
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امام جمعه همدان:
 شهيد فخرى زاده الگوى 
نسل جوان اين سرزمين 

است
 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان 
با بيان اينكه شــهيد فخرى زاده الگوى برجســته اى 
براى نسل جوان است، بر معرفى و تبيين دقيق ابعاد 
شخصيت اين دانشــمند فرهيخته، متعهد و مخلص 

تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... 
شــعبانى در خطبه مكتــوب نماز جمعــه اين هفته 
همدان، شــهيد فخرى زاده را الگويى برجســته براى 
نســل جوان و امروز كشور دانســت و تصريح كرد: 
بدون شك كارنامه درخشان و سراسر شور و حماسه 
اين دانشمند فرهيخته الگوى بارز شجاعت، اخالص، 
ايمان و ايثار براى نســل جوان امروز و فرداى ايران 

بزرگ خواهد بود.
به گفتــه وى، مجاهدت علمى بــراى تحقق اهداف 
بلند الهى و حركت مســتمر در مسير انقالب، همراه 

با خلوص و گمنامى مى تواند راهى براى كسب عزت 
دنيا و آخرت باشد.

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان در ادامه 
به تغيير وضعيت كرونايى اســتان اشاره كرد و گفت: 
بهبود و تبديل وضعيت اســتان از قرمز به نارنجى و 
عبور از وضعيت خطر در واقع مرهون زحمات ستاد 
استانى، و تالش شبانه روزى كادر درمان و همچنين 

همراهى قابل تقدير مردم استان است.
وى همچنين با اشــاره به مصوبه مجلس درباره اقدام 
راهبــردى براى رفع تحريم، افــزود: مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى، مشروط است و مى تواند منافع ملى 

را تقويت كند.
امام جمعه همــدان گفت: در مــوارد بروز اختالف 
ســليقه، قانون گرايى مى تواند محور وحدت در عمل 

باشد.
شعبانى همچنين با اشاره به اينكه حل مشكالت مردم 
خوزســتان نيازمند عزم ملى است، افزود: همراهى و 
همدلى امام جمعه اهواز و گروه هاى جهادى بسيج و 
سپاه با مردم براى حل اين مشكالت قابل قدردانى و 

ارج گزارى است.

فرمانده سپاه ناحيه همدان:
1000 بسيجى در طرح شهيد سليمانى مشاركت دارند
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تغييرات انتخاباتى با توضيح سكونتى
 1- آخرين روز هفته گذشــته با تغيير فرماندار شهرستان اسدآباد 
همراه شد تا درويشى كه اصالتى تويسركانى دارد، جايگاه فرماندارى 

اسدآباد را به كتابى كه اصالتى ماليرى دارد، تحويل دهد.
در اين تغيير 2 گزينه اســدآبادى نيز مطرح بودند اما معارفه انجام شده 
نشــانگر اين است كه اســتاندار ترجيح داده، نماينده ارشد دولت در 
شهرستان بومى نباشــد، موضوعى كه در بيشتر شهرستان هاى استان 

رعايت شده است.
2- در اوايل هفته گذشته نمايندگان نسبت به تغيير مديران در آستانه 
انتخابات هشــدار داده و خواســتار توقف تغييــرات به دليل احتمال 

سياسى كارى تا پايان انتخابات شدند.
اين هشــدار و درخواســت اما بر برخى از منتقدان مديران غيربومى 
گــران آمد و آنها اين درخواســت را راحت كــردن خيال چند مدير 
ضعيف غيربومى از تغيير ارزيابى كردند و آن را به نفع توســعه استان 

ارزيابى نكردند.
3- دولت براى درك بهتر شــرايط زندگى مــردم و همچنين راحتى 
دسترسى به مديران، سكونت خانواده و زندگى همه مديران در تمامى 

سطوح، در محل خدمت را خواستار شده است.
در اين راستا اگر مديرى در اصطالح پروازى باشد يا بايد خانواده را به 
شهرستان محل خدمت ببرد و در آنجا با خانواده زندگى كند يا عطاى 
مديريت به دور از خانواده و مديريت رفت وآمدى را به لقاى آن ببخشد 

و به دنبال مديريت در محل زندگى و سكونت خانواده خود باشد.
4- در توضيح رســمى تغيير فرماندار اســدآباد آنچه از سوى معاون 
سياســى استاندار مطرح شده، موضوع ســكونت نداشتن خانواده در 

شهرستان و تقاضا براى آمدن به مركز استان است.
اينكه اين موضوع در اســتان در تمامى ســطوح پيگيرى مى شــود و 
استاندار به آن نظارت دارد، بسيار خوب است زيرا مديران با سكونت 
در محل خدمت و بهره مندى از امكاناتى كه در همان شهرستان تدارك 
ديده شده، شــرايط زندگى مردم را درك كرده و براى پاسخگويى به 
نيازها و نبود امكانات، بيشتر تالش خواهند كرد و همچنين از بسيارى 

هزينه ها، به واسطه رفت وآمد روزانه مديران پيشگيرى مى شود.
5- با دقت در رابطه نماينده مردم اسدآباد در مجلس يازدهم و نماينده 
ارشــد دولت در شهرستان اســدآباد، آنچه روشن است از همان روز 
مشخص شــدن نتيجه انتخابات مجلس يازدهم، تغيير فرماندار قابل 

پيش بينى بود.
در توضيح غيررســمى، درخواســت تغيير فرماندار از سوى نماينده 
شهرستان و نپذيرفتن عمدى سكونت از سوى درويشى براى دستيابى 

به تغيير، دليل اصلى اين تغيير است.
در واقع نماينده و فرماندار اســدآباد هر دو به اين نتيجه رسيده بودند 
كه تداوم همكارى ممكن نيســت و از تغيير استقبال كرده اند، هرچند 
نمايندگان ديگر خواستار توقف تغييرات مديريتى در استان شده بودند.
6- به نظر نمى رســد تغيير فرمانداران اســتان به صورت گسترده در 
دستور كار باشــد و تغيير فرماندار اسدآباد نيز تغييرى ضرورى براى 
افزايش آمادگى اســتان براى برگزارى بى حاشيه انتخابات سال 1400
بوده است، هر چند در سياست هيچ شرايط قطعى شده  و تمام شده اى 

وجود ندارد.
با اين حال اگر تغيير حاصل از انتخابات گذشــته، دوباره بروز نكند و 
سكونت نداشتن مدير پس از گذشت مدت ها مديريت در شهرستانى 
بهانه نشــود، استان با همين تركيب مديريت سياسى، انتخابات 1400

را برگزار خواهد كرد.
7- اســدآباد را از شهرســتان هاى سياسى اســتان مى دانند كه در هر 
شــرايطى انتخابات در آن پرشور و پرنشــاط است و مردم مشاركت 
فعاالنه در آن دارند، مشــاركت و شورى كه در بسيارى مواقع شرايط 
انتخابات را دوقطبى كــرده و تا مدت ها پس از انتخابات اين فضا بر 
شهرستان حاكم اســت و مى تواند فرماندارى را به چاله رانش زمين 
برده و از اســتان خارج كند يا فرماندارى را با توضيح ساكن نبودن به 

مركز استان بازگشت دهد.
حال بايد ديد ســعيد كتابى كه به گفته معاون سياســى اســتاندارى، 
انتخاب استاندار است، با تجربهاى كه در مالير و استاندارى اندوخته، 
چگونه اين شرايط را مديريت خواهد كرد و دستاورد وى براى مردمان 
عالقه مند به سياســت و مشاركت جوى اسدآباد در دوران مديريت به 
شرط سكونت در اســدآباد، چه خواهد بود، هرچند با توجه به قرار 
گرفتــن دولت در ماه هاى پايانى فعاليــت، نمى توان، انتظارى بيش از 

برگزارى بى حاشيه و قانونى انتخابات، از وى داشت.

چاپ 15هزار و 824 مقاله علمى در همدان
 تاكنون در اســتان همدان چيزى حدود 15 هزار و 824 مقاله علمى به چاپ رســيده 
است و سهم همدان در مقاالت كشورى 4/2 است. اين درحالى است كه جمعيت استان 
2 درصد از جمعيت كشور را شامل مى شود و اين بدان معناست كه در همدان توليد مقاله 

بيشتر از نسبت جمعيتى آن است.
جانشين رئيس ستاد برگزارى هفته پژوهش در استان همدان گفت: در مقاالت اكستاپوس 
سهم همدان هزار و 746 مقاله گزارش شده است و بيشترين مقاله هم به نگارش مسعود 

سعيدى جم با 34 مقاله از دانشگاه علوم پزشكى همدان مى باشد.

يعقوب محمدى فر در گفت وگو با همدان  پيام، با بيان اينكه در همدان 8 اســتاد در ليست 
يك درصد دانشــمندان پر استناد iSi قرار دارند، عنوان كرد: در همين راستا در ليست 2 
درصد دانشمندان پر استناد نيز نام 11 استاد دانشگاهى همدان وجود دارد كه بيشترين آنان 

از دانشگاه بوعلى سيناى همدان است.
وى با بيان اينكه هزار و 29 مقاله در اســتان با مشــاركت نويسندگان خارجى چاپ شده 
اســت، بيان كرد: خوشبختانه ارتباط خوبى بين اساتيد و پژوهشگران استان با نويسندگان 
خارجى وجود دارد كه ســبب شده 59 درصد مقاالت با همكارى نويسندگان خارجى به 

چاپ برسد.
رئيس دانشــگاه بوعلى سيناى همدان با اشــاره به جايگاه علمى دانشگاه هاى همدان در 

بين دانشگاه هاى جامع كشــور، گفت: دانشگاه بوعلى سينا در رتبه 8 دانشگاه هاى جامع 
كشور قرار دارد و در رتبه بندى جهانى تايمز نيز بين 301 تا 350 قرار دارد و در رتبه بندى 

دانشگاه هاى جوان در سال 2017 در رتبه بندى تايمز بين 251 تا 300 قرار گرفته است.
محمدى فر ادامه داد: در همدان 445 آزمايشــگاه داريم كه از ابزارهاى بسيار خوب براى 
تحقيق و پژوهش به شــمار مى روند كه 180 مورد از آنها متعلق به دانشگاه بوعلى همدان 

است.
وى عنوان كرد: براى هفته پژوهش امســال از بين پرونده و مقاالت ارســال شــده 25 
پژوهشگر برتر انتخاب شــده اند كه از آنها طى مراسمى به دليل ويورس كرونا به صورت 

مجازى تجليل و قدردانى خواهد شد.

نتايج 2هفته اى محدوديت هاى استان تغيير به رنگ نارنجى بود

همدان به رنگ پاييز
■ محدوديت هاى شبانه استان از ساعت 21 تا 4 صبح        ■ كاهش موارد فوت با تك رقمى شدن آمار كرونا       

■ بازگشت فعاليت گروه هاى شغلى يك و 2

آفرودسواران منابع طبيعى را تخريب مى كنند
 مديــركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان بــا بيان اينكه 
آفرودســواران جايگاهى در منابع طبيعى ندارند از ورود اتومبيل در منابع 
طبيعى خبر داد كه سبب تخريب گسترده مراتع و از بين رفتن چمنزارها و 

ايجاد جاده هاى فرعى در طبيعت مى شود.
 اســفنديار خزايــى در گفت وگو با فارس در اين بــاره اظهار كرد: براى 
ورزش هايى كه از طريق موتورســيكلت و يا اتومبيل انجام مى شود بايد 

جايگاه مخصوص تعبيه شود. 
وى گفت: اين جايگاه بايد توسط دستگاه متولى درنظر گرفته شود و در 
كارگروه هاى استانى مصوبه اخذ كند؛ مانند پيست موتورسوارى تويسركان 

كه تعيين تكليف شده است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با اشاره به اينكه استان 
همدان يك درصد از مراتع و 3 درصد از علوفه كشور را شامل مى شود، 
افزود: پوشش گياهى مراتع استان قابل توجه و چشمگير است، به طورى كه 
حتى در اين مراتع بهره بردارانى مثل عشــاير هستند كه بخشى از اقتصاد 

كشور وابسته به دام چرانى آنها است.
وى با تأكيد بر اينكه هر آفرودسوار يك حريم در منابع طبيعى داشته باشد 
قانونى نيست، يادآور شد: ورود اتومبيل در منابع طبيعى تخريب گسترده 
مراتــع را به دنبال دارد و موجب از بين رفتن چمنزارها و ايجاد جاده هاى 

فرعى در طبيعت مى شود.

گام هايى كه براى تقويت پژوهش 
بايد برداشت 

 برنامه هاى هفته پژوهش و فناورى از امروز با شــعار «پژوهش و 
فناورى در خدمت جهش توليد» آغاز مى شود.

تفاوت عمده اين برنامه ها با سال هاى گذشته شكل اجراى آنهاست كه 
عمدتا به صورت مجازى و غيرحضورى خواهد بود.

انتخاب جهش توليد به عنوان شعار محورى سال براى هفته پژوهش، 
انتخاب به جا و شايســته اى است؛ زيرا ارتباط اين 2 به ويژه در دنياى 

امروز از اهميت خاصى برخوردار است.
توجه و اهتمام به مقوله توليد با توجه به نقش كليدى آن در توسعه از 
يكسو و تأثير اقدامات پژوهشى در اين زمينه از سوى ديگر، ضرورت 

توجه به اين امر را دوچندان كرده است.
از طرفــى توســعه دولت الكترونيــك و تــالش در جهت تقويت 
فعاليت هاى دانش بنيان نيز بــر اهميت پژوهش هاى كاربردى با نتايج 

شفاف و مشخص افزوده است.
در چنين شرايطى حركت در مسير تقويت فعاليت هاى پژوهش محور 
و به دنبــال آن توجه به تحقيقات و پژوهش هاى نيازمحور و كاربردى 

مبتنى بر فناورى نوين ضرورتى اجتناب ناپذير است.
ما اگــر مى خواهيم به روند پيشــرفت هاى تكنولوژيك و همين طور 
رشــد توليد سرعت ببخشيم، بايد براى حوزه پژوهش سرمايه گذارى 
كنيم و با هدايت فعاليت هاى پژوهشــى به ســمت نيازهاى جامعه و 
تناسب سازى موضوعات و عناوين پژوهشــى با اين نيازها، زمينه را 

براى كاربردى تر شدن نتايج تحقيقات فراهم كنيم.
الزمه تحقق اين امر در نگاه نخســت توجه به چالش هاى پيش روى 

حوزه پژوهش و تالش در جهت رفع موانع موجود است.
جامعه ما به لحاظ برخوردارى از ظرفيت هاى علمى و پژوهشــى در 
جايگاه ممتازى قرار دارد؛ از اين رو انتظار مى رود براى بهره مندى بيش 
از پيش، از نتايج تحقيقات در عرصه هاى مختلف و عينيت بخشيدن به 

اين نتايج تالش بيشترى صورت گيرد.
همكارى و هماهنگى ميان دستگاه ها و نهادهاى ذى ربط در اين زمينه 
از اهميت خاصى برخوردار اســت و در سايه تعامل آنها چه در سطح 
ملى و چه اســتانى، مسير رشــد و تقويت حوزه پژوهش و فناورى 

هموارتر خواهد شد.

بارش هاى پاييزى در استان همدان 
تداوم دارد

 يك ســامانه بارشــى از بامداد امروز وارد استان شده و با تقويت 
ســامانه كنونى، موجب تداوم بارش باران و برف در بيشتر نقاط اين 

استان شده است.
كارشــناس اداره كل هواشناسى استان همدان گفت: براساس بررسى 
داده ها و نقشــه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان استان در 24 ساعت 
آينــده، نيمه ابرى تا تمام ابرى، همراه با بارش باران و ريزش برف در 

مناطق كوهستانى و گاهى وزش ماليم باد پيش بينى مى شود.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايرنا افزود: به دنبال بررســى نقشه هاى 
ماهواره اى، بيشــتر بارش هاى اين سامانه، در ساعت هاى بعداز ظهر و 

شبانگاهى امروزرخ مى دهد.
زاهدى عنوان كرد: پيش بينى مى شــود ميزان بارش ها در نيمه جنوبى 

استان همدان بيشتر از ساير مناطق باشد.

1-الريجانى در گمانه زنى برخى گروه هاى سياســى، داوطلب قطعى 
انتخابات رياست جمهورى 1400 است. گويا اين گروه ها بر اين باورند 
كه رئيس مجلس براساس يك برنامه تبليغاتى فعال سكوت كرده و در 
آينده داوطلبى خود را اعالم خواهد كرد. گفتنى اســت الريجانى پس 
از داوطلب نشــدن در انتخابات مجلس يازدهم، با استقرار در وزارت 

خارجه قرارداد همكارى 25 ساله با چين را پيگيرى مى كند.
2- فضاى مجازى اصلى ترين محل براى فروش لوازم خانگى قاچاق 
شده اســت. گويا اين لوازم تقلبى، بى كيفيت و بدون ضمانت در اين 
فضا تبليغ و به فروش مى رسند. گفتنى است تبليغ آزادانه و فروش 90
درصد لوازم خانگى قاچاق و تقلبى از طريق پيامك و فضاى مجازى 

انجام مى شود.
3- كارگــران از دخالــت مجلــس در وظايف شــوراى عالى كار و 
نمايندگان كارگران گاليه دارنــد. گويا تعدادى از نمايندگان مجلس 
خواهان افزايش بيش از 40 درصدى حقوق و دســتمزد كارگران در 
ســال آينده در رايزنى با وزارت كار شــده اند. گفتنى است برداشت 
كارگران از رايزنى مجلس تضعيف جايگاه شــوراى عالى كار اســت 
كه در آن نمايندگان كارگران، وظيفــه رايزنى براى افزايش حقوق و 

دستمزد كارگران متناسب با تورم را دارند.
4- تالش براى موبايل محور كردن مراسم شب يلدا با توجه به شيوع 
كرونا آغاز شــده اســت. گويا برخالف ســال هاى گذشته كه تالش 
مى شــد كنار گذاشــتن موبايل و فاصله گرفتن از فضاى مجازى در 
اين شــب تبديل به فرهنگ شود، امســال تأكيد بر ارتباط مجازى و 
برگزارى دورهمى هاى اينترنتى اســت.گفتنى است مراسم شب يلدا 
و دورهمى هاى ســنتى آن به يكى از اصلى ترين نگرانى هاى سيستم 

بهداشت و درمان تبديل شده است.
5- شــيوع بيمــارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرنــدگان در كاهش توليد 
تخم مرغ اثر داشــته است. گويا ســازمان دامپزشكى خواستار حذف 
گله هاى مرغ تخمگذار با سن باالى 70 هفته براى پيشگيرى از شيوع 
بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شده است. گفتنى است به گفته 
كارشناسان اگر قرار باشد گله هاى مرغ حذف شوند، تخم مرغ به شدت 

گران مى شود.

 محدوديت هاى 2 هفته اى اعمال شــده در 
استان ادامه دارد و قرار است تغييراتى از امروز 
در آن اعمال  شــود، با ايــن حال هنوز روزانه 
بيش از 400 نفر با عالئم مشكوك به بيمارى 
به اورژانس هاى بيمارســتانى همدان مراجعه 
مى كنند و از ميان آنها چيزى حدود 50 نفر نيز 

نتيجه تست هايشان مثبت مى شود.
اما آمار مرگ و مير به نظر مى رســد به زير ده 
نفر رسيده است، تا جايى كه براساس آخرين 
اعالم علوم پزشكى همدان، تنها در 24 ساعت 

گذشته 8 نفر قربانى كرونا شده اند.
با گذشــت اين 2 هفتــه دوركارى كارمندان 
دولت، منــع تردد شــبانه از 21 تا 4 صبح و 
تعطيلى مشــاغل گروه هــاى 2 و 3 و 4 بنا بر 
اعالم علوم پزشكى استان، همدان از وضعيت 

قرمز خارج شده است.
مســتند بر گفته هاى مســئوالن همــدان در 
وضعيت نارنجى بيمارى قرار دارد و از امروز 
بســيارى از مشاغل مى توانند كار خود را آغاز 

كنند.
با اين حال هنوز پزشكان عفونى شهر معتقدند 
شــرايط پيش آمده ممكن است ناپايدار باشد، 
بر همين اســاس هنوز برخى محدوديت ها از 
جمله برگزارى مراسمات، محدوديت  حضور 
كارمندان دولــت و منع ترددها وجود خواهد 

داشت.
 فعاليت گروه هاى شغلى يك و 2

اســتاندار همدان با اشــاره به خروج استان از 
وضعيت قرمز و پايان محدوديت هاى كرونايى 
برخى از مشاغل، گفت: گروه هاى شغلى يك 
و 2 مى توانند از روز شنبه 15 آذر فعاليت خود 

را آغاز كنند.
سعيد شاهرخى در جلسه ستاد تنظيم بازار، اظهار 
كرد: فعاليت مشاغل گروه 3 و 4 در استان همدان 
همچنان ممنوع است و بايد منتظر بهبود شرايط و 

اعالم شرايط جديد باشند. 
وى گفت: تمام شــهرهاى اســتان همدان از 
وضعيــت قرمز كرونا خــارج و در وضعيت 
نارنجى قرار دارد كه مى بايســت از همكارى 
مطلوب و مؤثر اقشار مختلف مردم در رعايت 
پروتكل ها و اجــراى محدوديت هاى ابالغى 

قدردانى كنيم. 
استاندار همدان تأكيد كرد: مردم مانند گذشته 
دستورالعمل ها و مصوبات ستاد ملى مبارزه و 
پيشــگيرى كرونا را جدى گرفته و اجرا كنند 
كه نتيجه آن هم روند كاهشــى ميزان ابتال به 
بيمارى و خارج شدن استان از وضعيت قرمز 
است. شاهرخى افزود: كسبه و بازاريان همدان 
خوبى  مشــاركت  محدوديت ها  اجــراى  در 
داشتند و مردم نيز در ساعات ممنوعه از تردد 
و تجمع خوددارى كردند كه شايسته قدردانى 
است. وى خاطرنشان كرد: با همكارى خوب 
اصناف، بازاريان، كســبه، مــردم و اكيپ هاى 
بهداشتى و نظارتى اصناف و اماكن، وضعيت 
اســتان از قرمز به نارنجى تبديل شــده و اين 

روند بايد ادامه يابد.
اســتاندار همدان گفت: با وجــود تنگناهاى 
اقتصادى و شــرايط تحريم، كسبه و بازاريان 
و اتحاديه هاى صنفى همكارى بســيار خوبى 
در تعطيلى 2 هفته اى كسب وكار خود داشتند 
و اميدواريم ايثار آنها به شكســت زودتر اين 

بيمارى منجر شود.
 ادارات استان همدان 

با 50 درصد ظرفيت فعاليت مى كنند
ســخنگوى ســتاد مقابله با ويروس كرونا 
استان همدان نيز با ارائه توضيحاتى درباره 
آنها  دوركارى  و  كاركنــان  حضــور  نحوه 
از 15 آذرمــاه، گفت: تمامى دســتگاه هاى 
اجرايى و ادارى استان از ابتداى هفته آينده 
تا اطالع بعدى با 50 درصد ظرفيت فعاليت 
مى كنند. مهــرداد نادرى فر به ايرنا گفت: البته 
نظير  خدمات رســان  دســتگاه هاى  كارمندان 
آب، بــرق، گاز، مخابرات و نهادهاى امدادى، 
اورژانس، بهداشــت و درمان، امداد و نجات 
به همراه استاندارى با تشخيص باالترين مقام 
دستگاه تا يك ســوم دوركارى كرده و دوسوم 

نيز در محل كار حاضر خواهند شد.
مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى همدان 
افزود: به جز دســتگاه هاى امدادى، خدماتى و 
استاندارى، مابقى دستگاه هاى اجرايى و دولتى 
با حضور 50 درصدى نيروها فعاليت مى كنند 

كه ايــن روند از روز شــنبه 15 آذر تا اطالع 
بعدى در سطح استان ادامه دارد.

وى تصريح كرد: البته بانــوان كارمند باردار، 
داراى كــودك زير 6 ســال و كارمندان داراى 
بيمارى زمينه اى كماكان در سطح دستگاه هاى 

اجرايى استان همدان دوركار هستند.
سخنگوى ســتاد مقابله با كرونا استان همدان 
درباره وضعيت تردد خودروها در هفته آينده 
نيز گفــت: ورود خودروهــاى داراى پالك 
غيربومى به شهرهاى استان همدان براى مدت 

2 هفته ديگر(از شنبه يكم آذر) ممنوع است.
نادرى فر افزود: ممنوعيت تردد شــبانه وسايل 
نقليه كه پيش تر از ساعت 21 تا 4 بامداد پيش 
بينى شــده بود، تنها در شهر همدان ادامه دارد 
و اين محدوديت در ساير شهرستان هاى استان 

برداشته شده است.
وى بيان كرد: مشاغل گروه يك همانند گذشته 
ممنوعيتى براى فعاليت ندارد و از ابتداى هفته 
آينده گروه شغلى 2 نيز مى توانند فعاليت خود 
را در اســتان آغاز كنند، اما فعاليت گروه هاى 

شغلى3 و 4 همچنان ممنوع است.
 ورودى بيمارستان همدان

 كم شد
در هميــن راســتا معــاون درمانى دانشــگاه 
علوم پزشــكى همــدان از كاهــش ورودى 
بيمارستان هاى اســتان در مدت اجراى طرح 
محدوديت هاى 2 هفتــه اى خبر داد و گفت: 
بــا اينكه روند ورودى بيماران به بيمارســتان 
كاهشــى شده است اما بايد محدوديت ها را تا 
2 هفته آينــده ادامه داد، زيرا وضعيت موجود 

درحال حاضر شكننده و ناپايدار است.
ابراهيم جليلــى در گفت وگو با همدان پيام، با 
بيــان اينكه زنجيره انتقــال بيمارى در همدان 
هنوز قطع نشــده اســت، افزود: كاهش آمار 
ورودى بيمارســتانى به اين معنا نيســت كه 
ويــروس كرونا كنترل و تمام شــده اســت، 
بلكــه تنها مى تــوان گفت كه ميــزان ابتال و 
انتقال بيمارى با رعايت نكات بهداشــتى در 
بين مردم و اجــراى محدوديت ها تا حدودى 
كاهش يافته است.وى با اشاره به اينكه در 24

ساعت گذشته 398 همدانى با عالئم مشكوك 
بــه كرونا به بيمارســتان ها مراجعه كرده اند و 
افزود: درحال حاضر 9 هزار و 287 بيمار قطى 
مثبت شــده كرونايى در همــدان وجود دارد 
كه متأســفانه تعدادى از آنها در شرايط وخيم 
بيمارى قرار دارند، به طورى كه از ابتداى شيوع 
بيمارى تاكنون هــزار و 292 نفر قربانى مرگ 

شده اند.
اين اظهــار نظرات درحالى اســت كه كميته 
امنيتــى، اجتماعى و انتظامــى ويروس كرونا 
اعالم كرده است، 3 رسته شغلى ديگر به گروه  
شغلى يك اضافه شده است و مشاغل صنفى 
(تأمين كننــدگان مواد شــيمايى جهت عرضه 
مواد ضدعفونى و نيــاز كارخانجات دارويى، 
عرضه كنندگان  مختلف،  صنايع  و  بيمارستانى 
ابزار و يراق و عرضه كنندگان قطعات و لوازم 
يدكى كشــاورزى) در گروه شغلى يك قرار 
گرفته اند و در تمام وضعيت هاى قرمز، نارنجى 

يا زرد مجاز به فعاليت هستند.
 مجاز شدن فعاليت گروه هاى شغل

 به جز 3 و 4
همچنين رئيس اتاق اصناف همدان نيز درباره 
بازگشــايى و فعاليت اصناف گفت: از امروز 
تمامى واحدهاى صنفى به جز گروه هاى 3 و 
4 به شرط رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

مى توانند مغازه هاى خود را باز كنند.
حســين محرابى در گفت وگو بــا همدان پيام 
عنوان كــرد: تاالرهاى پذيرايى و ســالن هاى 
زيبايى چون در گروه شــغلى 3 قــرار دارند 
اجازه فعاليت ندارند و همچنين چون كافه ها، 
قهوه خانه ها و چايخانه نيز در گروه شــغلى 4

قرار دارند، هنوز مجاز به فعاليت نشده اند.
وى درباره فعاليت بساط گستران و دستفروشان 
خيابــان بوعلــى نيز عنــوان كــرد: فعاليت 
روزبازارها، بساط گســتران و دستفروشان نيز 
براســاس دســتورالعمل  اجرايى ستاد استانى 
مقابله با كرونا اســت و هنــوز تصميم گيرى 
جديدى دربــاره زمان فعاليت آنــان ابالغ و 

اطالع رسانى نشده است.
 فعاليت مراكز تعويض پالك همدان

براساس اعالم پليس راهور ناجا تمامى مراكز 
شــماره گذارى و تعويض پالك در شهر ها و 
استان هاى با وضعيت نارنجى و زرد از امروز 

آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.
بر اين اساس استان همدان هم كه در وضعيت 
نارنجى قرار دارد، شــامل اين موضوع شده و 
مراكز شماره گذارى و تعويض پالك استان از 

امروز فعاليتشان را آغاز مى كنند.
 شايعه بازگشايى مدارس

در روزهــاي اخير همچنين مطلبــي از وزير 
آموزش و پرورش مبني بر داير بودن آموزش 
حضــوري از 15 آذرماه پخش شــده كه در 
آن عنوان شــده اســت كه امتحانــات دي ماه 
دانش آموزان نيز به صــورت حضوري برگزار 
مي شود كه اين مطلب توسط وزارت آموزش 

و پرورش تكذيب گرديد.
 وزارت آمــوزش و پــرورش در اطالعيه اي 
اعــالم كــرد: به تازگى در فضــاي مجازي و 
درباره  مطلبي  غيررسمي  اجتماعي  شبكه هاي 
چگونگي روند ادامه ســال تحصيلي جاري از 

15 آذرماه منتشر شده كه مستند نيست.
 وزارت آموزش و پرورش با درنظر گرفتن اين 
مهم كه سالمت دانش آموزان و معلمان اولويت 
است، درباره ادامه كار مدارس و روند آموزش 
حضوري تابع تصميمات ســتاد ملي مقابله با 
كرونا اســت و معلمان، دانش آموزان و اولياي 
آنان اخبار مربوط به مصوبات ســتاد را فقط 
از رســانه ملي و پورتال اطالع رساني وزارت 

آموزش و پرورش پيگيري كنند.
 بازگشايى مشاغل جديد

مشــاغل گروه يك و 2 در شــهرهاى قرمز و 
نارنجى باز هســتند كه همــدان نيز جزو آنان 
به شــمار مى رود بر اين اساس اسامى مشاغل 
به 2 گروه يك و 2 تقسيم شده اند كه مشاغل 

گروه يك شامل:
1.كارخانه هــاى توليــدى، مراكــز صنعتى و 
معدنى، كشاورزى، شيالت و خدمات وابسته؛

2. مراكز زيرســاختى و حياتــى، مراكز تأمين 
و توزيــع آب، برق، گاز، مديريت پســماند، 
فاضالب و فعاليت هــاى تصفيه و تهويه هوا، 

پااليشگاه ها و جايگاه هاى عرضه سوخت؛
3. حمل ونقل عمومى كاالو مسافِر برون شهرى 

شامل ريلى، هوايى، جاده اى و دريايى؛
4. حمل ونقل عمومى درون شهرى؛

5. ادارات و مراكــز نظامى، انتظامى و امنيتى، 
امدادى و ستادى؛

6. فروشــگاه هاى زنجيره اى، سوپرماركت ها، 
ميوه فروشى ها و سبزى فروشى ها، ميادين ميوه 

و تره بار؛
7. مراكــز توليد، نگهــدارى، توزيع و فروش 

محصوالت غذايى و خدمات وابسته؛
8. مراكــز توليد و عرضــه فرآورده هاى لبنى 

نانوايى(توليد فرآورده هاى نانوايى)؛
9. مراكز بهداشتى، درمانى، امدادى، اورژانس و 

تأمين آمبوالنس دولتى و خصوصى؛
10. داروخانه هــا، مراكــز و فروشــگاه هاى 
دامپزشــكى، پخش دارو، عطارى و داروهاى 

سنتى؛
11. مراكــز تهيه، توليــد و توزيع مواد غذايى 

آماده و بيرون بر؛
خدمات  ارتباطى،  اپراتورهــاى  خدمات   .12

الكترونيك و فعاليت هاى پستى؛
از  اينترنتى(اعم  خدمــات  شــركت هاى   .13
تأمين كنندگان اينترنت، فروشگاه هاى اينترنتى 

و شركت هاى خدماتى مبتنى بر اينترنت)؛
14. رســانه هاى مكتوب و برخط و مشــاغل 

مشابه؛
15. مراكــز نگهدارى و خدماتى ســالمندان، 
معلــوالن، جانبــازان، مراكز توان بخشــى و 

مراقبتى، آسايشگاه ها؛
16. تعميرگاه هاى انواع خودرو، لوازم خانگى، 

الكتريكى و الكترونيكى؛
17. فروشگاه هاى انواع قطعات و لوازم يدكى 

خودرو؛
18. فروشــگاه هاى انواع مصالح ساختمانى و 

آهن آالت؛
19. كارگاه هاى صنعتى(مانند جوشــكارى و 

تراشكارى و مشابه آن)؛
20. چاپخانه ها؛

21. خشكشويى ها؛
22. آرامستان ها؛

23. عينك فروشى طبى؛
24. تأمين كنندگان مواد شيميايى براى عرضه 
مواد ضدعفونى و نيــاز كارخانجات دارويى، 

بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و صنايع مختلف؛
25. عرضه كننــدگان ابزار و يراق مشــتمل بر 
تأمين كنندگان مواد و مصالح ايزوگام، قطعات 

پمپ و ابزار مورد نياز صنايع؛
26. فروشــندگان و عرضه كنندگان قطعات و 

لوازم يدكى كشاورزى، 
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1. بوستان ها و مراكز تفريحى؛
2. پاساژهاى ســرباز و سربســته، بازارهاى 
سرپوشــيده، مراكز خريد و فروش بزرگ در 

غيرمواد غذايى و بازارهاى موقت؛
3. بازارهــا و نمايشــگاه هاى فــروش انواع 

خودرو، مراكز شماره گذارى اتومبيل؛
4. باشگاه هاى ورزشى، سالن هاى بدن سازى؛ 

استخرهاى سرباز
5. آرايشگاه هاى مردانه؛

6. مراكز فروش لوازم آرايشى و بهداشتى؛
7. مراكز فروش فرش و موكت، لوازم خانگى، 
پارچه، پرده، مبلمان، تزئينات داخلى ساختمان؛

8. مراكــز فــروش كادويى، اســباب بازى، 
لوازم التحرير؛

9. مراكز فروش انواع پوشاك، كيف و كفش، 
خرازى، خياطى؛

10. آتليه و عكاسى؛
11. آژانس مشاور امالك؛

12. خدمات چاپ ديجيتال؛
13. مراكز تهيه و طبخ غذا با پذيرش مشترى، 

قهوه خانه ها بدون عرضه مواد دخانى؛
14. قنادى و شيرينى پزى تر و خشك، خشبكار 
و شيرينى فروشى، آب ميوه و بستنى فروشى و 

مشاغل مشابه قرار گرفته است.
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 رزن- فاطمه كوكبى جالل-
خبرنگار همدان پيام: مددكاران 
اجتماعى اغلب با تشــويق 
اعضاى خانواده، به برقرارى 
ارتبــاط يارى مى رســانند. 
گاهى اوقات اعضاى خانواده 
پس از گذشــت چندماه از 
جلسات مشاوره در برقرارى 
ارتباط و گفت وگو با يكديگر 
مشــكل دارند. مــددكاران 
اجتماعى به عنوان شــخص 
عمل  بى طــرف  و  ثالــث 
كرده و بــه اعضاى خانواده 
كمك مى كننــد تا ترس ها، 
نااميدى هاى  و  نگرانى هــا 
خود را مطرح ســازند. آنها 

اغلب پرســش هايى را براى كشــف 
علل اساســى مشكالت خانواده مطرح 
كودكى  اگر  مثــال،  به عنوان  مى كنند؛ 
ناسازگار اســت، ممكن است ناشى از 
تنش در محيط خانواده باشــد؛ بدين 
طريق مــددكار اجتماعى به او كمك 
مى كند تا افكار خود را بيان كرده و كل 
خانواده بتوانند درباره مسائل پيش آمده 
گفت وگو كنند و به دركى از مشكالت 
برســند. به دليل نقش خطير مددكاران 
در جامعه بــا يكى از آنها به گفت وگو 

نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:
  خودتان را معرفى كنيد.

رقيــه امامى مجيديان هســتم. اهل و ســاكن 
روستاى گاوسوار كه روستايى از توابع بخش 
كارشناس  اســت.  رزن  شهرســتان  سردرود 
علوم اجتماعى و مشــاوره، مربى حوزه بسيج 
خواهران  حــوزه  پايگاه  فرمانــده  خواهران، 

روستاى گاوسوار و فرزند جانباز هستم.
 كار اصلى شما چيست؟

مشاور و مددكار اجتماعى فرماندهى انتظامى 
بخش سردرود هســتم و از سال 1395 وارد 

ناجا شدم.
 روزانه چند پرونده داريد؟

به طــور ميانگين در طول روز 3 پرونده داريم. 
حدود 70 درصد پرونده هايى كه به مشــاوره 
مى آينــد به صلح ختم مى شــود. پرونده هاى 

اختالف خانوادگــى، ملكى و ضرب و جرح 
بيشترين موضوع پرونده هاى مراجعه كنندگان 

است.
 بيشترين عامل موفقيت 

در مددكارى چيست؟
راهكارهاى بنده بــراى موفقيت در كارم ابتدا 
توكل به خداوند متعال و اســتعانت از درگاه 
حضرت حق و ارائه خدمات براى رضاى خدا 
و داشــتن عالقه و روحيه خدمت به مردم و 
تالش در جهت تحكيــم روابط خانوادگى و 

حل مشكالت آنان است.
اشــراف بر مشكالت منطقه و علل اختالفات 
پرونده هــاى قضايــى بهترين راهــكار براى 
موفقيت يك مددكار اســت. با توجه به اينكه 
بنده بومــى منطقه   بــوده و در بطن جامعه با 
مشكالت مردم آشنا هستم؛ بنابراين اين نكته 

در حل پرونده ها كمك كننده است.
يافتن چرايــى كار و تــالش و جديت در 
انجــام مســئوليت محوله بــا رويكرد حل 
مشــكالت مردم و حل و فصــل آنها براى 
داشــتن جامعه         اى پويا و جلوگيرى از بروز 
مشــكالت كه به تبع نبود صلح و ســازش 
پرونده ها به وجــود مى آيند، از اهداف مهم 

اين حرفه است.
 از فعاليت خود بيشتر توضيح دهيد؟

ارائه مشــاوره پرونــده قضايى، مشــاوره به 
افرادى كه اختالف دارند براى حل مشــكل و 

جلوگيرى از تشكيل پرونده قضايى، مشاوره 
روانشــناختى و مددكارى، شركت در اجراى 
احكام قضايى، اجراى طرح پاكسازى، احكام 
جلب كه نياز بــه پليــس زن دارد، از جمله 

وظايف من است.
الزم اســت اضافه كنم كه علت شناســى و 
ارائه مشــاوره به افرادى كــه اختالفاتى از 
قبيــل اقدام به خودكشــى و فرار از منزل و 
... داشته اند، هماهنگى با ارگان هاى مربوطه 
و حمايتى جهت پيشــگيرى از وقوع جرايم 
بعدى توســط اين افراد و ارائه مشــاوره به 
اعضاى خانواده هاى فرد و خود شــخص از 

ديگر وظايفم است.
آمــوزش همگانى و فــردى در مدارس و 
حــوزه بســيج خواهران و ســاير نهادها از 
جملــه كميته امداد به بانوان در زمينه تربيت 
فرزندان، همسردارى، آسيب فضاى مجازى، 
آســيب هاى اعتياد بــه خانواده ها و راهكار 
اختالفــات  ريشــه يابى  آن،  از  پيشــگيرى 
خانوادگى و ريشــه يابى جرايم و آگاه سازى 

افراد هم انجام مى دهم.
تشــكيل  از  پيشــگيرى  بــراى   
پرونده هــاى قضايــى و اختالفــات 

خانوادگى چه كار بايد كرد.
آموزش مهارت حل مســأله، مهارت ارتباط و 
روابط خانوادگى، باال بردن سطح آگاهى مردم 
با آموزش هاى مكــرر و اقدامات فرهنگى و 

آموزش ريشــه يابى مشكل و ارائه 
مشاوره براى حل مشكالت بهترين 

راه حل است.
مشاوره دهى هرچه بيشتر به زوج ها 
پيش از ازدواج در سطح تخصصى 
و ممانعــت از برخى وصلت ها كه 
در آينده موجب ايجاد پرونده هاى 

قضايى خواهد شد.
 از چه كسانى در كار كمك 

ميگيريد؟
اول از خدا، از تجارب خود و رشته 

تحصيلى.
ــه  ــوط ب ــاى مرب ــورد پرونده ه در م
طــالق، آســيب هاى اجتماعــى و 
اختــالف طبقاتــى و گاه مشــكالت 
و  جســمى  نارســايى هاى  و 
از  بســيارى  و  روحى-روانــى  مشــكالت 
ازدواج هــاى زودرس در ســنين پاييــن و مواجه 
شــدن زوجيــن بــا مســائل و مشــكالت واقعى 
ــوده و  ــان ب ــار ايش ــه دور از انتظ ــى ك زندگ
ناتوانــى در مواجهــه بــا مشــكالت و حــل آنها 
و نبــود دسترســى بــه مشــاورين و افــراد آگاه و 
ــاى  ــه خانواده ه ــردن و كمــك ب ــى نك همراه

ــم. ــت مى كن ــردم خدم ــه م ــم ب ــن ه زوجي
خانوادگى  اختالفات  بيشــتر  علت   

چيست؟
مشكالت اقتصادى و انتظارات باال و توقعات 
زياد از همديگر و چشم وهم چشمى ها و دنبال 
مد و هزينه هاى گزاف بودن و متناسب نبودن 
دخل و خرج زندگــى و ده ها مورد ديگر كه 
هريك به تنهايى مى تواند سوژه و مبحث خوبى 

براى بررسى و ارائه راهكار باشد.
آموزه هاى دينى و مذهبى و اعتقادات اصولى 
و پايبند بودن بــه مبانى اخالقى و اعتقادى و 
احساس مسئوليت در كنار همديگر، مى تواند 
بسيارى ازمشــكالت موجود در سطح جامعه 

را رفع كند.
 در پايــان اگــر صحبتــى داريد، 

بفرماييد.
درنهايت از فرمانده انتظامى شهرســتان رزن 
آقاى زنگنه و همكاران بزرگوارم در فرماندهى 
انتظامــى بخش ســردرود نهايت تشــكر و 

سپاسگزارى را دارم.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

يادداشت

ضرورت رويكرد جدى دولت در تقويت 
كيفيت طرح هاى محدوديت كرونا

معصومه كمالوند»
 يك بام و دوهواى تصميمات دولت براى كنترل وضعيت بحرانى 
دوران كرونا از همان ابتدا مشــهود بود و ايــن اواخر هم تناقض در 
رفتارهــا و اعمال برخى مصوبات و ضعف در نظارت و البته تأكيد بر 

ماسك زدن مردم و بيرون نيامدن از خانه قابل تأمل است.
از آن شــنبه تاريخى كــه قرار بود همه چيز به زودى خوب شــود و 
اوضاع به حالت عادى بازگردد و شنبه همه به محيط هاى كار و زندگى 
و كســب نان بازگرديم، تقريبا ده ماهى مى گذرد اما هر روز شــرايط 
بحرانى تر و مرگ هم وطنانمان به همــراه آمار ابتاليان روبه افزايش و 

گاهى هم در نوسان بوده است.
كادر درمانى كه تقريبا كم آورده و شــرايط اقتصادى كه مقابل كرونا 
درحال زانو زدن اســت و مردمى كه آســتانه تحمــل روحى و حال 

زندگى شان چندان مساعد نيست!
آخرين تصميم تعطيلى مطلق ادارات در برخى شــهرها و گاهى هم 
بازار بود تا وضعيت قرمز بهبود يابد و درجه تب كرونا در اين شهرها 

كاهش يابد.
در كنار آن ترددهاى 9 شــب به بعد براى حذف دورهمى هاى شبانه 
ممنوع اعالم شــد، ورودى و خروجى هاى شــهرها كنترل شد تا از 
رفتن مردم به مســافرت در تعطيالت اجبارى كرونايى ممانعت شود 

و به نوعى محدوديت هايى اعالم شد.
اما با برخى اقدامات نســنجيده اين تجمع و دورهمى ها را به محدوده 

بانك ها و مراكز قضايى هدايت كرد.
در مقابل آن بانك ها كه از جمله مراكز انتشار ويروس كرونا به سبب 
تعدد ترددها بود همچنان فعاليت داشتند، افرادى كه شغل يا موقعيت 
آنها برابر مصوبه ستاد كرونا شامل تعطيلى مى شد ترافيك خيابان ها را 

دوچندان كردند.
اما دفاتر پيشخوان هم كه يكى از شلوغ ترين مراكز تجمع مردم در اين 
ده ماه بود، نه تنها تعطيل نشد، بلكه دولت در همين تعطيالت فرصت 
ثبت نام در سامانه سجام را محدود به همين مهلت تعطيلى كرد كه قرار 
بود ترددها كاهش يابد و از تجمع ها جلوگيرى شــود! و نتيجه آن هم 
مراجعه روزانه بيش از صد نفر در اين مراكز پيشخوان با محيط بسيار 

كوچك و فضاى بسته بود.
گاهى مقابل برخى دفاتر پيشخوان در نهاوند به راحتى 3 مينى بوس از 
يك روستاى دورافتاده مراجعه مى كردند و به يقين كار ثبت نام اين افراد 

هم در يك روز انجام نمى شود و ترددها تكرار مى شود.
از طرفى تمديد وام اجاره مسكن هم درست در همين مهلت تعطيلى 
اعالم شــد تا اين بار بانك ها هم مركز مراجعه و ترددهاى قابل توجه 

مردم و البته موقعيتى خطرناك در انتشار ويروس كرونا، شود.
اما كافى بود به راهــروى دادگاه ها، دفاتر الكترونيك قضايى و مراكز 
وابســته از اين قبيل سرى بزنيد، حجم مراجعه كنندگان و تجمع افراد 
در ايــن مكان ها نگرانى ها را افزايش مى داد و نه تنها فرد مراجعه كننده 
بــه ضرورت زمان و تأكيد مقام قضايــى و پرونده موجود، مجبور به 
مراجعه بوده و ممكن است ناقل يا دچار بوده باشد، مسئوالن و افرادى 
هم كه اين مراكــز بانك ها، دفاتر پيشــخوان، دادگاه، دفاتر خدمات 

قضايى و... هم در معرض خطر جدى قرار داشتند و دارند.
دولت براى آنكه نمى توانست پاســخگوى زيان يا ضعف در اقتصاد 
بخش هاى خصوصى شــود، البته جز واحدهــاى توليدى كه عموما 
به ضرورت موقعيت در هر حال فعالند، به تعطيلى ســاير بخش هاى 
خصوصى و يا نظارت بر آنها تقريبا بى اعتنا شد كه البته اين مراكز هم 

بخشى از اين تردد و تجمع ها را شامل مى شد.
حاال بگذريــم از اينكه برخى طرح ها در مرحلــه اجرا دچار ضعف 
نظارتى مى شــد و به يقين در اين مرحله پاســخى كــه بايد، دريافت 
نمى شــد، گاهى هم نوسان هاى بازار و ضعف در كنترل آن، جاذبه اى 
براى كشــاندن مردم به مراكز خريد مى شــد و نگرانى ها از باالرفتن 

قيمت هاى روزانه و ساعتى اين كشش را ايجاد مى كرد.
درنهايت اينكه وقتى مردم با همه توان پاى كار آمده تا بلكه سايه اين 
شرايط بحرانى از سر زندگى و كسب و كارشان رخت بربندد، مردمى 
كه چندين ماه است نان شان را كرونا آجر كرده است، كادر درمانى كه 
از جان گذشته اند، گروه هاى مردمى، خيريه ها، رزمايش هاى مؤمنانه، 
بسيجيان، گروه هاى جهادى، طرح هاى حاج قاسم سليمانى هم پاى كار 

بودند و هستند تا اثرات اين دوران را به حداقل برسانند.
 شــرايط موجود در آموزش عالــى، مدارس و مراكز آموزشــى كه 
نگرانى ها را نســبت به آينده فرزندان اين جامعه تشديد كرده است، 
مى طلبد تا دولت در تصميمى گيرى، اعالم مصوبات، و اجرا و نظارت 
بر نحوه و كيفيت اجراى آن رويكرد بهترى پيش گيرد و جدى تر باشد!

نتيجه 2 هفته تعطيلى را در 2 هفته پيش رو خواهيم ديد و اميد مى رود 
به تغيير مثبت در وضعيت موجود منتهى شود.

■ افزايش خودسرانه كرايه تاكســى در مسير قروه درگزين و رزن از 
كنترل خارج شده است.

با توجه به اينكه به مسئوالن مربوطه و شهردار محترم رزن اطالع رسانى 
شــده است و با وجود نظارت هاى اداره صمت و دادن تذكر و اخطار 
به رانندگان متخلف، متأســفانه اقدام مؤثرى از سوى تاكسيرانى رزن 

صورت نگرفته است.
با توجــه به اعتراضات مكرر مردم چندين شــماره تلفن براى اعالم 
شماره پالك خودرو توسط مسافران اعالم شده است. اين درصورتى 
اســت كه اگر تخلف به ندرت و پنهانى باشــد شــماره پالك اعالم 
مى شــود. وقتى تخلف عمومى، همگانى و آشكارا مى شود مردم هيچ 
مســئوليتى ندارند تا متخلف را معرفى كنند و اينجاست كه قاطعانه و 

بدون مالحظات بايد برخورد شود.
متأســفانه هيچ اقدام مؤثرى نشده و رانندگان با خيال راحت كرايه 3

هزار تومانى را از مردم مى گيرند. مگر چند تاكسى در مسير است كه 
كنترل آنها اينقدر دشوار شده است!

اگر رانندگان مشــكالتى دارند بايد با تاكسيرانى و مسئوالن مربوطه 
تقاضاى خود را مطرح كنند تا تصميمى قانونى با درنظر گرفتن حال 
و روز مردم گرفته شود. نداشتن برچسب نرخ كرايه در داخل خودرو 
و نبود نظارت، اين مشــكالت را در پى دارد. لطفا مســئوالن مربوطه 

قاطعانه برخورد كنند.
*شهروندى از قروه درگزين

■ از شــهردارى جورقان تقاضا داريم با آغاز فصل زمســتان، هرس 
درختان را در اولويت كارى خود قرار دهند.

*شهروندى از جورقان

■ من از ساكنان مسكن مهر هستم، از مسئوالن تقاضا دارم اگر امكانش 
هست براى اين منطقه هم دستگاه خودپرداز نصب كنند.

*شهروندى از جورقان

■ لطفا در اين روزهاى كرونايى كه هم مغازه ها و كســب وكار تعطيل 
هستند، شوراى اســالمى هم براى عوارض و ماليات مراجعه كننده ها 
بخشــيدگى هايى را تصويــب كنند. ما حتى به صورت قســطى توان 

پرداخت جريمه و عوارض شهردارى را نداريم.
*شهروندى از همدان

پاكسازى آلودگى هاى بصرى جداره هاى 
شهر مالير

 جداره هاى ســطح شــهر مالير به منظور بهبود وضعيت بصرى، 
رنگ آميزى، شست وشو و پاكسازى شدند.

رئيــس ســازمان ســيما، منظــر و فضــاى ســبز شــهرى شــهردارى 
ــر  ــيما و منظ ــتن س ــازمان را آراس ــن س ــى اي ــه ذات ــر وظيف مالي
ــى و  ــگ زيباشناس ــاعه فرهن ــت: اش ــرد و گف ــوان ك ــهرى عن ش
ارتقــاى كيفيــت محيط زيســت شــهرى، بازســازى چشــم اندازهاى 

ــف  ــازى و تلطي ــرى و زيباس ــت هاى بص ــع بن بس ــى، رف عموم
جداره هــاى شــهرى از عمــده اهــداف اداره ســيما و منظــر 
ــهرى اســت. ــبز ش ــر و فضــاى س ــيما، منظ ــازمان س ــهرى س ش

مهدى بهرامى گفت: متأســفانه در ســطح شــهر تبليغات غيرمجاز 
روى ديوارهــا، نصــب آگهى هــاى تبليغاتى و ديوارنويســى هاى 
غيرمجاز چهره بصرى شهر را مخدوش مى كنند، بنابراين پاكسازى 
و رنگ آميزى جداره هاى شــهر به صورت متناوب و براســاس نياز 

صورت مى گيرد.
وى با بيان اينكه بخشى از سالمت روانى شهروندان در گرو ارتقاى 

كيفيت فضاهاى شهرى است، افزود : عمليات پاكسازى و زيباسازى 
ديوار هاى سطح شهر، مستلزم مشاركت همه جانبه شهروندان گرامى 
است و درنهايت موجب زيبايى سيماى شهر و شادابى هر چه بيشتر 

همشهريان عزيز خواهد شد.
بهرامى با اشاره به اينكه نماهاى شهرى عامل مهمى در شكل گيرى 
منظر شهرى هســتند، افزود: آرام سازى محيط شهرى، حذف موانع 
فيزيكى بصرى و تبليغات غيرمجاز محيطى، پاكسازى شعارنويسى ها 
و مرمت و بازسازى نقاشى هاى ديوارى از ديگر اقدامات اداره سيما 

و منظر شهرى اين سازمان در ماه هاى اخير است

دو لزوم داشتن بيمه
حاتم شكرى »

  اختالف شــرايط، امكانــات، ويژگى هاى طبيعــى، چگونگى 
نظام هاى حاكم بر اجتماعات و اســتعدادهاى افراد، ايجاب مى كند 
كه زندگى همه انســان ها در يك سطح نباشــد و همگى نتوانند از 
درآمد مساوى برخوردار شــوند. از ديرباز، بشر شاهد محروميت ها 
و كمبودهاى فراوانى بوده اســت. بيــكارى، بيمارى، نقص عضو و 
حوادث را بر پيكر برخى هم نوعان احســاس مى كرد و براى درمان 
آن، در پى راه هاى مستقل و محترمانه اى بود كه يكى از بهترين آنها، 

بيمه و تأمين اجتماعى است.
وجود 3 عامل، زمينــه پيدايش بيمه را در دنيا و تاريخ فراهم آورده 

است: 
يكــم، نفع شــخصى و اهميتى كه هر فرد بــراى منافع خود درنظر 
مى گيرد؛ دوم، احســاس خيرخواهى و نوع دوستى و سوم، احساس 
سرنوشت مشــترك كه مى توان از آن به احســاس صنفى نيز تعبير 

نمود.
بيمه، در حقيقت روشى براى جبران خسارت است؛ يعنى با پرداخت 
مبالغ جزئى، اما در ســطح گسترده و وسيع، صندوقى براى اطمينان 
دادن به انسان هايى كه ممكن است دچار آسيب و خسارت در شغل، 
تجارت، ســرمايه گذارى، مسافرت، آتش ســوزى و امثال آن شوند، 
فراهم مى آيد؛ زيرا زندگى روزمره ما، همواره همراه با خطر اســت 
و حوادث، هر لحظــه زيان مالى و جانى به بار مى آورند. از اين رو، 
روشى كه اين نااطمينانى را به اطمينان تبديل كند، اهميت دارد و در 
اين مورد، بيمه تنها روش موجود اســت؛ روشى كه در واقع، جبران 
خسارت و تقسيم خطر اســت و مكانيزم توزيع خسارت بين افراد 
به شــمار مى آيد كه وظيفه برنامه ريــزى مالى خطر يا خطرپذيرى را 

انجام مى دهد و به مفهوم عام خود، آينده نگرى است.

 پنجشــنبه هفته گذشته ســعيد كتابى كه 
مدت ها به عنوان معاون دفتر سياسى و انتخابات 
استاندارى همدان خدمت مى كرد و پيش از آن 
هم بخشدار ســامن و معاون امنيتى-سياسى و 
اجتماعى فرماندارى ماليــر بود حاال به عنوان 
فرماندار شهرستان اسدآباد انتخاب شده است. 

معاون سياسى امنيتى اســتاندار همدان در اين 
مراســم گفت: مسئوالن با همدلى، هم افزايى و 
تعامل مى توانند اصول خدشه ناپذير خدمت را 

پياده كنند.
مصطفــى آزادبخت تصريح كــرد: مثلث امام 
جمعه، نماينــده و فرماندار محورى مهم براى 
خدمت به مردم است و ضروريست ساير افراد 
نيز كمك كنند تا خدمت رسانى به نحو احسن 
انجام گيرد.وى افــزود: هركس مردم را راضى 
كند شــهدا را ازخود راضى كرده و كســى كه 
برخالف مصالح مردم عمل نمايد آب به آسياب 

دشمن ريخته است.
وى در رابطه بــا تغيير فرماندار اســدآباد نيز 
گفت: درويشــى مدتى پيش به علت مشكالت 
خانوادگى و لزوم استقرار فرماندار در شهرستان 
محل خدمت، استعفاى خود را تقديم استاندارى 
كــرد و پس از بررســى هاى الزم به اين نتيجه 
رسيديم سعيد كتابى گزينه اى خوب براى ادامه 

دادن برنامه ها هستند.
معاون سياسى امنيتى استاندار همچنين بيان كرد: 
از كتابى انتظار داريم با مديريت شهرســتان و 
استفاده از ظرفيت هاى موجود ديار سيدجمال 
را به سمت عمران و آبادانى بيشتر هدايت كند.

وى ادامه داد: آقاى درويشى عملكردى خوب 

در اين 18 ماه داشتند.
آزادبخــت همچنين گفــت: هماهنگى مابين 
نماينــده و فرماندار با محوريــت امام جمعه 
موردانتظار ما است تا اسدآباد با جذب بودجه 
بيشتر بتواند مسير پيشرفت را با سرعتى بيشتر 

طى كند.
وى در پايــان گفت: حكم مدير امور شــهرى 

استاندارى براى مجيد درويشى صادر شد.
نماينده مردم اســدآباد هم ضمــن قدردانى از 
تالش هاى درويشــى فرماندار سابق اسدآباد، 
گفت: مطمئنا انقالب اسالمى تا آنجا كه توانسته 
به مردم خدمت كرده اما براساس شاخص هاى 
گوناگــون در جاهايى كم كارى صورت گرفته 
است. كيومرث ســرمدى با بيان اينكه عوامل 
متعددى در محروميت ها دخيل هســتند، بيان 
كــرد: ما از ظرفيت هاى خوبى در ســطح ديار 
سيدجمال برخوردار هستيم كه مى شود از اين 

ظرفيت ها براى پيشرفت استفاده كرد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس در ادامه بيان 
كرد: نهادهاى حاكميتى تشــكل هايى در شهر 
هستند كه حتى در شرايط طاقت فرساى كنونى 
به علت كرونا با نگاهى منطقى و علمى مى توانند 

حال مردم را خوب كنند.
وى افــزود: با نگاه جهــادى و توانمند داخلى 
مى توان نصف مشــكالت را حل كرد كه اين 
ظرفيت در اســتان همدان و شهرستان اسدآباد 

فراهم است.
نماينده اســدآباد در پايان عنــوان كرد: از همه 
مسئوالن درخواســت مى كنيم به كتابى كمك 

كنند تا آهنگ پيشرفت شهرستان تندتر شود. 

 كنارگذر اسدآباد ارديبهشت 1400
افتتاح مى شود

فرماندار پيشــين اســدآباد هم در آئين تكريم 
خود گفت: در سال 98 قراربود 1371 شغل در 
شهرستان ايجاد شود كه با اشتغال1820 نفرى 

تحقق 132درصدى به ثبت رسيد.
مجيد درويشى تصريح كرد: در سال99 نيز قرار 
بوده اشــتغال هزار و 389 نفر محقق شود كه 
تاكنون با اشــتغال 504 نفر اين مهم 75 درصد 

تحقق يافته است.
وى ادامــه داد: در شــرايط حاضر 19 كارخانه 
در شهرك صنعتى وجود دارد كه از اين تعداد 
ده كارخانــه فعال و مابقــى غيرفعال بود كه با 
پيگيرى هاى انجام شده موفق شديم 5 كارخانه 

را فعال نماييم.
درويشــى با بيان اينكه طرح ساخت كنستانتره 
شــايان صنعت در 2 سال اخير در دست اقدام 
بوده و آماده افتتاح اســت، گفت: با اين افتتاح 

ظرفيت اين مركز 2 برابر خواهد شد.
فرماندار پيشين اسدآباد همچنين گفت: پيگيرى 
واگــذارى كارخانه ذوب آهن نيز در دســت 
پيگيرى است و يك سرمايه گذار نيز براى اينكار 
اعــالم آمادگى كرده كه موضــوع درحال عقد 

قرارداد است.
درويشى ادامه داد: 23 سرمايه گذار نيز درحال 
عقد قرارداد هســتند تا مراكز جديدى را براى 

اشتغالزايى به وجود آورند.
وى افتتاح ســد نعمت آباد پس از چندسال با 
حضــور وزير نيرو را يكى از افتخارات شــهر 
عنوان كرد و گفت: ســاخت 40 هكتار گلخانه 
نيز در ســطح شهر در دســت مطالعه است و 
همچنين ساخت سردخانه باالى صفر درجه نيز 

در دستوركار شهرستان قرار دارد.
وى افزود: 800 هكتار از زمين هاى كشاورزى 

نيز مكانيزه شده است.
فرمانــدارى  عمومــى  روابــط  گــزارش  به 
بدون  برگزارى  درويشــى  اسدآباد،  شهرستان 
نقص انتخابات در اســدآباد، افتتاح اســتخر 
شهيدســليمانى، مركــزMRI، پيشــرفت 70

درصدى ســاخت 2 مدرسه در اسدآباد، افتتاح 
مركز جامع ســالمت آقاجانبالغــى، اليروبى 
بيش از40 كيلومترى رودخانه هاى شهرســتان، 
آســفالت كمربندى شــهدا، حل مشكل قسط 
ســاكنان مسكن مهر، حل مشــكل زمين هاى 
مسكن فرهنگيان، عملكرد درخشان دانشكده 
علوم پزشــكى در مبارزه با كرونا و بهســازى 
راه هاى روستايى را از ديگر اقدامات انجام شده 

در ماه هاى اخير عنوان كرد.
شايان ذكر است با اعالم معاون استاندار همدان 
در مراســم معارفه فرماندار شهرستان اسدآباد 
مجيد درويشى مديركل امور شهرى استاندارى 

همدان منصوب شد.

نگاه

توديع درويشى و معارفه كتابى

فرماندار اسدآباد 
از ماليـر  آمد

گفت وگوى همدان پيام با مددكار اجتماعى

اختالف خانوادگى
 موضوع بيشترين پرونده هاى قضايى است

تالش هاى بى وقفه كادر درمان بايد ديده شود
 تالش هاى بى وقفه و شــبانه روزى دانشكده علوم پزشكى شهرستان 
اســدآباد بايد ديده شــود. اين اقدامات مثبت و حركت رو به پيشرفت 

موجب اميدبخشى به جامعه خواهد شد.
يه گزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشــكى شهرستان اسدآباد، 
مردم شهرســتان اســدآباد در مجلس شوراى اســالمى به اتفاق رئيس 
دفتر نماينده و هيأت همراه در دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد حضور 
يافتند. كيومرث سرمدى به منظور  بررسى و رفع موانع و مشكالت حوزه 
سالمت و دانشكده علوم پزشكى اسدآباد عصر امروز ضمن حضور در 
دانشــكده با رياست، معاونان، اعضاى هيأت رئيسه و مديران دانشكده، 

جلسه اى برگزار كرد.
نماينده مردم شهرستان اسدآباد ضمن خداقوت به تيم مديريتى و رئيس 
دانشــكده و همچنين مدافعين ايثارگر سالمت شاغل در دانشكده علوم 
پزشــكى اسدآباد، افزود؛ مســئوالن امنيتى شهرستان به خاطر تالش در 
راســتاى پيشــگيرى و مديريت كرونا ويروس صالحى به نمايندگى از 

همدان پیام در کنار شامست!كاركنان زحمتكش حوزه سالمت، قدردانى كردند.
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اعتراف اسرائيل به تعقيب شهيد فخرى زاده
 وزيــر اطالعات رژيم صهيونيســتى اعتراف كــرد كه اين رژيم 
محسن فخرى زاده را شناسايى و سپس تعقيب كرده و مدعى شد كه 

فهميده اند وى درحال انجام چه كارهايى است.
به گزارش ايسنا، الى كوهن ادعا كرد: به نظر من دانشمندان هسته اى 
ايران با آرامش نمى خوابند، آنها مى دانند كه اتفاقات اين هفته ممكن 

است براى هر يك از آنها رخ بدهد.
وى اعتراف كرد كه فخرى زاده را شناســايى سپس تعقيب كرديم و 

فهميديم كه درحال انجام چه كارهايى است.
كوهن مدعى شد كه شهيد فخرى زاده در پروژه اى فعاليت داشت كه 

خاورميانه و تمام جهان را به خطر مى انداخت.
وزير اطالعات رژيم صهيونيســتى مدعى شد: براى ما روشن است 
كه ايران با تمام توان تالش خود را خواهد كرد تا به سالح هسته اى 
دست يابد اما اســرائيل هيچ گاه به آن اجازه نمى دهد كه اين كار را 

انجام دهد.

حادثه ترور شهيد فخرى زاده به دعواى 
داخلى تبديل نشود

 با تأكيد بر ضرورت پاســخ قاطع و اثرگذار ايران به حادثه ترور 
شــهيد فخرى زاده در عين حال تأكيد كرد كه بايد هوشيار باشيم كه 

اين حادثه به دعواى داخلى تبديل نشود.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس شــوراى 
اســالمى در گفت وگو با ايسنا با اشاره در به شهادت رساندن شهيد 
فخرى زاده اظهار كرد: عمليات هاى تروريســتى معموال يك هدفش 
ايجاد جنگ روانى براى گروه هدف اســت. آســيبى كه دشمنان و 
رژيم صهيونيستى چه در شهادت شهيد سليمانى و چه در به شهادت 
رساندن معاون وزير دفاع به ما وارد كردند، ضربه هاى امنيتى، سياسى 
و روحــى و روانى زيادى بــراى ما ايجاد كرد ولى آســيب واقعى 
وقتى اســت كه به جاى بررســى دقيق حوادث و شناختن ضعف و 
آســيب هاى خود و تمركز بر دشمنان، آن را به دعواى داخلى تبديل 

كنيم و اركان قدرت را تضعيف كنيم.
جليــل رحيمى جهان آبادى در ادامه افزود: ما جنگ هاى ســختى با 
سرويس هاى امنيتى دنيا داشتيم و تمام قدرت هاى بزرگ جهان عليه 
ما كار مى كنند و به دنبال آسيب زدن به ما هستند. سازمان هاى امنيتى 
و اطالعاتى ما از پس اين مســائل و مشكالت بر آمده اند، البته حتما 

مشكالتى هم وجود دارد.
نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس يادآور شد: حادثه 
تروريستى اخير كه شهيد فخرى زاده در آن مورد هدف قرار گرفته را 

به چند شيوه مى توان نگاه كرد.
وى افـزود: نـگاه نخسـت ايـن اسـت كه ما آسـيب و ضعـف خود 
را بشناسـيم تـا ايـن وقايـع تكـرار نشـود. نـگاه دوم ايـن اسـت كه 
بـر ايـن موضـوع تمركـز كنيـم كـه چـه پاسـخى، در چـه سـطحى 
و چـه زمانـى بـه دشـمن بدهيـم كـه ايـن اقـدام آنهـا بدون پاسـخ 
نمانـد امـا يـك نگاه نادرسـت هـم وجـود دارد و آن اين اسـت كه 
ايـن اتفـاق را موجبـات آسـيب زدن بـه خود قـرار دهيـم و وزارت 
اطالعـات، وزارت دفـاع، دولت، سـپاه، مجلس يا هـر ركن ديگرى 
از حاكميـت را هـدف قـرار دهيـم كه قطعـا رژيم صهيونسـيتى اين 

را مدنظـر دارد.
رحيمى جهان آبــادى همچنين تصريح كرد: دشــمنان ما به دنبال اين 
هســتند كه ما را وارد چالش اساسى در عرصه بين المللى كنند و اگر 
بتوانند جنگ را دامن بزنند و فرصت حل مشــكالت را از ما بگيرند 
اما هدف ديگر آنها ايجاد جنگ داخلى اســت تا نيروهاى دلســوز 
واقعى را دلســرد كنند و به حاشيه برانند. ما بايد هوشيار باشيم و با 
دقت و ظرافت موضوع را مورد بررســى قرار دهيم و در عين حال 
ضربه قدرتمند خود را به صورت قاطع و اثرگذار به دشمن وارد كنيم 

تا دشمن بداند اقدامات آنها بدون پاسخ نمى ماند.

590 هزار ميليارد تومان از بودجه1400 
غيرواقعى است

 درآمد هاى دولت در اليحه بودجه ســال آينده 840 هزار ميليارد 
تومان پيش بينى شــده درحالى كه 250 هــزار ميليارد تومان آن واقعى 
اســت و روى بقيه نمى توان حساب كرد. بودجه 1400 با اين كيفيت 

نمى تواند به اقتصاد كشور كمك كند.
به گزارش تسنيم، رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اســالمى افزود: نمى توان پيش بينى كرد سال آينده بتوانيم 2 ميليون و 
300 هزار بشــكه نفت بفروشيم، اما در بودجه اين عدد به عنوان منابع 

بودجه آورده شده است.
حميدرضا حاجى بابايى در ادامه افزود: نوع تعيين حقوق و دستمزد نيز 

با اين روند هر روز فاصله هاى طبقاتى را بيشتر مى كند.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى همچنين گفت: 
افراد تحت حمايت ســازمان تأمين اجتماعــى و كميته امداد حداقل 
حقوق را دريافت نمى كنند؛ بنابراين افزايش 25 درصدى دريافتى آن ها 
مشكل را حل نخواهد كرد. در اصالح ساختار بودجه پرداخت حقوق 

و دريافتى ها بايد عادالنه شود.
رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس با بيــان اينكه باهماهنگى دولت 
اصالح ساختار بودجه را 90 درصد به پيش برده ايم، افزود: هيچ راهى 

جز اصالح كامل ساختار بودجه نداريم.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره درآمد حاصل حامل هاى 
انرژى و آب و برق، گفت: عــدد تبصره14، 268 هزار ميليارد تومان 

شده است درحالى كه ظرفيت بيش از 300 هزار ميليارد تومان دارد.
حاجى بابايى در ادامه افزود: بايد نگاه ساختارى به حامل هاى انرژى و 

همزمان نگاه ويژه به 3 دهك پايين جامعه داشته باشيم.
نماينده همدان در مجلس افزود: بايد قيمت ها تغيير يابد و پلكانى شود 
و قيمت حامل هاى انرژى واقعى باشد. اما 3 دهك پايين جامعه مورد 

توجه جدى قرار گيرد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: مصوبه 
يارانه كاال هاى اساسى براى 6 ماه دوم امسال است و تاكنون مصوبه اى 
در اين زمينه براى ســال آينده نداريم، اما اگر روند اينگونه ادامه يابد 

راهى جز اين نيست و بايد حمايت ها را ساماندهى كنيم.
حاجى بابايى با بيان اينكه 13 ماده براى اصالح اليحه بودجه هفته آينده 
مصوب مى شــود و يارانه ها بايد به معناى واقعى هدفمند شود، افزود: 
از 841 هــزار ميليارد تومان در آمد دولت براى بودجه ســال آينده به 
جز 250 هزار ميليارد تومان بقيه اســتقراض است و هزينه ها از 320

هــزار ميليارد تومان به 640 هزار تومان يعنى صد درصد افزايش پيدا 
كرده است.

وى با بيان اينكه جمع كردن اين بودجه با اين كيفيت معجزه مى خواهد، 
گفت: ساختار بودجه بايد اصالح شود و راهى جز اين نداريم.

نماينده همدان در مجلس افزود: بودجه شــركت هاى دولتى از بودجه 
عمومى كشور بيشتر است و مجلس تصميم دارد بودجه شركت هاى 

دولتى را شفاف كند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: درآمد 
پيش بينى شــده دولت در اليحه بودجه ســال آينده از محل فروش 
شركت هاى دولتى امكان پذير اســت، زيرا در بودجه امسال 12 هزار 
ميليارد تومان از اين محل براى دولت درآمد پيش بينى شــده بود، اما 
در 6 ماه نخســت حدود 40 هزار ميليارد تومان و پيش بينى مى شود تا 
پايان ســال 60 هزار ميليارد تومان دولت از محل فروش شركت هاى 

دولتى درآمد داشته باشد.
حاجى بابايى ادامه داد: اگر دولت شــركت هاى خوب خود را بفروشد 
افزون بر رونق گرفتن بورس، بازار ســرمايه نيز رشــد و مردم از آن 

استقبال مى كند.
وى گفــت: با اين كار دولت منابع خوبى بدســت مى آورد و جهش 
توليد نيز ايجاد مى شود، زيرا امكان ندارد سهام را به بانك ها بفروشيم 

و انتظار داشته باشيم توليد رونق بگيرد.
حاجى بابايى افزود: بايد سرمايه هاى مردم را به ميدان بياوريم بانك ها 
را به سمت سرمايه گذارى سوق دهيم و مردم را شريك اقتصاد كنيم.

آموزش و پرورش 250 هزار نيروى انسانى 
كمبود دارد

 آموزشــياران نهضت براســاس امتيازاتى كه به دســت آورده اند 
دسته بندى مى شــوند و اين عامل در افراد متفاوت است و تمهيدات 

درنظر گرفته شده براى تعيين تكليف آنها درحال بررسى است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سخنگوى كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در گفت وگويى با اشاره به وضعيت 
تعيين تكليف نيرو هاى نهضت سوادآموزى در مجلس بيان كرد: حدود 
2 مــاه پيش مصوبه اى در مجلس به تصويب رســيده و اين طرح در 
صحن، رأى آورده بود و به كميسيون هم ارجاع داده شده بود تا نحوه 
عملياتى شــدن آن در كميسيون بررسى شود، بر اين اساس در كميته  
آموزش و پرورش و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس چگونگى 

عمل به طرح آن درحال بررسى است.
حجت االسالم احمدحســين فالحى با بيان اينكه نيرو هاى نهضتى تا 
مهــر 91 تعيين تكليف و جذب آموزش و پرورش شــده اند، گفت: 
براى نيرو هاى پس از اين ايام درحال بررســى وضعيت آنها هســتيم 
و هر تصميمى كه در مجلس بگيريم بايد در شــوراى نگهبان هم به 

تصويب برسد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس با اشاره به اينكه 197 هزار كمبود 
معلــم در آموزش و پــرورش داريم، اظهار كرد: با احتســاب كمبود 
نيرو هاى پشــتيبانى و معلم در مجموع 250 هزار نيروى انســانى در 
آمــوزش و پرورش كمبــود وجود دارد؛ بنابرايــن دولت بايد به اين 
وزارتخانه كمك كند و ما هم كمك مى كنيم كه از بالتكليفى دربيايد.

وى تصريح كرد: البته دانشگاه فرهنگيان هم تربيت نيروى الزم براى 
آموزش و پرورش را بر عهده دارد و تا ســال 1404 كمبود معلم رفع 

مى شود.

ايرانى ها حق دارند احساس كنند 
به آنها خيانت شده

 مســئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا درباره تأثير به شهادت رساندن 
شهيد فخرى زاده بر مذاكرات آمريكا و ايران براى بازگشت واشنگتن به برجام 
گفت كه ايرانى ها حق دارند احســاس خيانت كنند و احتماال آنها هســتند كه 

نمى خواهند دوباره با همان كارت ها بازى كنند.
به گزارش فارس، جوزپ بورل در مصاحبه اى با شبكه يورو نيوز گفت: قطعًا 
كسانى هستند كه منافعشان در زنده نماندن اين توافق است. منافع خيلى ها در 
اين است كه برجام پابرجا نماند. اروپا خيلى عالقه مند به نجات آن بوده است. 
من بايد آن را زنده نگه مى داشــتم، اين توافق به خواب زمستانى فرو رفته اما 
هنوز نمرده اســت. وى گفت: من اطالعات ديگــرى غير از آنچه مى توانم در 

عموم درباره آن اظهارنظر كنم، ندارم.

مراقبت از اقدامات مشكوك بدخواهان روابط 
تهران-كابل ضرورى است

 زمانى كه قرار اســت در روزهاى آينده خط آهن خواف - هرات به عنوان 
نماد يكى از بزرگ ترين همكارى هاى فى مابين از سوى رؤساى جمهور محترم 
ايران و افغانســتان افتتاح شود، مراقبت از اقدام هاى مشكوك بدخواهان روابط 
(تهران- كابل) ضرورتى اجتناب ناپذير است. به گزارش ايرنا، سخنگوى وزارت 
امور خارجه با ابراز تأسف از وقوع چنين حادثه اى در هر كجاى جهان، مقامات 
مســئول دولت دوســت و برادر افغانستان را به دقت بيشــتر در نشر اخبار و 
تعجيل نكردن در صدور بيانيه هاى رسمى دعوت كرد. سعيد خطيب زاده به دنبال 
اطالعيه نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران مبنى بر اينكه تصاوير منتشرشده 
در فضاى مجازى درباره اهانت به برادران افغانســتانى از اساس نادرست بوده، 

تأكيد كرد: اتفاق موردنظر در ايران رخ نداده است.

هيچ كس براى برجام هول نمى كند
 عضو هيأت رئيسه مجلس در توئيتى نسبت به اظهارات اخير رئيس جمهور 

واكنش نشان داد.
به گزارش خانه ملت، سيدناصر موسوى الرگانى روزگذشته با انتشار پيامى در 
صفحه شــخصى خود در توئيتر، با انتقاد از عملكرد دولت دوازدهم نوشــت: 

جناب  روحانى موفقيت دولت پيشكش خودتان.  
ــس  ــه رئي ــاب ب ــالمى در خط ــوراى اس ــس ش ــان در مجل ــده فالورج نماين
جمهــور نوشــت: مــرغ 32 هــزار تومانــى، گوشــت 130 هــزارى، تخم مــرغ 
40 هــزارى، دالر 30 هــزارى، مافيابــازى بــورس و خــودرو، حــراج ذخايــر 
بــا دالر 4 هــزار و 200 تومــان، برهوت ســازى ســفره مــردم و بــزك كــردن 
برجــام، رســواتر از آن اســت كــه كســى برايــش هــول كنــد. بــا كنايه گويــى 

نمــك بــر زخــم مــردم نپاشــيد.

خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط)
به شماره ع/ 99/212-1

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله، انشعابگير، 
سيفون، دريچه چدنى، درپوش الستيكى، بوشن رابط) از توليدكنندگان مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) اقدام نمايد.
آدرس به  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
 www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2099007001000082 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/09/15

هزينه خريد اسناد مناقصه: 500/000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق 
درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/09/15 لغايت 1399/09/20 تا پايان وقت ادارى.
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت 1399/10/01 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/10/02 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 599/942/500 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت 
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فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى

 رئيس جمهورى ايران در گفت وگوى تلفنى 
با اردوغان با اشاره به اظهارات رئيس جمهورى 
منتخب آمريكا درباره بازگشت اين كشور به 
توافق برجام تصريح كرد: ما بارها بر اين مسأله 
تأكيد كرده ايــم كه اگر طرف هاى مقابل ما در 
اين قرارداد به تعهدات خود عمل كنند ما هم 

به تعهدات خود عمل خواهيم كرد.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين 
حســن روحانــى در گفت وگــوى تلفنى با 
رئيس جمهــورى تركيه با قدردانــى از ابراز 
همدردى اين كشور با مردم ايران و همچنين 
محكوميــت تــرور اخيــر از ســوى آنكارا، 
خاطرنشان كرد: براى ما كامال مشخص است 
كه اين ترور توسط چه كسانى صورت گرفته 
و شيوه اى كه در اين ترور استفاده شده است.

وى با بيــان اين كه اين دانشــمند ايرانى در 
ماه هاى اخير زندگى اش بيشــتر وقت خود را 
صــرف مبارزه با كرونــا و تكميل پژوهش ها 
براى ساخت كيت هاى تشخيص اين بيمارى 
كرده بود، اظهار كرد: ترور اين دانشــمند يك 

جنايت بزرگ و اقدام غيرانسانى بود.
رئيس جمهورى در ادامه با اشــاره به اظهارات 
مورد  در  آمريــكا  منتخب  رئيس جمهــورى 
بازگشت اين كشــور به توافق برجام تصريح 
كرد: ما بارها بر اين مســأله تأكيد كرده ايم كه 
اگر طرف هــاى مقابل ما در اين قــرارداد به 
تعهــدات خود عمل كنند مــا هم به تعهدات 

خود عمل خواهيم كرد.
روحانــى در ادامــه بــا اشــاره بــه رونــد 
همكارى هاى 2 كشــور ايران و تركيه گفت: 
اراده هر 2 كشور بر توسعه روابط اقتصادى و 
تجارى بوده ولى متأسفانه تحريم آمريكا مانع 
اين شده بود كه ما بتوانيم به راحتى به تجارت 

و همكارى هاى اقتصــادى و بانكى بين خود 
ادامه دهيم. وى همچنين با تأكيد بر توســعه 
و تعميق روابط با تركيــه در همه زمينه ها بر 
اجرايى و عملياتى شــدن توافقات ششــمين 
راهبردى  همكارى هاى  عالى  شوراى  نشست 
و كميسيون هاى مشــترك اقتصادى 2 كشور 

تأكيد كرد.
همكارى  ضرورت  همچنين  رئيس جمهورى 
و همفكــرى ايــران و تركيه درباره مســائل 
بين المللــى را مورد تأكيد قــرار داد و گفت: 
براى جلوگيرى از رخنه دشمنان اسالم، ترميم 
شكافى كه در دنياى اســالم وجود دارد يك 
نياز فورى اســت و ايران و تركيه مى توانند با 
مشورت و همكارى همديگر اختالفات جهان 
اســالم را كاهش داده و امت اســالمى را به 

وحدت دعوت كنند.
روحانــى در ادامه با اشــاره بــه ادامه بحران 
عالمگير بيمارى كرونا در جهان بر مشــاركت 
و همكارى دو كشور در تامين نيازمندى هاى 
دارويــى و تجهيــزات پزشــكى و همچنين 
تبادل تجربيات تأكيد كــرد. رئيس جمهورى 
همچنين با اشاره به بحران قره باغ بين 2 كشور 
آذربايجان و ارمنستان بر ضرورت جلوگيرى 
از نفوذ تروريســت ها در منطقه و مشكالت 

ناشى از آن تأكيد كرد.
رئيس جمهورى تركيه نيز در اين گفت وگوى 
تلفنى با تسليت شهادت دانشمند ايرانى شهيد 
محســن فخرى زاده به دولــت، ملت ايران و 
خانواده آن شــهيد، اين اقدام تروريســتى را 
به شــدت محكوم كرد و گفت: بى ترديد اين 
حمله تروريستى، صلح و آرامش منطقه ما را 

هدف قرار داده است. 
رجب طيب اردوغان با ابراز اميدوارى به اينكه 

عامــالن اين جنايت هرچه زودتر شناســايى 
و به دســت عدالت ســپرده شــوند، گفت: 
اميدوارم اميدها و نقشــه هاى محافل سياهى 
كه مى خواهند منطقه ما را به بى ثباتى بكشانند 

نقش برآب شود.

وى با اشاره به شرايط جديد بين المللى و آغاز 
دوره جديــد در دولت آمريكا گفت: اميدوارم 
در دوره دولت جديد آمريكا، ذهنيت مبنتى بر 
تهديــد و تحريم جاى خود را به گفت وگو و 

همكارى و تعامل با كشورها بدهد.
رئيس جمهــورى تركيه در ادامــه با تأكيد بر 
ضــرورت توســعه و تعميق بيــش از پيش 
روابط ايــران و تركيه تأكيد كــرد كه اجرا و 
عملياتى شــدن ســريع مصوبات و توافقات 
شوراى عالى همكارى هاى راهبردى 2 كشور 

را از نزديك پيگيرى مى كند.

محمد ترابى »
 كشــور از لحاظ اقتصادى و معيشــتى به 
داليلى همچون تحريم ها و شــيوع ويروس 
كرونا در شــرايط بدى قرار دارد. از ســوى 
ديگر بايد گفت كه شــرايط سياسى در ايران 
نيز اوضاع خوبى نداشته و نزاع هاى سياسى-

حزبى در كشور به سمت حاشيه و بحران در 
حركت است. 

اين مســأله در چند ســال اخير و به ويژه در 
سالجارى شيب تندترى نسبت به گذشته پيدا 
كرده اســت. اختالف نظرها در ميان 2 حزب 
اصلى كشــور كه قدرت را در دست دارند، 
در اين مدت به چالش هاى بى حاصلى تبديل 
شده كه تنها مى تواند خوراكى براى اصحاب 
رسانه و جلب توجهات باشد و سودى براى 
كشور در شــرايط نامســاعد كنونى نداشته 

است. 
اين مســأله بر كســى پوشــيده نيســت كه 
اصالح طلبان در ميان آحاد مردم از طرفداران 
مشاركت  نتايج  هســتند.  برخوردار  بيشترى 
مردمــى در انتخاباتــى كه افــراد از حزب 
اصالح طلــب روى كار آمده انــد، گواهى بر 
اين مســأله بوده و اين نيز مورد تأييد برخى 

اصولگرايان است. 
از سوى ديگر شــرايط سياسى در كشور در 
چند ســال اخير به ســمتى حركت كرده كه 
قدرت بيش از گذشــته در كشور در دست 
افراد وابســته و نزديك به اصولگرايان قرار 

گرفته است. 
پــس از تشــكيل دولت دوازدهــم و ايجاد 
حواشــى فراوان براى كشور از جمله خروج 
آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها، انتقاد ها 
از دولــت منتصب بــه اصالح طلبان موجب 

تضعيف اين حزب شده است. 
مجلس  در  اصولگرايــان  قاطعانــه  پيروزى 
يازدهم در اسفندماه سال گذشته و مشاركت 
ضعيــف مردمى در اين انتخابات نســبت به 
ادوار گذشته كه بى تأثير از ردصالحيت هاى 
دامنــه دار نبوده، بيش از پيــش پايه هاى اين 

حزب را به لرزه درآورده است. 
اين مســأله براى برخى اصولگرايان فرصتى 

براى تضعيــف و از دور خارج كردن رقيب 
ســنتى خود قلمداد شــده و موج انتقادها و 
نزاع هاى سياســى را به اوج خود در كشور 
رسانده اند. از سوى ديگر برخى اصالح طلبان 
با اتهام زدن به اين دســته از افراد، خود را در 
محوريــت تنش ها قــرار داده و بر آن دامن 

مى زنند. 
بــا توجه بــه اتفاقات اخيــر، مى توان گفت 
كه خاســتگاه اصلى ايــن نزاع ها به صورت 
محسوس در ميان مجلس شوراى اسالمى و 

دولت است. 
برخــى از نمايندگان مجلس يازدهم از همان 
ابتداى كار اين مجلس، خواستار استيضاح و 
بركنارى كابينه دولت از وزرا تا رئيس دولت 
بودند. شاهد اين مسأله هستيم كه انتقاد هاى 
برخــى از نماينــدگان به توهيــن و اتهام به 

اعضاى كابينه دولت تبديل شده است. 
شكاف اختالف نظر ميان دولت و مجلس كه 
زاييده تفكرات حزبى بوده، در اين مدت در 
بسيارى از مسائل و طرح ها با ايجاد حواشى 
گوناگون، جز اتالف وقت نتيجه مثبتى در بر 

نداشته است.

توهين و اتهــام به رئيس جمهور و برخى از 
وزيــران وى از جمله وزيــر امور خارجه از 
يكســو و گله مندى هاى پياپى اعضاى دولت 
از اقدامات و اظهــارات برخى نمايندگان و 
ديگر مســئوالن حزب رقيب، در اين مدت 
سوژه هاى اصلى رسانه ها در مسائل سياست 

داخلى كشور بوده است. 
در همين هفته گذشته طرح مجلس با عنوان 
اقــدام راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت 
از حقوق ملت ايران كه هيچ گونه ســنخيتى 
با اهداف راهبرى دولت در عرصه بين الملل 
ندارد، زمينه اى ديگر براى ايجاد واكنش ها و 

فضاى تهمت و توهين ايجاد كرد.
از ســوى ديگر امتناى رئيــس جمهور براى 
حضور در صحــن علنى مجلس براى تقديم 
اليحه بودجه سال آينده به مجلس بر حواشى 

اخير ميان دولت و مجلس افزود. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى كه 
در اين مدت به علت توصيه هاى ستاد مقابله 
بــا كرونا از حضور در مجلس امتناع مى كند، 
همــواره مورد نقــد بســيارى از نمايندگان 

مجلس يازدهم بوده است. 

در شرايط حال حاضر كشور مى توان گفت كه 
شدت گرفتن اختالفات ميان دولت و مجلس 
به قطع به ضرر مردم و كشور تمام خواهد شد. 
البته مقام معظم رهبرى در چند نوبت با تذكر 
نســبت به توهين و اتهام مسئوالن نسبت به 
يكديگر بر وحدت و همكارى بيشــتر قواى 

2گانه تأكيد كرده اند.
اختالف نظــر در ميــان احــزاب در همــه 
ــوده،  ــى ب ــرى طبيع ــا ام ــا در دني حكومت ه
ــا  ــن اختالف نظر ه ــن اي ــدت گرفت ــا ش ام
موجــب ايجــاد 2 دســتگى و دوقطبــى بــودن 
ــاالت  ــه در اي ــور ك ــد. همان ط ــد ش خواه
متحــده آمريــكا پــس از روى كار آمــدن 
دونالــد ترامــپ رئيــس جمهــور فعلــى ايــن 
كشــور، موجــب ايجــاد 2 دســتگى در ميــان 
مــردم شــده و امنيــت داخلــى ايــن كشــور 

ــت.  ــرار داده اس ــر ق را تحت تأثي
از ايــن رو تنش زدايــى در ميــان نمايندگان 
مجلس و اعضاى كابينه دولت از يكســو و 
رسيدن به يك وحدت نظر به ويژه در مباحث 
اقتصادى و سياست خارجى يكى از نيازهاى 

حال حاضر كشور قلمداد مى شود.

تشديد اختالفات ميان مجلس و دولت آسيب زا خواهد بود

كشمكش بر سر ديپلماسى 
خارجى و اقتصاد

روحانى در گفت وگو با رئيس جمهورى تركيه:

طرف هاى مقابل ما در برجام به تعهدات عمل كنند
 ايران هم به تعهدات خود عمل خواهد كرد
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بهداشتنكتهدانشگاه
تغيير زمان آزمون كارشناسى ارشد وزارت بهداشت 

منوط به تصميم ستاد كرونا
 رئيس مركز ســنجش آموزش پزشكى كشور درباره زمان برگزارى كنكور ارشد 

وزارت بهداشت توضيح داد.
سعيد هاشمى نظرى در گفت وگو با فارس بيان كرد: اين آزمون در سنوات گذشته در 
ارديبهشت ماه برگزار مى شد و در چند سال اخير به دليل تداخل آن به ماه رمضان در 
تصميم برآن شــد كه در تيرماه برگزار شود، بنابراين امسال كه ماه رمضان در خرداد 
خواهــد بود و تداخلى با اين ازمون وجود ندارد تصميم گرفتيم كه اين آزمون طبق 
سنوات گذشته برگزار شود. وى اظهار كرد: سازمان سنجش پزشكى تقويم آزمون ها 
را مشخص كرده و روى سايت سنجش پزشكى قرار داده است و براى برگزارى آنها 

برنامه ريزى كرده لذا جابه جايى مى تواند منجر به جابه جايى آزمون هاى ديگر شود.
هاشــمى نظرى افزود: برنامه ريزى آزمون ها براســاس مراســم هاى كشورى مانند 

انتخابات و آزمون هاى وزارت علوم انجام مى شود.

تأثير كمتر نشستن و پياده روى بيشتر بر كاهش 
خطر بيمارى قلبى

 نتايج دو مطالعه نشــان مى دهد سبك زندگى بى تحرك ريسك ابتال به نارسايى 
قلبى را افزايش مى دهد و پياده روى موجب كاهش ريسك فشارخون باال مى شود.

بــه گزارش مهر، نتايــج مطالعه جديد نشــان مى دهد زنانى كه بــه خاطر پاندمى 
كوويد-19 مدت زمان زيادى را در منزل ســپرى مى كنند الزم است براى پياده روى 

بيرون بروند و مدت زمان كوتاهى را جلو كامپيوتر يا تلويزيون بگذرانند.
محققان در 2 مطالعه جديد خود دريافتند زنانى كه وارد دوره يائسگى شده بودند و 
به پياده روى آهســته رفته و زمان كمترى مى نشستند، كمتر با ريسك فشارخون باال 
و نارسايى قلبى روبه رو بودند. نتايج نشان مى دهد كه صرفنظر از ميزان كلى فعاليت 
بدنى، پياده روى بيشتر و كم تحركى كمتر مى تواند براى سالمت قلب و عروق مفيد 
باشــد. محققان پى بردند بين پياده روى و كاهش ريسك فشار خون باال و همچنين 

بين بى تحركى و افزايش ريسك نارسايى قلبى ارتباط وجود دارد.

چگونه چربى خون خود را كنترل كنيم
 يــك متخصص تغذيه، با اشــاره به عوامل مؤثر در بــاال رفتن چربى خون و 
بروز انــواع بيمارى ها، به ارائه راهكارهاى تغذيه اى مناســبى براى كاهش چربى 

خون پرداخت.
حميــد حاجى فرجــى، دربــاره عوامــل موثــر در بــاال رفتــن ميــزان چربــى خــون 
در گفت وگــو بــا مهــر، گفــت: چربــى خــون و دريافــت آن يــك ســطح خــاص 
ــت  ــى درياف ــع غذاي ــون از مناب ــى خ ــزان چرب ــى از مي ــال بخش ــراى مث دارد ب
مى شــود كــه بــراى متابوليســم، ســوخت و ســاز و عمليات هــاى سيســتم 

عصبــى بــدن مــورد نيــاز اســت.
وى با اشاره به اينكه 20 تا 30 درصد كالرى بدن از چربى ها تأمين مى شود، اظهار 
كرد: بخشــى از كالرى مورد نياز بدن توسط چربى ها تأمين مى شود كه صد درصد 
آن از منابع اســيدهاى چرب غيراشــباع كه در مغز دانه ها و دانه هاى روغنى يافت 

مى شود، است.

توزيع داروهاى خاص در داروخانه هاى مديران
 وزارت بهداشت ممنوع است

 رئيس ســازمان غذا و دارو، تخصيص هرگونه ســهميه داروهاى خــاص و كمياب براى 
داروخانه هاى متعلق به مديران زيرمجموعه دانشــگاه هاى علوم پزشكى كشور را ممنوع كرد. به 
گزارش مهر، محمدرضا شانه ساز تأكيد كرد: تخصيص هر گونه سهميه داروهاى خاص و كمياب 
براى داروخانه هاى متعلق به مدير آن ممنوع است. وى به اين نكته نيز اشاره كرده است كه پيرو 
گزارش هاى دريافتى و در راستاى ايجاد شفافيت و برقرارى عدالت از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل، 
تخصيص هرگونه سهميه دارويى مربوط به داروهاى خاص و كمياب داراى برنامه توزيع ابالغى 
توسط اداره كل امور دارو و مواد تحت كنترل براى تمامى داروخانه هايى كه مؤسس آنها معاون 

غذا و دارو يا مدير امور دارويى معاونت هاى غذا و دارو و مسئوالن مشابه هستند، ممنوع است.

زمان برگزارى مسابقات قرآن و نماز در مدارس اعالم شد
 مديركل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه امسال با توجه 
به شــرايط موجود بازه زمانى 15 روزه هفته پايانى آذرماه و هفته ابتدايى دى ماه براى 

برگزارى هفته قرآن، عترت و نماز در مدارس تعيين شده است.
به گزارش ايســنا، محمدرضا مسيب زاده با اشاره به شرايط كرونايى اظهار كرد: آذرماه 
همواره ماه ويژه اى براى فعاليت هاى قرآن، عترت و نماز است زيرا هفته گرامى داشت 
فعاليت هاى قرآن، عترت و نماز همه ساله در هفته پايانى آذرماه در مدارس كشور برگزار 
مى شود. وى افزود: امسال با توجه به شرايط موجود و غيرحضورى شدن فعاليت هاى 
آموزش و پرورش در بيشتر استان هاى كشور هفته پايانى آذر و هفته اول دى ماه يعنى 

يك بازه زمانى 15روزه درنظر گرفته ايم.

مناسب سازى شبكه شاد با اولويت ارائه 
خدمات به دانش آموزان استثنايى

 وزير آموزش و پرورش از مناسب سازى شبكه شاد براى ارائه خدمات به دانش آموزان 
با نيازهاى ويژه جزو اولويت هاى آموزش و پرورش اســت، خبر داد.به گزارش ايســنا، 
محسن حاجى ميرزايى بيان كرد: در آموزش  و پرورش وظيفه  داريم شرايط را به گونه اى 
فراهم كنيم تا اين افراد به  راحتى بتوانند از حقوق خودشــان برخوردار شوند. تحقق اين 
امر، مستلزم نگاه منعطف به كودكان و دانش آموزان با نيازهاى ويژه و توجه به تفاوت هاى 
فردى آنان اســت.وى در ادامه تأكيد كرد: هدف اصلى آموزش و پرورش اســتثنايى، در 
بحران كرونا، پوشش حداكثرى دانش آموزان و استمرار فعاليت هاى آموزشى، پرورشى و 

توانبخشى با استفاده حداكثرى از فناورى هاى نوين و قابليت هاى فضاى مجازى است.

كشف 9 تن مرغ احتكارشده در بهار
 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 9 تن گوشت مرغ احتكارشده 

به ارزش 400 ميليون تومان در شهرستان بهار خبر داد.
به گزارش ايرنا، سلمان اميرى افزود: مأموران انتظامى شهرستان بهار با 
همكارى و مشاركت نيروهاى بسيج و سپاه و عوامل اداره صمت، از انبار 
كشتارگاه صنعتى بهار بازديد و موفق به كشف و ضبط 9 تن گوشت مرغ 

منجمد احتكارشده در اين انبار شدند.
وى اظهار كرد: متهمان با توجه با وضعيت كنونى بازار و گرانى مرغ از 
عرضــه آن به بازار امتناع كرده بودند كه 2 نفر از متهمان اصلى به اتهام 
احتكار به مراجع قضايى معرفى و گوشت مرغ مكشوفه نيز با هدايت 

اداره صمت و مركز بهداشت در بازار عرضه شد.
فرمانده انتظامى استان همدان با بيان اينكه احتكار موجب نابسامانى بازار 
مرغ در اين ايام شده است، اضافه كرد: مبارزه با محتكران و قاچاقچيان 
وظيفه همگانى اســت كه از شــهروندان انتظار مى رود با ارائه هرگونه 
اطالعات در تماس با ســامانه فوريت هاى پليسى 110، يارى گر نيروى 

انتظامى باشند.
اميــرى عنوان كرد: همچنيــن در مأموريت ديگــرى مأموران انتظامى 
شهرستان بهار با اشراف اطالعاتى يك انبار احتكار الستيك خودروهاى 

سبك و سنگين را در يكى از محالت اين شهرستان شناسايى كردند.
وى افــزود: مأمــوران در بازرســى از اين انبار، 138 حلقه الســتيك 
احتكارشده به ارزش 150 ميليون تومان را كشف كرده و يك متهم نيز 

در اين باره با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.

خودروهاى بدون زنجيرچرخ 
جريمه مى شوند

 رئيس پليس راه اســتان همدان با اعالم اينكه مأموران به بررســى 
وضعيت تجهيزات زمستانى خودروها اقدام كرده و درصورت به همراه 

نداشتن زنجيرچرخ، راننده متخلف جريمه مى شود.
رضا عزيــزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: همدان از مناطق ســرد 
و كوهســتانى و داراى 18 گردنه برفگير و ســخت گذر است؛ بنابراين 
رانندگانى كه قصد تردد از مسيرهاى اين استان را دارند بايد تجهيزات 

زمستانى به همراه داشته باشند.
وى بيان كرد: عوامل پليس راه از روز شــنبه هفته آينده اقدام به جريمه 
خودروهاى بدون زنجير چرخ حتى در روزهاى غيربرفى كرده همچنين 
در روزهاى برفى عالوه بر جريمه از تردد خودرو به ســمت جاده هاى 

برفگير جلوگيرى مى شود.
رئيس پليس راه استان همدان تأكيد كرد: عالوه بر وجود زنجيرچرخ در 
خودرو، وضعيت سيستم گرمايشى و آج الستيك ها نيز از سوى مأموران 

پليس راه بررسى مى شود.
عزيزى با بيان اينكه زمستان فصل مناسبى براى مسافرت نيست، افزود: 
به علت لغزنده بودن ســطح جاده در روزهاى برفى تصادفات جاده اى 
افزايش مى يابد و گاهى مواقع حتى شــاهد سوانح جرحى و خسارتى 
ماموران پليس راه در فصل زمســتان هســتيم بنابراين توصيه مى شود 

شهروندان از سفرهاى غيرضرور در اين فصل پرهيز كنند.
وى بيان كرد: به دنبال اجراى محدوديت هاى ترافيكى شاهد كاهش شمار 
مسافرت ها در اين استان هستيم و هم اينك برخى از گردنه هاى اين استان 

مه آلود و جاده ها به صورت مقطعى لغزنده است.

حفظ فاصله 5 مترى از ديگران هنگام ورزش
 سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به اهميت ورزش و فعاليت 
بدنى، بيان كرد كه فعاليــت بدنى عالوه بر جلوگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير، در تقويت سيستم ايمنى براى مقابله با بيمارى هاى عفونى 

نقش مهمى دارد.
به گزارش ايســنا، سيما سادات الرى، گفت: شيوع ويروس كرونا بيش 
از پيش نشان داد فعاليت بدنى نه تنها در پيشگيرى و كنترل بيمارى هاى 
غيرواگير بلكه در تقويت سيستم ايمنى بدن براى مقابله با بيمارى هاى 

عفونى اهميت دارد.
وى افــزود: فعاليت بدنى منظم در پيشــگيرى و درمــان بيمارى هاى 
غيرواگير از جمله بيمارى هاى قلبى، ســكته مغزى، ديابت، سرطان ها، 

ارتقاى سالمت و پيشگيرى از فشارخون باال نقش دارد. 
الرى ادامه داد: متأسفانه در دوره شيوع ويروس فعاليت بدنى و ورزش 
كردن در جامعه به شدت كم شده و اين موضوع زنگ خطر جدى است. 
بهتر اســت در اين دوران فعاليت بدنى بــه دور از جمعيت و تماس با 
سطوح ورزشى در بوستان ها و صندلى پارك ها انجام شود. برخى منابع 
علمى درمورد حفظ فاصله فيزيكى هنگام فعاليت ورزشــى با توجه به 
پخش شدن ترشحات تنفســى را توصيه كردند پس بهتر است فاصله 
حدود 5 مترى از ســاير افراد هنگام ورزش رعايت شود و افراد موازى 
باهم قرار گيرند و از ورزش در اماكن سربســته و باشگاه ها خوددارى 

كنند.

اقتصاد سرآمد: فروش گوشت مصنوعى مجوز گرفت
 اينم يه سبك جديده براى خالى نبودن عريضه!!

دنياى اقتصاد: خروج «رشد» از زير صفر
 مى خوان از پايه و اساس برنامه ريزى كنن كه فردا داستان نشه!!

صمت: تداوم ركود در بازار خودرو 
 اين رشته سر دراز دارد!!

كسب و كار: سيگنال آزادسازى واردات خودرو 
 مراقب باشــين خط رو خط نباشه مدل و تيپ خودروها تغيير 

كنه!!
همشهرى: سناريو هاى پس از وضعيت قرمز

 يعنى اونقدرى كه اين ســناريوها و جلسات تغيير ورژن دادن 
خود ويروس تغيير نكرد!!

آرمان ملى: محدوديت هاى هوشمند كرونايى مى آيد
 اينم يه ترفندى براى باكالس نشون دادن محدوديت ها!!

آسيا: «برگشت» زدن چك قدغن است 
 فيلتر شدن چك هاى الكترونيكى چطور؟!
ابتكار: تصميم هاى شتابزده عليه آرامش بازار 

 از هول حليم تو ديگ افتادن!!
اقتصاد ملى: افزايش حقوق تا معافيت هاى مالياتى 

 از اين ســتون به اون ستون فرجه، تا اجرايى شدنش خيلى راه 
مونده!!

ايران: معشيت1400
 بدون شرح!!

اعتماد: ارقام كليدى آخرين بودجه قرن
 ديگه مى خوان تير خالصم تو آخرين نفساى قرن بزنن!!

اقتصاد سرآمد: وام وديعه مسكن به خانواده هاى داراى فرزند سوم 
 زمونه برعكس شده يه مدت فرزنداى ارشد ارج و قرب داشتن!!

سياست روز: يكطرفه نگه داشتن مسير 
 مى خوان دستمونو بذارن تو پوست گردو كه نه راه پس داشته 

باشيم نه راه پيش!!
ايرنا: ردپاى اقتصاد در ابتال به بيمارى هاى واگيردار و غير واگيردار

  همه چيز در گرو اقتصاده!! 

اجراى طرح كالن شناسايى اختالالت ژنتيكى 
در خانوارهاى داراى معلول

 سرپرست مركز توسعه پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور از اجراى 
طرح كالن شناسايى اختالالت ژنتيكى در خانوارهاى داراى معلول خبر 
داد و گفت: اين طرح اكنون بــراى خانواده هاى داراى 2 معلول به باال 
اجرا مى شــود اما در سال 1400 براى خانواده هاى تك معلول نيز اجرا 

خواهد شد.
فاطمــه رضوان مدنى در گفت وگو با ايرنا افــزود: در اجراى اين طرح 
خانواده هاى داراى معلول مورد مشاوره ژنتيك قرار مى گيرند تا مشخص 
شود علت معلوليت چيست و آنها را شناسايى كنيم تا درنهايت از به دنيا 
آمدن معلول پيشگيرى شده و موتور توليد معلوليت در كشور متوقف 

شود.
وى خاطرنشــان كرد: مشاوره ژنتيك براى خانواده هاى داراى معلول از 
سال 94 آغاز شــد و تا سال 98 حدود 70 هزار خانواده داراى معلول، 
مشــاوره ژنتيك دريافت كردند. از سال 98 برنامه به شكل گسترده ترى 
با هدف شناســايى اختالالت ژنتيكى در همه معلوالن تحت پوشــش 

طرح ريزى شد.
سرپرست مركز توسعه پيشــگيرى سازمان بهزيستى كشور در تشريح 
اقدامات انجام شــده از مهر 98 تاكنون گفت: تا به حال انجام مشــاوره 
ژنتيك همه خانواده هاى داراى 5 معلول و بيشتر، انجام مشاوره ژنتيك 
90 درصد خانواده هــاى داراى 4 معلول و انجام 70 درصد مشــاوره 
ژنتيك خانواده هاى داراى 3 معلول انجام شده و بقيه موارد به دليل كرونا 
با تأخير و تا پايان ســال انجام مى شــود. مدنى خاطرنشان كرد: تعداد 
خانواده هاى داراى 9 معلــول 3 خانوار، خانواده هاى داراى 8 معلول 3
خانوار، خانواده هــاى داراى 7 معلول 14، خانواده هاى داراى 6 معلول 
21، خانواده هاى داراى 5 معلول 192، خانواده هاى داراى 4 معلول هزار 

و 115 و خانواده هاى داراى 3 معلول 5 هزار و 783 خانوار هستند.
وى تصريــح كرد: براى 34 هزار خانواده داراى 2 معلول، تا پايان ســال 
مشاوره ژنتيك انجام مى شــود و خانواده هاى داراى يك معلول بيش از 
يك ميليون هستند كه در سال 1400 بررسى مى شوند. در مجموع حدود 
1/5 ميليون نفر از افراد داراى معلوليت تحت پوشش بهزيستى قرار دارند.

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139960326001000940 مــورخ 1399/08/22 هيــأت اول/دوم موضــوع 
قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه 
بالمعــارض متقاضــي آقــاى قاســم هوشــيار فرزنــد محمد بــه شــماره شناســنامه 1613 
صــادره از همــدان در ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 141/85 مترمربــع در 
قســمتى از پــالك 641 فرعــى از 10 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يــك همــدان، بــه 
نشــانى: ذوالفقــار كوچــه شــهيد نــورى نــژاد، 12 متــرى مختــارى، خريــداري از مالــك 
رســمي آقــاى ســهراب وحيــدى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
ــه اشــخاص  ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد  ــند مي توانن ــته باش ــت متقاضــي اعتراضــي داش ــند مالكي ــه صــدور س نســبت ب
ــن اداره  ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب از تاري
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

خواهــد شــد. (م الــف 1193)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/15

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

 ســومين جشنواره شــهروند برگزيده با 
هدف شناسايي، معرفي و تشويق شهروندان 
برگزيــده در ابعاد و حوزه هــاي مختلف با 
شــعار «همدان؛ شهر برتر با شهروندان برتر» 

برگزار مى شود.
 شهردار همدان در اين باره افزود: شهروندان 
برگزيده ســرمايه هاى توانمنــد در كمك به 
توسعه و تقويت اهداف مديريت شهرى در 

عرصه هاى مختلف هستند.
جشــنواره  اطالع رســانى  كميته  گزارش  به 
شهروند برگزيده، عباس صوفى با بيان اينكه 
ثبت نام در جشنواره شــهروندان برگزيده از 
فردا 15 آذرماه كليد مى خورد، خاطرنشــان 
كرد: دبيرخانه جشنواره شهروند برگزيده در 
مركز همايش هاى قرآنى مســتقر شده و اميد 
است اين جشنواره نسبت به 2 دوره گذشته 

پربارتر برگزار شود.
رئيس جشنواره شهروند برگزيده همدان ادامه 
داد: شهروندان برگزيده، الگوى جامعه هستند 
و بهره مندى از تجربه و توان آنها در برنامه ها و 
اهداف آموزش شهروندى حايز اهميت است.

صوفى تأكيد كرد: مقوله فرهنگ پارامتر مهم 
مديريت شهرى است و جشنواره شهروندان 
برگزيده نيز در چارچوب اين معيارها برگزار 

مى شود.
وى افزود: در اين جشــنواره شــهرونداني 
اخالق  مدار، قانون  مدار، كوشا، مسئوليت  پذير 
و خالق، شناسايي مي شوند كه با الگوسازي 

آنان در جامعه زمينه براي ارتقاي آموزش هاي 
شهروندي فراهم شود.

رئيس شوراي اسالمي شهر همدان نيز گفت: 
برگزارى جشنواره شهروند برگزيده گامى در 
جهت بسترسازى براى مشاركت بيشتر مردم 
با مديريت شهرى و شــوراى اسالمى شهر 
اســت و مى تواند الگوى مناسبى براى ديگر 

شهرهاى كشور باشد.
سيدمسعود عسگريان افزود: محوريت اهميت 
برگزارى جشــنواره شهروند برگزيده با شعار 

«همدان؛ شهر برتر با شهروندان برتر» است.
وى ادامه داد: ثبت نام شهروندان براى شركت 
در ســومين جشنواره شــهروندان برگزيده 
با شــكل گيرى شــوراى سياســت گذارى، 
و  اجرايــى  داورى،  علمــى-  كميته هــاى 

اطالع رسانى كليد خورده است.
جشنواره  سياســت گذارى  شــوراى  رئيس 
شــهروند برگزيده گفت: جشنواره شهروند 
برگزيــده رويــدادي فرهنگــي و اجتماعي 
اســت كه بعد تبليغات و تعيين شــاخص ها 
از اساسي ترين ابعاد جشنواره است كه افراد 
از طريق، خوداظهاري و معرفي به دبيرخانه 

معرفي مي شوند.
رئيس شــوراى سياست گذارى سومين دوره 
جشنواره شهروند برگزيده، خاطرنشان كرد: 
تشــويق شــهروندان به تالش براى تقويت 
شاخص هاى فرهنگ شهروندى، جلب توجه 
شهروندان بر شــاخص شدن در يك حوزه 
و برگزارى ســاالنه جشــنواره براى رشد و 

ارتقاى سطح رفتار شهروندى مؤثر است.

عســگريان معتقد اســت، شــهروند خوب 
شهروندى است كه نســبت به شهر و محل 

زندگى خود احساس مسئوليت كند.
وى افزود: جشــنواره شهروند برگزيده يك 
رويداد فرهنگى است كه در دراز مدت مردم 
را نســبت به نحوه برگــزارى اين رويداد و 
اهداف ترسيم شده براى آن حساس مى كند.

وى افزود: جشنواره شهروندان برگزيده بايد 
الگوسازى داشته باشــد و مردم را نسبت به 
مؤلفه ها و شاخصه هاى يك شهروند آشنا كند.

وى گفــت: هدف اساســي اين جشــنواره 
و  شــهروندي  وظايــف  شناســاندن 
شــهروندمداري اســت كه بايد اين مؤلفه ها 
در شاخص هاي انتخاب شــهروند برگزيده 

پررنگ  تر ديده شود.

جشنواره شهروند برگزيده درهمدان 
كليد خورد

■ شهردار همدان: شهروندان برگزيده سرمايه هاى توانمند در عرصه هاى مختلف هستند

چالش هاى روانشناختى 
تربيت كودكان 
داراى معلوليت
 بدون ترديد نوع ارتبــاط مادر با كودك 
اســتثنايى از مهم ترين زمينه هاى پژوهش و 
مطالعه اســت. زيرا شخصيت فرد استثنايى، 
بازتابى از شــخصيت والديــن، به ويژه مادر 
مى باشــد. براساس نظريه دلبســتگى، رفتار 
مادرانه و واكنش هاى مادر نســبت به فرزند 
تأثير بســزايى نه تنهــا در دوره كودكى بلكه 
تأثير مانــدگارى در تمام مراحل تحول دارد؛ 
بنابراين يكى از عوامل بنيادى، نحوه پذيرش 
و برخــورد مادر با معلوليت كودك اســت. 
طبــق آمارهاى موجود، حــدود 3 درصد از 
كل كودكان داراى معلوليت هستند، لذا لزوم 
شــناخت اين كودكان و نحــوه واكنش هاى 
روانى و عاطفى مــادران و آموزش صحيح 
رفتار و كنار آمدن با اين كودكان از ضروريات 

محسوب مى شود 
يك روانشــناس بــا بيان اينكه كــودكان با 
نيازهاى ويژهـ  معلولـ  خودپنداره پايين ترى 
نســبت به ســاير افراد دارند و از اين رو در 
معرض مشــكالت هيجانى اجتماعى زيادى 
هســتند، گفت: مهم ترين نياز هر انسانى را 
عزت نفس مى داند و معتقد است اگر والدين 
عزت نفس كودكان داراى معلوليت را افزايش 
دهند در نهايت حقــارت و خود كم بينى را 
در آن ها كاهش داده اند. همچنين عزت نفس 
مناسب، ســازگارى اجتماعى و عاطفى اين 

كودكان نيز افزايش مى يابد.
گوهريســنا انزانــى، در گفت وگو با ايســنا 
اظهــار كرد: عــزت نفــس مهم ترين عامل 
در شكل گيرى شــخصيت و سالمت روان 
كــودكان داراى معلوليت اســت؛ زيرا عزت 

نفس پايين منجر بــه افزايش حس حقارت 
و خودكم بينى در كودكان مى شــود. افرادى 
كه دچار ناتوانى هستند معموال نگرش منفى 
والدين را در بيشتر زمينه ها به همراه دارند، در 
برخورد با هم ســاالن تجارب منفى دارند و 
ناكامى هاى پى درپى دلسردى و سرخوردگى 
را برايشــان ايجاد مى كند، از اين رو همراهى 
و نوع نگــرش والدين بــه معلوليت فرزند 
بسيار اهميت دارد. وى افزود: در بسيارى از 
خانواده ها تولد كودك داراى معلوليت منجر 
به فروپاشى عاطفى شديد مى شود و همانند 
يــك بحران بر روابط خانواده و در نهايت بر 
كودكان اثرات روانشــناختى عميقى بر جاى 

مى گذارد.
 واكنش اوليه والدين نسبت 
به تولد كودك داراى معلوليت

به گفته انزانى واكنش بالقوه بيشتر والدين در 
اين شرايط ضربه روحى شديد، انكار، خشم 
و زودرنجى و افسردگى است به گونه اى كه 
واقعيــت را نمى پذيرند و ايــن مراحل دائم 
برايشان تكرار مى شود تا درنهايت به پذيرش 
شــرايط موجود برســند. از اين رو شناخت 
واكنش والدين نســبت بــه معلوليت فرزند 
خود نخستين گام براى كمك به آنها از طريق 
مشاورين اســت. اين روانشناس كه دكتراى 
تخصصــى روانشناســى خــود را در زمينه 
آموزش و پرورش كودكان اســتثنائى گرفته 
اســت، ادامه داد: مطابق با تعريف ســازمان 
بهداشت جهانى، معلوليت ايجاد اختالل در 
روابــط فرد و محيط و مجموعه  و يا تركيبى 
از عوامل جسمى، ذهنى، اجتماعى و... است 
كه به نحوى در زندگى فرد اثر سوء مى گذارد 
و مانع از ادامه زندگى مستقل فرد مى شود. از 
اين رو نمى توان براى تمامى معلوليت ها يك 
نوع آموزش و رفتار درنظر گرفت و ابتدا بايد 

نوع معلوليت كودك سنجيده شود.

انزانى معتقد اســت كه اين كودكان نيازمند 
تعليم و تربيت ويژه اى هســتند تا بتوانند از 
تمامى اســتعدادهاى انسانى خود بهره ببرند. 
نــوع نگرش كودك معلول نســبت به خود 
در افكار و رفتار آنها بســيار اثرگذار است؛ 
بنابراين والدين بايد حس ارزشــمندى را در 

آنها افزايش دهند.
 چگونه اعتماد بــه نفس كودكان 

داراى معلوليت را افزايش دهيم؟
وى در ادامــه بــه بيــان راهكارهايى جهت 
افزايــش اعتماد بــه نفس كــودكان داراى 
معلوليت پرداخت و گفت: پژوهش ها نشان 
مى دهند كــه ايجاد رابطه صميمانه و صحيح 
ميان اعضاى خانواده مى تواند در دســتيابى 
به زندگى و آينــده مطلوب فرد معلول مؤثر 
باشد و شــكل گيرى اعتماد به نفس كودكان 
داراى معلوليت مى تواند با مهر و محبت در 
ميــان والدين با يكديگر و در ميان والدين با 

فرزندان آغاز شود.
به گفته انزانى، والدين بايد با توجه به ميزان 
درك و فهــم كــودك داراى معلوليت با او 
صحبــت كنند و ميان گفتــار و اعمال خود 
هماهنگى داشته باشند؛ زيرا مهم ترين الگوى 
اين بچه ها والدين هستند و اگر صداقت در 
گفتار و اعمال والدين مشهود نباشد كودكان 
تصــور مى كنند كه والدين با دروغ و يا كنايه 
با آنها صحبت مى كنند. از سوى ديگر والدين 
بايد از توهين و تحقير كودك خود دســت 
بردارند و از كمك مشاورين بهره ببرند زيرا 
هرچه والدين ســريع تر به پذيرش برســند 

مشكالت فرزندان كم تر مى شود.
اين روانشــناس با اشــاره به اينكه امروزه بر 
آموزش فراگير دانش آموزان داراى معلوليت 
تأكيد مى شــود، ادامه داد: در سال 1994 در 
كنفرانس بين المللى ســازمان ملل متحد بر 
روى آمــوزش كــودكان داراى معلوليت در 

سيســتم آموزش عمومى تأكيد شد زيرا اين 
نــوع آموزش بهترين روش بــراى مبارزه با 
طردشــدگى و تبعيض و بنا كــردن جامعه  

پذيراى كودكان معلول است.
انزانى توصيه كرد: والديــن بايد به كودكان 
داراى معلوليت خود بياموزند كه هميشــه و 
در هر حال نيازمند معذرت خواهى نيســتند؛ 
زيرا لزوما رفتار آنها در همه حال غلط نيست، 
رفتارهاى مثبت بچه ها را تشــويق كنند، به 
آنها كمك كنند تا دوســتى حمايت كننده اى 
بــا هم ســاالن داشــته باشــد، توانمندى ها 
و محدوديت هــاى كــودك را بشناســند، 
مهارت هاى علمــى و مهارت هاى زندگى و 
مهارت هاى جامعه پذيرى را به آنها ياد دهند 

و از انتقاد سازنده و محترمانه بهره ببرند.
وى گفت: والديــن بايد به نيازهــاى اوليه 
كودكان داراى معلوليت توجه كنند و به آنها 
ياد دهند نيازهاى اوليه خود نظير غذا خوردن، 
تعويض لباس، بهداشت اوليه و... را خودشان 
انجام دهند. كودكان داراى معلوليت نيازمند 
كمك هاى حرفه اى آموزشى، تربيتى، حمايتى 
هستند و والدين بايد تا جايى به كودكان خود 
كمك كنند كه آنها به حداقل درآمد محيطى 

يكپارچه برسند و مشغول فعاليت شوند.
اين روانشــناس در انتها افزايش مهارت هاى 
اجتماعى والدين داراى كودك داراى معلوليت 
را عاملى مهم در موفقيت آنها دانست و افزود: 
هرچه والدين مهارت هاى بيشــترى داشــته 
باشــند، اميد به زندگى در فرزندان افزايش 
پيدا مى كند و مى توانند مهارت هاى بيشترى 
بياموزند. از اين رو بهره گيرى از مشــاورين 
براى شناخت دقيق توانايى هاى كودكان دارلى 
معلوليت بســيار حايز اهميت است. بايد از 
حداكثر ظرفيت هوش، استعداد و توانمندى 
كودك داراى معلوليت استفاده شود تا دچار 

افسردگى نشود.
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تحليل بازار طال و سكه 
در هفته اى كه گذشت

 نايب رئيس دوم اتحاديه طال و جواهر كشــور ضمن اشــاره به 
نوســانات 50 دالرى قيمت طالى جهانى و همچنين افزايش مجدد 
نرخ ارز، از روند صعودى مجدد قيمت سكه و طال در كشور خبر داد.

محمد كشتى آراى درباره وضعيت يك هفته اخير تحوالت بازار سكه 
و طال به رغم تعطيلى واحدهاى صفى به دليل جلوگيرى از گســترش 
شــيوع ويروس كرونا، اظهار كرد: از اواسط هفته به بعد، قيمت اونس 
جهانى افزايش به نسبت شــديدى پيدا كرد. قيمت هر اونس جهانى 
به طور متوســط در طول يك هفته اخيــر از ده دالر تا 60 دالر روبه 
افزايش رفت. عالوه برايــن صحبت هايى كه در هفته اخير در محافل 

سياسى صورت گرفت، منجر به تغييراتى در نرخ ارز شد.
وي به ايسنا گفت: به طور كلى درحالى كه هفته پيش تر و در حقيقت در 
ده روز ابتدايى تعطيالت، قيمت سكه و طال از ثبات نسبى برخوردار 
بود اما با توجــه به افزايش قيمت طالى جهانى و نرخ ارز در داخل، 
قيمت ســكه و طال در 4-3 روز اخير روند صعودى به خود گرفت و 
سبب افزايش حدود يك ميليون و 400 هزار تومانى قيمت سكه شد. 
به همين ترتيب، افزايش 2 عامل نرخ ارز و اونس جهانى، افزايش 105
هــزار تومانى هر گرم طالى 18 عيــار را در مجموع در 3 روز پايانى 

هفته به دنبال داشته است.
كشــتي آراي خاطرنشان كرد: درست اســت كه باتوجه به تعطيالت 
بازار و واحدهــا در 2 هفته اخير، معامالت به حداقل رســيد اما در 
برخى شهرها و شهرســتان ها با توجه به وضعيت نارنجى شيوع اين 
ويروس، واحدهاى صنفى بدون محدوديت مشــغول به كار بودند. به 
انضمام اينكه به رغم تعطيلى واحدهاى صنفى اما اتاق معامالت مابين 
اشخاص حرفه اى و دادوســتدها صورت گرفته كه به نوعى به جهت 

تعيين قيمت ها نيز بوده است.
ــته  ــه گذش ــداى هفت ــه در ابت ــت: درحالى ك ــى گف ــام صنف ــن مق اي
قيمــت هــر قطعــه ســكه تمــام بهــار طــرح جديــد تــا ده ميليــون و 
800 هــزار تومــان كاهــش يافتــه بــود، در پايــان هفتــه قيمــت آن بــا 
افزايــش يــك ميليــون و 400 هــزار تومانــى بــه 12 ميليــون و 200
هــزار تومــان رســيد. ســكه تمــام طــرح قديــم نيــز از ده ميليــون و 
500 هــزار تومــان بــا افزايــش 700 هــزار تومانــى بــه 11 ميليــون و 
200 هــزار تومــان رســيد. حبــاب ســكه بــراى هــر قطعــه ســكه كــه 
تــا 750 هــزار تومــان نيــز كاهــش يافتــه بــود، اكنــون بــا توجــه بــه 
اينكــه تقاضــا بــراى ســكه در روزهــاى پايانــى هفتــه ايجاد شــد، در 

محــدوده يــك ميليــون و 200 هــزار تومــان اســت.
كشــتى آراى افزود: در پايان هفته هر قطعه نيم ســكه با افزايش 400
هزار تومانى، 6 ميليون و 250 هزار تومان و ربع سكه با افزايش 250
هزار تومانى، 4 ميليون و 250 هزار تومان تعيين قيمت شــده اند. اين 
درحالى اســت كه در ابتداى هفته به ترتيب نيم سكه 5 ميليون و 850
و ربع ســكه 4 ميليون تومان قيمت داشته اند. سكه هاى يك گرمى نيز 
با صد هزار تومان افزايش نســبت به ابتداى هفته كه 2 ميليون و 250

هزار تومان قيمت داشته، در پايان هفته به 2 ميليون و 350 هزار تومان 
رسيده است. 

كشتي آراي افزود: همچنين هر مثقال طال با افزايش 180 هزار تومانى 
از 4 ميليون و 500 هزار تومان در ابتداى هفته به 4 ميليون و 680 هزار 
تومان و همچنين هر گرم طالى 18 عيار با افزايش 105 هزار تومانى 
به يك ميليون و 150 هزار تومان رســيده است. در ابتداى هفته اى كه 
گذشــت هر گرم طالى 18 عيار يك ميليون و 45 هزار تومان قيمت 
داشــت. آخرين نرخ ثبت شــده براى اونس جهانى نيز 1839 دالر و 

89 سنت است.

بيمه واحدهاي مسكوني اجباري شد
 طبــق اعالم رئيس كل بيمه مركزى صنــدوق بيمه بالياى طبيعى 

حدود30 ميليون واحد مسكونى تحت پوشش قرار مى گيرد.
به گزارش ايســنا، غالمرضا سليمانى با اشــاره به مصوبه اخير دولت 
دربــاره صندوق بيمه بالياى طبيعى گفــت: اين صندوق تمام امالك 
سراســر كشــور را كه داراى كنتور برق هســتند تحت پوشش بيمه 

حوادث طبيعى قرار مى دهد. 
وى افزود: حدود30 ميليون واحد مسكونى تحت پوشش قرار خواهند 
گرفت كــه البته 50 درصد حق بيمه برعهده دولت اســت. همچنين 
پرداخت حق بيمه اجبارى بــوده و مبلغ آن روى قبض برق مصرفى 

هر خانه مى آيد.
 وضعيت پرداخت هاى بيمه در كرونا

رئيــس كل بيمه مركز در ادامه با اشــاره به اينكــه صنعت بيمه همه 
ريسك هاى كشور را تحت پوشش قرار مى دهد و براى مردم اطمينان 
به ارمغان مى آورد، افزود: با توجه به شرايط اخير (شيوع ويروس كرونا 
) حدود 42 هزار ميليارد تومان پرتفوى بيمه اى داشــتيم كه حدود 37 

درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

صرفه جويى كنيد تا گاز و برق قطع نشود!
 معــاون راهبــرى وزارت نيــرو گفــت: بــا توجــه بــه كاهــش دمــا و ســردى هــوا 
از هموطنــان انتظــار داريــم به طــور جــدى نســبت بــه كاهــش مصــرف گاز اقــدام 

كننــد تــا در فصــل ســرد خاموشــى نداشــته باشــيم.
ــا توجــه بــه كاهــش دمــا و  بــه گــزارش مهــر، مصطفــى رجبى مشــهدى، گفــت: ب
ســردى هــوا، مشــكالت تأميــن ســوخت در مناطــق سردســير و برفــى در برخــى 
از نقــاط كشــور گاهــى اتفــاق مى افتــد از هموطنــان انتظــار داريــم به طــور جــدى 
نســبت بــه كاهــش مصــرف گاز اقــدام كننــد تــا در فصــل ســرد خاموشــى نداشــته 

باشــيم. ســال گذشــته در برخــى از نقــاط كشــور به دليــل كاهــش تحويــل ســوخت 
نيروگاهــى (گاز) قطــع بــرق داشــتيم كــه اميدواريــم امســال ايــن اتفــاق رخ ندهــد. 
ــع  ــه قط ــت و هيچ گون ــادى اس ــور ع ــرق كش ــبكه ب ــت ش ــر وضعي درحال حاض
ــه  ــق روال ادام ــا طب ــه نيروگاه ه ــانى ب ــروز سوخت رس ــه ام ــا ب ــم و ت ــى نداري برق

دارد.
ــراى  ــكل ب ــروز مش ــال ب ــرد: احتم ــح ك ــرو تصري ــرى وزارت ني ــاون راهب مع
ــرف گاز در  ــد مص ــه رش ــد روب ــه رون ــورت ادام ــور درص ــرق كش ــن ب تأمي
بخــش خانگــى وجــود دارد، ولــى ايــن قطعــى گــذرا اســت و ســريع برطــرف 
خواهــد شــد. بــا توجــه بــه مصــرف گاز در بخــش خانگــى و تجــارى، توصيــه 

ــرف گاز  ــدر مص ــد. هرچق ــش ياب ــژه گاز كاه ــرق و به وي ــرف ب ــود مص مى ش
ــدا  ــش پي ــا كاه ــهم گاز نيروگاه ه ــود، س ــتر ش ــرما بيش ــل س ــى در فص خانگ
ــل  ــر به دلي ــت. در حال حاض ــات نيس ــع بى تبع ــوع به قط ــن موض ــه اي ــد ك مى كن
گســترش ســرماى هــوا در كشــور و افزايــش مصــرف گاز توســط بخــش 
ــا مشــكلى در گرمايــش  ــن بخــش اســت ت ــن گاز اي ــا تأمي خانگــى، اولويــت ب

ــازل ايجــاد نشــود. من
ــر از افزايــش  ــران خب ــى گاز اي ــن گــزارش روز پنجشــنبه شــركت مل براســاس اي
ــه  ــارى ب ــى و تج ــن مصــرف در بخــش خانگ ــه اي مصــرف گاز را داد به طورى ك

ــون مترمكعــب رســيد. رقــم 524 ميلي

غزل اسالمي»
 طبــق آمارهايي كه در اســتان همدان از 
فعاالن مسكن به گوش مي رسد تعداد معامالت 
فعلي آپارتمان هاى نوســاز نسبت به 5 سال 
گذشــته حدود 15 درصد كاهش يافته است. 
طبق اخبار، همين عــدد در تهران 16 درصد 
است. يك سازنده مســكن در همدان اظهار 
كرد: تا پيش از ســال 92 تعــداد واحدهايي 
كه مي ســاختم و به راحتي به فروش مي رفت 
بيشــتر از حال حاضر بــود. اميدي افزود: در 
2 ســال اخير بازار مسكن رونق پيدا كرده اما 
هنوز تعداد معامالت به آن زمان نمي رسد، كه 
علت اصلى آن به كاهش قدرت خريد مربوط 

مى شود.
يك ســازنده ديگر هم گفــت: قدرت خريد 
مصرف كننده واقعي مسكن بسيار پايين آمده 
به هميــن دليل عرضه واحدهــاى جديد به 
بازار كمتر شده و مردم به خاطر فاصله قيمتي 
واحدهاي نوســاز و قديمي گرايش بيشتري 
به خريد واحدهاي ســال ســاخت باال پيدا 
كرده اند. درصورتي كه تا چندسال پيش رغبت 
مردم به واحدهايي با ســال ساخت باال بسيار 
كم بود و معامله اين ملك ها به سختي صورت 

مي گرفتند.
مالــك يك بنــگاه مســكن هم بيــان كرد: 
خودشان  مشتري هاي  هنوز  نوساز  واحدهاي 
را دارند اما چيزي كه ما مي بينيم مردم بيشــتر 
دنبال واحدهاي سال ساخت دار هستند چون 
قيمت آنها افت كــرده و اغلب به فكر ميزان 
توان خريد خود هســتند؛ زيرا در بسياري از 
موارد من مي بينم كه پــول مردم به خانه هاي 
نوساز دلخواهشــان نمي رسد اما مي توانند در 
همان منطقه و مســاحت موردنظرشان واحد 

سال ساخت باال پيدا كنند.
وي ادامه داد: بســياري از مشتريان نسبت به 
واحدهاي سال ساخت دار بي رغبت هستند اما 
مجبورند بخرند چون هر روز توان خريدشان 
روبه پايين اســت و فقط مي خواهند خانه اي 
بخرند يا واحدشــان را با واحد بهتر و بزرگتر 

عوض كنند.
يكي فعال مســكن هم اظهار كرد: از اواسط 
تابســتان تعداد واحدهاي خشكي كه به بازار 

عرضه شــده بيشتر از گذشــته شده به همين 
دليل تعداد معامالت اين واحدها هم باال رفته 
اما بيشترين خريد و فروش روي واحدهايي 

است كه سال ساخت 5 سال به پايين دارند.
وي افــزود: دليل اينكه از مهرماه اين واحدها 
بيشــتر معامله مي شــوند احتماال اين اســت 
كه مردم شــنيده اند بازار مســكن در آينده به 
ركــود مي خورد. البته برخى از فروشــندگان 
قيمت هاي پيشنهادي خود را منطقي تر كرده اند 
كه اين موجب ايجــاد رغبت براي خريداران 

شده است.
يك خريدار مسكن هم اين گونه بيان كرد: در 
6 ماهي كه به دنبال خريد خانه بوده ام به نظرم 
افزايش قيمــت فروشــندگان در يكي 2 ماه 
اخير منطقي تر بوده، چون اواسط تابستان هر 
فروشنده اي روزانه قيمت خود را باال مي برد و 
در اغلب مواقع پيشنهادهاي رؤيايي مي دادند. 
من كه هــرروز قيمت ها را رصــد مي كردم 
مي ديدم برخى واقعا عجيب و غريب قيمت ها 
را بــاال مي برند و وقتي قيمــت مناطق ديگر 
را به آنها مي گفتند واكنش مثبتي نداشــتند و 
مي گفتند: «مالمان اســت و مي خواهم به اين 

قيمت بفروشم».

البتــه در خروجــي خبرگزاري هــا، گزارش 
آبان ماه 1399 بازار مســكن شــهر تهران هم 
نشــان مى دهد معامــالت آپارتمان هاى كمتر 
از 5 سال ســاخت 2 درصد نسبت به مهرماه 
باال رفته اســت. كه دليل ايــن تغيير در بازار 
مســكن در همدان، تهران و احتماال ســاير 
شهرها مى تواند افزايش عرضه، كاهش درصد 
افزايش قيمت هاى پيشنهادى، نگرانى از ركود 
آينده، احتمال اجرايى شــدن قانون ماليات بر 
خانه هاى خالى باشــد. با اين حال افزايش 2
درصدى معامالت واحدهاى نوســاز با توجه 
ريزنوســانات ماهيانــه نمى توانــد رقم قابل 

مالحظه اى تلقى شود.
طبق گزارش ها از بازار مســكن همدان در 3

هفته اخير نرخ هــاى كاذب به تدريج از بازار 
كنــار رفته اما كماكان ديده مى شــود به دليل 
كمبود فايل هاى مرغوب و نوســاز، اين نوع 
از آپارتمان ها در مواردي 2 تا ده ميليون تومان 
باالتــر از ميانگين قيمت مســكن در مناطق 
مختلف شــهر همدان عرضه مى شود. به طور 
مثال قيمت يك واحد آپارتمان از مجتمع هاي 
شهرك بهشتي ده ميليون و واحدي با شرايط 
مشــابه در يكي از آپارتمان هاي همان مجتمع 

15 ميليون تومان براي فروش فايل شده است. 
اين تفاوت قيمت براي واحدهايي با شرايطي 
نزديك به هم در مناطق بهتر شهر مانند استادان 
در مواردي به ده ميليون تومان هم مشــاهده 

شده است.
برخى كارشناسان در ســطح كشور معتقدند 
با توجه به تغييرات ايجادشــده در اندازه هاى 
اقتصاد ايران، انتظار افت شديد قيمت مسكن 
دور از ذهن است اما احتمال ثبات و ته نشين 
شــدن نرخ ها در 3-2 سال آينده وجود دارد. 
اما در مقابل برخى كارشناســان هم مي گويند 
ممكن اســت به دليل كاهش قــدرت خريد 
روزبــه روزي جلوي رشــد بي رويه قيمت ها 
گرفته شــود اما در هرصــورت قيمت ها به 
نسبت تورم و يا افزايش نرخ دالر باال مي رود.
يك فعال بازار در همدان هم گفت: هيچ وقت 
قيمت مسكن پايين نمي آيد. برخالف برخى 
گفته ها درحال حاضر هم قيمت ها پايين نيامده 
و در چند ماه گذشته هرماه ده درصد باالرفته؛ 
اما ممكن اســت مانند ماه گذشته قيمت هايي 
كــه فروشــندگان پيشــنهاد مي دهنــد كمي 
منطقي تر شود و افزايش هاي سرسام آور براي 

ملك خود درنظر نگيرند. 

 يكــى از چالش هاي توليــد قارچ موضوع 
تازه خوري آن اســت كه نظارت و برنامه ريزى 
مناسب براى توليد را دشوار مى كند، ضمن اينكه 
اشــباع بازار نيز ضرورت صادرات را دوچندان 
مى كند اما صادرات اين محصول مقطعى است 

و در تمام سال انجام نمى شود.
اينكه بيــن توليدكننــدگان قــارچ خانگى و 
واحدهاى بزرگ هم تعامل و هماهنگى وجود 
ندارد مزيد بر علت شده و موجب شده دالالن با 
قيمت بسيار پايين قارچ توليدكنندگان خانگى را 
بخرند كه اين امر موجب آسيب به توليدكنندگان 

بزرگ قارچ شده است.
يك توليدكننده قارچ در همدان به اذعان خودش 
ميزان توليد قارچ در واحد توليدى خود را بسيار 

كمتر از سال هاى گذشته كرده است.
على يادگارى با بيان اينكه هيچ اميدى به بازار 
ندارد به خبرگزاري بــازار گفت: به دليل اينكه 
قارچ به سرعت فاسد مى شود، بازار مصرف آن 
كامًال روزانه است و اين طور نيست كه به علت 
نوسانات قيمت ها بتوان اين كاال را براى آينده 

انبار كرد.
يادگارى با طرح اين پرســش كه آيا خود شما 
حاضر مى شوى قارچ را براى مصرف 2 هفته ات 
تهيه كنى؟ پاسخ اين پرسش را منفى اعالم كرد 
و ادامه داد: به همين ســبب قيمتى كه امروز در 
بازار قارچ عرضه مى شود برابر با نرخ سال هاى 

گذشته است و رشد چشمگيرى نداشته است.
 حدود 40 درصد محصول
 به كشور عراق صادر مى شود

ايــن توليدكننده قــارچ درباره صــادرات اين 
محصول به كشور عراق نيز بيان كرد: محصول 
قــارچ به دليل حساســيت زيــاد و نگهدارى 
به صــورت فصلى بــه نزديك ترين همســايه 
مرزى يعنى كشــور عراق صادر مى شود كه در 
فصل گرم به دليل فساد ســريع اين محصول، 
همه توليدات ما به مصرف داخلى و درنهايت 
مصرف در اســتان هاى هم جوار مى رسد اما در 
فصل هاى ديگــر حدود 40 درصد محصول به 

كشور عراق صادر مى شود.

يادگارى با بيان اينكه پاييز فصل صادرات قارچ 
اســت، گاليه كرد: با اينكه در فصل صادرات 
به سر مى بريم و بازار رونق خوبى دارد اما قيمت 

اين محصول افزايشى نداشته است.
وى افزود: با مديريت توليد مى شد بازار را تشنه 
اين محصــول كرد اما از آنجا كه صنعت توليد 

قارچ رها شده ديگر توليد به صرفه نيست.
وى به نوسان قيمت مواد اوليه در عين به صرفه 
نبودن قيمت فــروش قارچ نيز به عنوان چالش 
ديگر اين صنعت اشاره و بيان كرد: امسال براى 
چندمين بار قيمت مواد اوليــه باال رفته و اين 
درحالى است كه حتى اگر قيمت قارچ باال برود 

مردم توان خريد ندارند.
ايــن توليدكننده قارچ به فرهنگ ســازى براى 
آوردن قارچ سر سفره مردم اشاره كرد و گفت: 
با افزايش قيمت ســاير مــواد پروتئينى به ويژه 
گوشــت مرغ و قرمز، مردم متوجه شــدند كه 
مى توانند با خرج كمتر پروتئين مورد نياز خود 
را تأمين كنند از طرف ديگر بيمارى هايى كه منع 
مصرف گوشت مى آورد نيز باعث گرايش مردم 

به مصرف قارچ شد.
يادگارى به امكان ناپذير بودن راه اندازى صنايع 
تبديلى براى قارچ به عنوان يك چالش مهم در 
اين صنعت اشــاره كرد و افــزود: درباره ايجاد 
صنايع تبديلى براى قارچ خيلى برنامه ريزى و 

فكر كرديم اما تاكنون بى فايده بوده است.
وى ادامه داد: پودر كردن قارچ يا خشك كردن 
آن عملى نيست و چون تازه خورى آن اولويت 

دارد امكان انبار كردن آن نيز وجود ندارد.
يادگارى توضيح داد: تنها صنايع تبديلى كه براى 
قارچ وجود دارد بالنچ است آن هم در قطعات 
ريز كه براى ترشــيجات و صنايــع پروتئينى 

مصرف دارد و چندان راه گشا نيست.
وى در پاســخ به اينكه در اســتان همدان اين 
صنعــت تبديلى وجــود دارد يا نــه؟ گفت: 
هيچ گونه صنعت تبديلى براى قارچ در همدان 

وجود ندارد.
يادگارى در پاسخ به اينكه چرا براى اين صنعت 
تبديلــى در همــدان ســرمايه گذارى صورت 
نمى گيرد؛ گفت: در استان همدان از توليدكننده 
حمايت نمى شود پس كســى رغبت نمى كند 

روى اين بازار سرمايه گذارى كند.
ايــن توليدكننده قارچ به نبــود حمايت جهاد 
كشــاورزى از توليدكنندگان نيز اشاره كرد و با 
گاليه از بى برنامگى هاى اين سازمان ادامه داد: 
جهاد كشــاورزى همدان حتى روى مواد اوليه 
نظــارت ندارد كه مواد اوليه بى كيفيت دســت 

توليدكننده نرسد.
وى تشــريح كرد: وقتى مــواد اوليه بى كيفيت 
باشد ميزان توليد به شدت افت مى كند و ممكن 

است به جاى 25 درصد باردهى ميزان توليد به 
8 درصد برسد.

ايــن توليدكننده قارچ افــزود: كرونا و كاهش 
فــروش غذاهاى آماده و فســت فودها نيز به 
اين وضعيــت دامن زده و مصرف قارچ را بين 
شــهروندان پايين آورده اما توليد برنامه ريزى 
شده نيســت و با ميزان تقاضا هم خوانى ندارد 
اما درحال حاضر صادرات به عراق و كشورهاى 
عربى انجام مى شــود به شــهرهاى اطراف هم 

صادرات داريم.
از يادگاري درباره اختالف قيمت قارچ بين بازار 
همدان و شــهرى مثل تهران پرسيدم كه گفت: 
حتى اگر نرخ زيادى روى قارچ بكشند بايد به 
آنها حق داد؛ زيرا هزينه پالستيك، كارگر، حمل 
و نقل و خرابى قارچ و دورريز آن زياد اســت 
ضمن اينكه از طرفى قارچ وزن هم كم مى كند.

 پيش بينى توليد4700 تن قارچ
 در همدان

مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى استان 
همدان هم در پاسخ به چرايي وضعيت نامناسب 
توليــد قارچ در همدان توضيــح داد: تالش ما 
گســترش صنايع تبديلى و همچنين صادرات 
اســت و در اين زمينه تالش و سرمايه گذارى 
زيادى صورت گرفته اما درباره قارچ بايد به فكر 

گسترش صادرات بود.
حجت ا... شــهبازى بيان كرد: پيش بينى شــده 
امسال در استان همدان 4 هزار و 700 تن قارچ 

توليد شود.
با اين تفاســير بايد گفت اشتغال زايى در بخش 
كشاورزى رضايت بخش است اما برنامه ريزى 
براى تنظيم عرضه و تقاضا و تناسب بخشى به 
آن بايــد در رأس برنامه ها براى توليدكنندگان 
قــارچ قرار بگيــرد و بازاريابى ها براى فروش 
اين محصول به گونه اى باشد كه توليدكنندگان 
از فعاليت در اين عرصه دل زده و نااميد نشوند.

بر همين اساس اميدواريم در كنار تالش جهاد 
كشــاورزى براى رونق توليد و ايجاد اشتغال، 
شــاهد رونق بازار محصوالت كشاورزى نيز 

باشيم .

پيشنهاد افزايش پلكانى حقوق سال آينده 
كارگران

 يك مقام مســئول كارگرى پيشنهاد كرد حداقل دستمزد سال آينده 
كارگران در شوراى عالى كار به شكل پلكانى و با درنظر گرفتن معوقات 
مزدى سال هاى گذشته تعيين شود تا از اين طريق بخشى از هزينه هاى 

زندگى كارگران جبران شود.
فتح ا... بيات در گفت وگو با ايسنا، اجرانشدن ماده 41 قانون كار را يكى 
از مشكالت اساسى تعيين دســتمزد كارگران دانست و گفت: معتقدم 
به لحاظ قانونى مشكلى براى تعيين دستمزد نداريم و ماده 41 قانون كار 
به صراحت مبنا و مالك تعييــن حداقل مزد كارگران را كه بر پايه نرخ 
تورم بانك مركزى و ســبد معيشت خانوار است، مشخص كرده است 
منتها بحث اين است كه ماده 41 اجرا نمى شود و نرخ تورم مطابق آنچه 

از سوى مراجع رسمى اعالم مى شود، مدنظر قرار نمى گيرد.
وى ادامه داد: در مورد سبد معيشت هم مى بينيم كميته دستمزد شوراى 
عالى كار همه ســاله رقم هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران را پس از 
جلسات متعدد بررسى، اعالم مى كند ولى هنگام تعيين مزد فاصله زيادى 
بين دســتمزد مصوب با هزينه سبد معاش خانوار كارگرى وجود دارد. 
رقم سبد هزينه خانوار 5 ميليون تومان تعيين مى شود ولى حقوق كارگر 

2 ميليون و 800 هزار تومان به تصويب مى رسد.
رئيــس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانــى با تأكيد بر عقب ماندگى 
دســتمزد كارگران در سال هاى اخير خاطرنشان كرد: در طول سال هاى 
گذشته به دليل فاصله بين سبد معيشت و نرخ تورم، دستمزد كارگران با 
عقب افتادگى مواجه شده و قدرت خريد كارگران به تدريج كاهش يافته 
است. بارها اعالم كرده ايم كه اين عقب افتادگى به شكل پلكانى و ظرف 
5 تا ده سال جبران شود تا بخشى از هزينه هاى زندگى كارگران كاهش 
يابد. به گفته بيات، امروز دريافتى يك كارگر بايد 9 ميليون تومان باشد 
ولى روى 3 ميليون تومان مانده است و به دليل مباحثى همچون نبود توان 
كارفرمايان يا ريزش نيروهــاى كار، قدرت خريد خانوارهاى كارگرى 

افزايش پيدا نمى كند.
اين مقام مسئول كارگرى درباره نحوه پلكانى شدن دستمزد عقب افتاده 
كارگران، گفت: هر درصدى كه هر ســاله براى افزايش حداقل مزد در 
شوراى عالى كار درنظر گرفته و تصويب مى شود، 5 تا ده درصد ديگر به 
آن اضافه كنند تا عقب ماندگى مزدى جبران شود؛ يعنى اگر بر فرض قرار 
است افزايش حداقل دستمزد 25 درصد تصويب شود، 5 درصد ديگر 
از معوقات ســال هاى گذشته روى آن اضافه و 35 درصد شود تا از اين 
طريق بتوانيم هرسال درصدى از عقب افتادگى دستمزد كارگران را جبران 
كنيم و بخشى از هزينه هاى معيشت خانوارهاى كارگرى را كاهش دهيم.

لغو سفارش فروش 250 هزار سهام عدالت
 مديرعامل شركت ســپرده گذارى مركزى گفت: بيش از 250 هزار 
نفر بالغ بر 700 ميليارد تومان ســفارش فروش ســهام عدالت خود را 

لغو كردند.
به گزارش مهر، حســين فهيمى با بيان اينكه آيا همچنان فروش سهام 
عدالت از طرف كارگزارى ها امكان پذير نيســت، گفت: فروش سهام 
عدالت متوقف نشــده است و فروش ســهام عدالت به صورت خرد و 

بلوكى همچنان ادامه دارد.
وى ادامه داد: دارايى ســهام عدالت در بازار ســرمايه قابل توجه است 
و نكته اى كه ســهامداران عدالت بايد به آن توجه كنند اين اســت كه 
ســهامداران بايد در زمانى كه بازار منفى است سفارش فروش خود را 
كنسل كنند تا بازار به ثبات برسد، زيرا عرضه و تقاضا تعيين كننده روند 

بازار است.
فهيمى افزود: ســهامداران ســهام عدالت كه روش مستقيم را انتخاب 
كردند در 36 شــركت بورسى و فرابورسى ســهام دارند، بايد در زمان 
تصميم گيرى براى فروش نگاهى به وضعيت بازار داشته باشند، زيرا اگر 
سهام خود را عرضه كنند كمك به كاهش قيمت سهام مى كنند و ممكن 

است فروش سهام با دشوارى مواجه شود.
مديرعامل شــركت ســپرده گذارى مركزى ادامه داد: سهام عدالت در 
مقطعى نقش مهمى را در بازار ســرمايه ايجاد و تبديل به متعادل كننده 
بازار شد و تعادل را در بازار بوسيله عرضه ها ايجاد كرد، زيرا زمانى كه 
بازار عطش خريد داشت سهام عرضه شد و عطش خريد فروكش كرد، 
همچنين سهام عدالت در زمانى كه صف هاى فروش تشكيل شده بود، 

فشار فروش را افزايش داد.
وى افزود: از آبان ماه كه امكان لغو سفارش فروش سهام عدالت فراهم 
شــد، بيش از 250 هزار نفر بالغ بر 700 ميليارد تومان سفارش فروش 
ســهام عدالت خود را لغو كردند. فهيمى ادامــه داد: كارگزاران موظف 
هستند امكان لغو ســفارش فروش را در سامانه كاربران فراهم كنند و 
تاكنون بيش از صد كارگزارى اين امكان را براى كارگزاران خود فراهم 

كردند اين موضوع جزو تكاليف آنها است.
مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى افزود: اگر كارگزارى امكان لغو 
ســفارش فروش را در ســامانه خود مهيا نكرده باشد و سهامدار با اين 
تخلف مواجه شــد با مركز پيام سهام عدالت تماس بگيرد و تخلف را 

گزارش دهد.

فعال بازار در همدان:

خانه ارزان نمى شود

نااميدي در بـازار قـارچ
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در ليگ قهرمانان اروپا
صعود 9 تيم به مرحله حذفى قطعى شد

 ديدارهاى هفته پنجم مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا با صعود 
9 تيم به مرحله حذفى قطعى شــد و سرنوشــت 7 تيم ديگر به روز 

پايانى كشيده شد.
بازى ديدارهاى هفتــه پنجم مرحله گروهى ليــگ قهرمانان اروپا با 
برگزارى 8 بازى به پايان رسيد كه در پايان، صعود تيم فوتبال دورتموند 
قطعى شــد، چلسى صدرنشينى اش را مســجل و پارى سن ژرمن كار 

منچستريونايتد را براى راهيابى به مرحله بعدى سخت كرد.
در گــروه E تيم فوتبال دورتموند در خانه مقابل التزيو به تســاوى 
يك - يك بســنده كــرد، اما يك امتياز اين بازى براى قطعى شــدن 
صعــودش به مرحله بعد كافى بود. با اين نتيجه دورتموند ده امتيازى 
شــد و صدرنشــين ماند. التزيو هم با 9 امتياز در رده دوم اين گروه 

ايستاده است.
در ديگر بازى اين گروه تيم فوتبال زنيت روسيه در بلژيك با حضور 
90 دقيقه اى ســردار آزمون مقابل تيم كلوب بروژ با نتيجه 3 بر صفر 

شكست خورد و ديگر شانسى براى صعود ندارد. 
با نتايجى كــه رقم خورد و با توجه به اينكــه التزيو در هفته پايانى 
رقابت  ها بايد به مصاف بروژ برود، صعود دورتموند قطعى شد. التزيو 
با كسب يك تساوى از بازى خانگى بعدى اش هم مى تواند صعود كند. 
در همين حال زنيت با يك امتياز قعرنشين ماند و حتى شانس راهيابى 

به ليگ اروپا را هم از دست داد.
در گروه F در نبرد تيم هاى چلســى و ســويا براى صدرنشينى اين 
نماينــده انگليس بود كه ميزبان اســپانيايى  خود را با نتيجه 4 بر صفر 
در هــم كوبيد. هر 4 گل اين بازى را اوليويه ژيرو مهاجم فرانســوى 
چلســى به ثمر رساند و پوكر كرد. چلسى با اين پيروزى 13 امتيازى 
شــد و با توجه به كســب نتيجه بهتر در مصاف رودررو با سويا يك 
هفته به پايان مرحله گروهى سرگروهى  خود را قطعى كرد. سويا هم 
كه مانند چلسى از پيش صعودش قطعى شده بود، با ده امتياز در سيد 
دوم قرعه كشــى مرحله يك هشتم نهايى قرار مى گيرد. در جدول اين 
گروه تيم كراسنودار با 4 امتياز راهى ليگ اروپا و رن يك امتيازى هم 

حذف شده است.
در گــروه G تيم فوتبــال يوونتوس در يك بــازى خانگى ميهمان 
اوكراينى خود تيم ديناموكيف را با نتيجه 3 بر صفر شكست داد. همين 
نتيجه در بازى تيم  هاى بارسلونا و فرنس واروش در پايتخت مجارستان 
تكرار شد. بارسا در غياب ليونل مسى 15 امتيازى شد تا در هفته پايانى 

در نوكمپ براى صدرنشينى به مصاف يوونتوس برود.
با اين نتايج، بارسلونا با 15 امتياز صدرنشين ماند و يوونتوس هم با 12
امتياز در رده دوم قرار گرفت. به اين ترتيب نبرد براى سرگروهى ميان 
اين 2 تيم به مصاف رودرروى آنها در هفته پايانى رقابت   ها كشــيده 
شــد جايى كه يوونتوس بايد با اختالف 3 گل حريفش را شكســت 
دهــد. همچنين تيم هاى ديناموكيف و فرنــس واروش كه هر 2 يك 
امتيــاز دارند در هفته پايانى براى راهيابى به ليگ اروپا در اوكراين به 

مصاف هم مى روند.
در گروه H و در حســاس ترين بازى هفته، تيم فوتبال پارى سن ژرمن 
در ورزشــگاه اولدترافورد ميزبان خود منچستريونايتد را با نتيجه 3 بر 
يك شكســت داد و صدرنشين شــد.  با پايان دور پنجم و يك هفته 
مانده به پايان دور گروهى صعود 9 تيم قطعى شد و سرنوشت 7 تيم 

نيز به روز پايانى شد. 
از گروهA بايرن مونيخ آلمان با 13 امتياز صعود خود را مســجل كرد، 
در گروه B همه چيز به روز پايانى كشيد، اين گروه كه به گروه مرگ 
معروف بود هر 4 تيم مونشن گالد باخ، رئال مادريد اسپانيا، اينتر ميالن 

ايتاليا و شاختار دونتسك مجارستان شانس صعود دارند.
در گروهC دو تيم منچسترسيتى و پورتر پرتغال صعود خود را قطعى 
كردند و بازى هفته پايانى براى سرگروهى خواهد بود. در گروهD نيز 
ليورپــول انگليس صعود كرد و يكى از 2 تيم آتاالنتاى ايتاليا وآژاكس 

هلند نيز در هفته پايانى صعود خواهند كرد.
در گروهE دو تيم چلســى انگليس و ســويا اسپانيا صعود كردند. در 
گروهF دورتموند آلمان صعود كرد و سرنوشت تيم هاى التزيو ايتاليا 
وكلوب بروژ بلژيك به هفته پايانى كشــيده شد. در گروه G دو تيم 
مدعى بارســلونا و يوونتوس صعود كردنــد و بازى پايانى اين 2 تيم 
مقابل هم فقط براى سرگروهى خواهد بود؛ در آن بازى دوئل رونالدو 

و مسى ديدنى خواهد شد.
و ســر انجام در گروه H، 3 تيم منچســتر يونايتد، پارى سن ژرمن و 
اليپزيگ، 9 امتيازى شــدند و سرنوشت اين گروه نيز به هفته پايانى 

كشيده شد.

آغاز فعاليت فوتبال در ديار هگمتانه 
 باتوجه به جلســه هماهنگى هيأت رئيسه فوتبال استان با مديركل 
ورزش و جوانان اســتان و موافقت مديــركل و رئيس هيأت فوتبال 
بــه زودى درباره آغاز تمرينات باشــگاه هاى ورزشــى و برنامه ريزى 
مســابقات فوتبال و فوتســال اســتان اقدام براى فعاليت دوباره آغاز 

خواهدشد.
با اخذ مجوز و پيگيرى از ستاد كرونا توسط هيأت فوتبال و با رعايت 
تمام پروتكل هاى بهداشــتى به زودى شاهد فعاليت گسترده اين رشته 

ورزشى پرطرفدار خواهيم بود.

بودجه پيشنهادى ورزش براى سال 1400 
مشخص شد

 در اليحه پيشنهادى دولت به مجلس براى بودجه سال آينده، ميزان 
اعتبار پيشــنهادى براى 3 دستگاه تصميم گيرنده ورزش نيز مشخص 

شده است.
به گزارش مهر، هزار و 500 ميليارد تومان بودجه پيشــنهادى دولت 

براى وزارت ورزش در سال 1400 است.
براساس اليحه پيشنهادى دولت درباره بودجه سال آينده كه در اختيار 
مجلس قرار گرفت، از مجموع بودجه پيشنهادى براى وزارت ورزش 
مبلغ هزار و 134 ميليارد و 552 ميليون و 400 هزار تومان براى بخش 
عمومى و مبلغ 346 ميليــارد و 605 ميليون و 300 هزار تومان براى 

بخش عمرانى درنظر گرفته شده است.
همچنيــن در اين اليحه و براى كميته ملى المپيك هم 163 ميليارد و 
400 ميليون تومان در بخش عمومى و 3 ميليارد و 500 ميليون تومان 
هم در بخش عمرانى پيشنهاد شده است. در مجموع دولت براى كميته 
ملى المپيك در ســالى كه قرار است المپيك 2020 برگزار شود 166

ميليارد و 900 ميليون تومان اعتبار درنظر گرفته است.
در اليحــه تقديمى به مجلس 71 ميليــارد تومان هم براى كميته ملى 

پارالمپيك پيش بينى شده است.

درآمد 150 ميلياردى تبليغات پخش 
مسابقات ورزشى

 براساس اليحه بودجه سال 1400 درآمد حاصل از تبليغات ناشى 
از پخش مســابقات ورزشى 150 ميليارد تومان برآورد شد كه بايد به 
نســبت 30 به 70 بين وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسيما 
تقسيم شــود، اين درحالى اســت كه در اليحه بودجه سال 99 مبلغ 

مربوطه به نسبت مساوى 50 درصدى درنظر گرفته شد.
به اســتناد بند «پ» ماده 92 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، وزارت 
ورزش و جوانان و ســازمان صداوســيماى جمهورى اسالمى ايران 
مكلفند درآمدهاى تبليغاتى ناشــى از پخش مســابقات ورزشى را به 
رديف درآمدى شماره 140184 نزد خزانه دارى كل كشور واريز كنند.
وجوه واريزى به نسبت مساوى از محل رديف 49 - 530000 مندرج 
در جدول شــماره 9 اين قانون به نسبت 30 درصد در اختيار وزارت 
ورزش و جوانان (براى كمك به فدراسيون هاى مربوطه) و 70 درصد 
در اختيار سازمان صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران قرار مى گيرد.

در اين اليحه، درآمد حاصل از تبليغات ناشــى از پخش مســابقات 
ورزشى موضوع بند(پ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه در رديف 

ملى 150 ميليارد تومان برآورد شده است.

پيام حيدرى در اصفهان سوت مى زند
 هفته پنجم از بيستمين دوره رقابت هاى فوتبال ليگ برتر روزهاى 
روزهاى يكشنبه و دوشنبه هفته پيش رو برگزار خواهد شد. به همين 
خاطر اسامى داوران از سوى دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال اعالم 
شــد كه در يكى از اين بازى ها پيام حيدرى داور همدانى در اصفهان 

قضاوت خواهد كرد.
فــردا در اصفهان تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان ميزبان شــهرخودرو 
مشهد است كه كميته داوران قضاوت اين بازى را به پيام حيدرى داور 
خوب همدانى سپرده است. حيدرى را در اين بازى بهمن عبداللهى و 

صالح عرب آبادى كمك خواهند كرد.
همچنين ديدار نساجى قائمشــهر مقابل پرسپوليس را كوپال ناظمى 

به همراه على اكبر نورى و حميد سبحانى قضاوت خواهند كرد.
روز دوشــنبه 17 آذر نيز بازى 2 تيم اســتقالل تهران و صنعت نفت 
آبادان را  حســن اكرمى ســوت خواهــد زد و يعقوب ســخندان و 

اميرمحمد داود زاده وى را در امر قضاوت يارى خواهند كرد.

افزايش سهم ورزش همگانى در بودجه 
سال 1400 شهردارى ها

 شــهردارى ها در ســال 1400 براى ورزش همگانى بودجه ويژه 
اختصاص مى دهند.

به گزارش فدراســيون ورزش هاى همگانى، نظر به ضرورت افزايش 
سرانه ورزش شــهروندى با مشاركت شــهردارى ها، پيرو مكاتبات 
معاونت فرهنگى و توسعه ورزش همگانى وزارت ورزش و جوانان 
بــا معاونت هماهنگى وزارت كشــور، بودجــه ورزش همگانى در 
شهردارى هاى كشور در ابالغ بودجه و اعتبارات شهردارى ها در سال 

1400 افزايش مى يابد.
اين اقدام، گامى ارزشــمند در راستاى توسعه زيرساخت ها و استفاده 
بهينه از ظرفيت هاى شهردارى ها در توسعه ورزش همگانى محسوب 

مى شود.
گفتنى اســت به زودى تفاهم نامه ســه جانبه فدراســيون ورزش هاى 
همگانى، وزارت كشور و وزارت ورزش و جوانان در راستاى توسعه 
مشاركت سازمان يافته شهردارى ها در ورزش همگانى منعقد خواهد 

شد.

آكادمى بسكتبال در استان فعال مى شود
 آكادمى بسكتبال در استان همدان يكى از اولويت هاى بسيار 

مهم دستگاه ورزش استان است كه به زودى راه اندازى مى شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديــدار با رئيس و اركان 
هيأت بســكتبال اســتان همدان با بيان ايــن مطلب، در جريان 
وضعيت بسكتبال اســتان قرار گرفت و گفت: براى بالندگى و 
ارتقاى جايگاه ورزش بســكتبال به دوران پرافتخار خود پيگير 
مشــكالت هيأت خواهيم بود و حمايت الزم را انجام خواهيم 

داد.

حميد سيفى در ادامه با اشاره به  ضرورت توجه هرچه بيشتر 
به مقوله استعداديابى در ورزش اســتان، گفت: پيشكسوتان 
يكى از ســرمايه هاى معنوى در ورزش هســتند كه مى توانند 
جوانان را براى كســب مهارت هــا و همچنين فنون موردنياز 
و انتقال دانســته هاى خــود همراهى كنند. وى بــا تأكيد بر 
اينكه اســتان همدان داراى زيرساخت هاى ورزشى خوبى در 
حوزه هاى مختلف است، گفت: ورزشگاه 6 هزارنفرى شهيد 
قاســم ســليمانى يكى از ظرفيت هاى مغفول مانده است كه 
بايد براى ارتقاى جايگاه بســكتبال از اين فرصت و ظرفيت 

كرد. استفاده 

 استفاده از ظرفيت اماكن ورزشى 
براى توسعه ورزش 

 استفاده از ظرفيت اماكن ورزش براى توسعه ورزش و اشتغال 
جوانان استان همدان در دستور كار دستگاه ورزش قرار گرفت.

مديركل اداره ورزش وجوانان اســتان با اعالم اين مطلب گفت: 
تصميم داريم نظارت خود را بر باشگاه پاس بيشتر كنيم و به دنبال 
آن هستيم تنش ها و اتفاقاتى كه در سال گذشته در اين تيم جارى 

بود را كاهش دهيم.
حميد ســيفى با اشــاره به محدوديت هــاى كرونايى افزود: 

اداره كل ورزش و جوانــان اســتان تابع تصميمات ســتاد 
ملى و اســتانى كرونا اســت و به دنبال آن هستيم كه با ارائه 
پيشــنهاداتى به اين ستاد، برخى از رشــته هاى ورزشى را با 
نظارت اداره كل ورزش و جوانان و رعايت شــيوه نامه هاى 

كرونايى فعال كنيم.
وى با بيان اينكه بايد از ظرفيت هاى ورزشى مغفول مانده بيشترين 
اســتفاده را بكنيم، گفت: بايد از تمام ظرفيت هاى اســتاديوم ها، 
زمين هاى چمن و باشگاه هاى ورزشى بيشترين استفاده را بكنيم 
و دنبال آن هســتيم كه در اين راســتا از ظرفيت جوانان همدانى 

بهره مند شويم.

سليمان رحيمى»
 رقابت هــاى فوتبــال ليگ دســته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور در فصل1400-
1399 به صــورت وبينار برگزار شــد و 28
تيم حاضر در اين مســابقات حريفان خود 

را شناختند.
مسابقات ليگ دسته دوم با توجه به شرايط 
كرونايى در بازه زمانى 24 آذر تا يك  دى ماه 

1399 آغاز خواهد شد. 
در اين رقابت ها 2 نماينده از اســتان همدان 
حضور دارند. در اين قرعه كشى تيم شهردارى 
در گروه نخست و تيم پاس در گروه دوم قرار 

گرفته و حريفان خود را شناختند.

هر 2 تيم پاس و شــهردارى مدعى هستند 
كــه تيم خــود را بــراى صعود بــه ليگ 
يك بســته اند و از چنــدى پيش تمرينات 
آماده سازى خود را با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى ســتاد كرونا در ورزشگاه هاى 
همدان  مفتح  و  مريانج  حاج بابايى  شــهيد 
آغاز و اردوهايى را نيز در همدان و تهران 

كرده اند. برگزار 
تيم شــهردارى بــا مربى بومــى خود رضا 
طاليى منش و با تكيه بــر بازيكنان بومى و 
پاس با هدايت مهدى پاشازاده و جذب 14
بازيكــن غيربومى خود را آمــاده مصاف با 

حريفان كرده اند.

در روز قرعه كشــى پاس بــا توجه به اينكه 
در فصل گذشــته به مرحله پلى آف صعود 
كرد به همراه 3 تيم سقوط كننده از ليگ يك 
سپيدرود رشت، نيروى زمينى تهران و علم 

و ادب تبريز در سيد يك قرار گرفتند.
 تيم فوتبال شهردارى در گروه نخست اين 
رقابت ها با قرعه 14 و پاس در گروه دوم با 

قرعه 4 حريفان خود را شناختند.
شهردارى همدان در گروه نخست با تيم هاى 
ايران جوان بوشهر، محتشم تبريز، نفت و گاز 
گچساران، آواالن كامياران، علم و ادب تبريز، 
ويستا توربين تهران، ملى حفارى اهواز، اميد 
گناوه، مس نوين كرمان، ســپيدرود رشت، 

اســپاد تهران، فوالد نوين اهواز و شهردارى 
بندرعباس هم گروه شد و در نخستين مصاف 
بايد راهى بندرعباس شود و با هم نام خود در 

اين شهر ديدار كند.
تيم پاس نيز در گروه دوم با تيم هاى نفت 
اميديه، شاهين بندرعامرى بوشهر، نيروى 
زمينى تهران، شــهردارى بندرماهشــهر، 
اترك بجنورد، شمس آذر قزوين، عقاب 
تهران، شــهيدقندى يزد، ميالدمهر تهران، 
شــهداى بابلســر، ســردار بوكان، مس 
شهربابك و شــهردارى بم همگروه شد 
كه در نخستين بازى پذيراى عقاب تهران 

خواهد بود.

*برنامه هفته نخست
*گروه الف

ايران جوان بوشهر ...................  محتشم تبريز
نفت و گاز گچساران............  آواالن كامياران
علم و ادب تبريز ..........  ويستا توربين تهران
.......................  اميد گناوه ملى حفارى اهواز 
.................  سپيدرود رشت مس نوين كرمان 
اسپاد تهران ......................... فوالد نوين اهواز
شهردارى بندرعباس..........  شهردارى همدان

*گروه ب
نفت اميديه .........  شاهين بندرعامرى بوشهر
..  شهردارى بندرماهشهر نيروى زمينى تهران 
اترك بجنورد....................  شمس آذر قزوين
پاس همدان ..............................  عقاب تهران
....................  ميالدمهر تهران شهيدقندى يزد 
.........................  سردار بوكان شهداى بابلسر 
مس شهربابك..........................  شهردارى بم

*برنامه هفته دوم 
*گروه الف

....................  ملى حفارى اهواز محتشم تبريز
..........................  اسپاد تهران آواالن كامياران 
ويستاتوربين تهران.......  شهردارى بندرعباس
سپيدرود رشت...........  نفت و گاز گچساران
فوالدنوين اهوا..................  ايران جوان بوشهر
اميد گناوه .........................  علم و ادب تبريز
شهردارى همدان ................ مس نوين كرمان

*گروه ب
شمس آذر قزوين ......................  نفت اميديه
..................  نيروى زمينى تهران عقاب تهران 
ميالدمهر تهران ......................  شهداى بابلسر
.....  شهيدقندى يزد شاهين بندرعامرى بوشهر
شهردارى بم .............................  پاس همدان
شهردارى بندرماهشهر.............  اترك بجنورد
سردار بوكان ........................... مس شهربابك

*برنامه هفته سوم ليگ 
*گروه الف

ايران جوان بوشهر - آواالن كامياران
مس نوين كرمان - ويستاتوربين تهران

شهردارى بندرعباس - اميد گناوه
اسپاد تهران - سپيدرود رشت

محتشم تبريز - فوالدنوين اهواز
ملى حفارى اهواز - علم و ادب تبريز

نفت و گاز گچساران - شهردارى همدان
*گروه ب

اترك بجنورد ............................  عقاب تهران
مس شهربابك .....................  ميالدمهر تهران
...... شاهين بندرعامرى بوشهر شهداى بابلسر 
.................  شهردارى بم نيروى زمينى تهران 
شمس آذر قزوين .....  شهردارى بندرماهشهر
............................  شهيدقندى يزد نفت اميديه
پاس همدان .............................  سردار بوكان

*برنامه هفته چهارم 
گروه الف

..............  ملى حفارى اهواز فوالدنوين اهواز 
شهردارى همدان........................  اسپاد تهران
.......................  محتشم تبريز آواالن كامياران 

علم و ادب تبريز .........  شهردارى بندرعباس
ويستاتوربين تهران.....  نفت و گاز گچساران
...............  ايران جوان بوشهر سپيدرود رشت 
اميد گناوه ..........................  مس نوين كرمان

*گروه ب
شهردارى بندرماهشهر................  نفت اميديه
سردار بوكان...................  نيروى زمينى تهران
......................  شهداى بابلسر شهيدقندى يزد 
ميالدمهر تهران .........................  پاس همدان
شهردارى بم ...........................  اترك بجنورد
شاهين بندرعامرى ................  مس شهربابك

*برنامه هفته پنجم 
*گروه الف

اسپاد تهران ...................  ويستا توربين تهران
نفت و گاز گچساران ..................  اميد گناوه
.......  شهردارى بندرعباس ملى حفارى اهواز 
محتشم تبريز .......................  سپيدرود رشت
...................  فوالدنوين اهواز آواالن كامياران 
..............  علم و ادب تبريز مس نوين كرمان 
ايران جوان بوشهر .............  شهردارى همدان

*گروه ب
.......................  ميالدمهر تهران نيروى زمينى 
پاس همدان ....................  شاهين بندرعامرى
نفت اميديه ............................  شهداى بابلسر
شمس آذر قزوين ....................  شهردارى بم
.............  شهردارى بندرماهشهر عقاب تهران 
مس شهربابك ......................  شهيدقندى يزد
اترك بجنورد ...........................  سردار بوكان

*برنامه هفته ششم 
*گروه الف

................  آواالن كامياران ملى حفارى اهواز 
اميد گناوه ..................................  اسپاد تهران
شهردارى همدان ....................  محتشم تبريز
ويستاتوربين تهران ..........  ايران جوان بوشهر
.........  مس نوين كرمان شهردارى بندرعباس 
................... فوالدنوين اهواز سپيدرود رشت 
علم و ادب تبريز........  نفت و گاز گچساران

*گروه ب
نفت اميديه ...............................  عقاب تهران
شاهين بندرعامرى بوشــهر - نيروى زمينى 

تهران
سردار بوكان ....................  شمس آذر قزوين
ميالدمهر تهران .......................  اترك بجنورد
......................  مس شهربابك شهداى بابلسر 
شهردارى بم .............  شهردارى بندرماهشهر
.........................  پاس همدان شهيدقندى يزد 

*برنامه هفته هفتم 
*گروه الف

.............  ملى حفارى اهواز مس نوين كرمان 
اسپاد تهران .......................  علم و ادب تبريز
..................  ويستاتوربين تهران محتشم تبريز
....................  سپيدرود رشت آواالن كامياران 
ايران جوان بوشهر ........................  اميد گناوه
نفت و گاز گچساران ..  شهردارى بندرعباس

............ ~ شهردارى همدان فوالدنوين اهواز 
*گروه ب

مس شهربابك ...........................  نفت اميديه
..............  شهيدقندى يزد نيروى زمينى تهران 
شمس آذر قزوين ................  ميالدمهر تهران
............................  شهردارى بم عقاب تهران 
اترك بجنورد ..................  شاهين بندرعامرى
پاس همدان ...........................  شهداى بابلسر
شهردارى بندرماهشهر .............  سردار بوكان

*برنامه هفته هشتم 
*گروه الف

...............  سپيدرود رشت ملى حفارى اهواز 
.................  اسپاد تهران شهردارى بندرعباس 
اميد گناوه ...............................  محتشم تبريز
شهردارى همدان ..................  آواالن كامياران
ويستاتوربين تهران .............  فوالدنوين اهواز
.......  نفت و گاز گچساران مس نوين كرمان 
علم و ادب تبريز .............  ايران جوان بوشهر

*گروه ب
نفت اميديه ..............................  شهردارى بم
...............  نيروى زمينى تهران شهداى بابلسر 
شاهين بندرعامرى............  شمس آذر قزوين
سردار بوكان .............................  عقاب تهران
ميالدمهر تهران .........  شهردارى بندرماهشهر
مس شهربابك ..........................  پاس همدان
.......................  اترك بجنورد شهيدقندى يزد 

*برنامه هفته نهم 
*گروه الف

نفت و گاز گچساران - ملى حفارى اهواز
اسپاد تهران - مس نوين كرمان

محتشم تبريز - علم و ادب تبريز
آواالن كامياران - ويستاتوربين تهران

فوالدنوين اهواز - اميد گناوه
ايران جوان بوشهر - شهردارى بندرعباس

سپيدرود رشت - شهردارى همدان
*گروه ب

پاس همدان................................  نفت اميديه
..............  مس شهربابك نيروى زمينى تهران 
شمس آذر قزوين .................  شهيدقندى يزد
........................  ميالدمهر تهران عقاب تهران 
شهردارى بندرماهشهر - شاهين بندرعامرى
اترك بجنورد..........................  شهداى بابلسر
شهردارى بم.............................  سردار بوكان

*برنامه هفته دهم 
*گروه الف

............  شهردارى همدان ملى حفارى اهواز 
نفت و گاز گچساران ................  اسپاد تهران
..............  محتشم تبريز شهردارى بندرعباس 
اميد گناوه .............................  آواالن كامياران
ويستاتوربين تهران ..............  سپيدرود رشت
علم و ادب تبريز ................  فوالدنوين اهواز
.............  ايران جوان بوشهر مس نوين كرمان 

*گروه ب
نفت اميديه ..............................  سردار بوكان
پاس همدان ...................  نيروى زمينى تهران
...................  شمس آذرقزوين شهداى بابلسر

شاهين بندرعامرى ....................  عقاب تهران
ميالدمهر تهران ........................  شهردارى بم
..........  شهردارى بندرماهشهر شهيدقندى يزد
مس شهربابك ........................  اترك بجنورد

*برنامه هفته يازدهم 
*گروه الف

اسپاد تهران ......................  ملى حفارى اهواز 
محتشم تبريز .....................  مس نوين كرمان 
.................  علم و ادب تبريز آواالن كامياران 
شهردارى همدان ...........  ويستاتوربين تهران
......................... - اميد گناوه سپيدرود رشت 
فوالدنوين اهواز............  شهردارى بندرعباس
ايران جوان بوشهر ......  نفت و گاز گچساران

*گروه ب
...................  نفت اميديه نيروى زمينى تهران 
شمس آذر قزوين .................  مس شهربابك
.........................  شهيدقندى يزد عقاب تهران 
سردار بوكان ........................  ميالدمهر تهران
شهردارى بم ...................  شاهين بندرعامرى
شهردارى بندرماهشهر............  شهداى بابلسر
اترك بجنورد ............................  پاس همدان

*برنامه هفته دوازدهم 
*گروه الف

ملى حفارى اهواز...........  ويستاتوربين تهران
اسپاد تهران.......................  ايران جوان بوشهر
نفت و گاز گچساران..............  محتشم تبريز
شهردارى بندرعباس..............  آواالن كامياران
............................ شهردارى همدان اميد گناوه
علم و ادب تبريز..................  سپيدرود رشت
................  فوالدنوين اهواز مس نوين كرمان 

*گروه ب
نفت اميديه ..........................  ميالدمهر تهران
................  اترك بجنورد نيروى زمينى تهران 
پاس همدان .....................  شمس آذر قزوين
...........................  عقاب تهران شهداى بابلسر
شاهين بندرعامرى....................  سردار بوكان
........................  شهردارى بم شهيدقندى يزد 
مس شهربابك ..........  شهردارى بندرماهشهر

*برنامه مسابقات هفته سيزدهم ليگ 
دسته دوم
*گروه الف

ايران جوان بوشهر.............  ملى حفارى اهواز
..............................  اسپاد تهران محتشم تبريز
..................  مس نوين كرمان آواالن كامياران 
ويستاتوربين تهران ......................  اميد گناوه
سپيدرود رشت.............  شهردارى بندرعباس
........  نفت و گاز گچساران فوالدنوين اهواز 
شهردارى همدان...............  علم و ادب تبريز

*گروه ب
اترك بجنورد .............................  نفت اميديه
شمس آذر قزوين ..........  نيروى زمينى تهران
.........................  مس شهربابك عقاب تهران 
ميالدمهر تهران................  شاهين بندرعامرى
شهردارى بم...........................  شهداى بابلسر
شهردارى بندرماهشهر ..............  پاس همدان
سردار بوكان .........................  شهيدقندى يزد

برنامه بازى هاى شهردارى و پاس همدان 
در ليگ دسته دوم

برنامه كامل بازى هاى فصل 1400-1399 ليگ دسته دوم در نيم فصل نخست

آگهى حصر وراثت 
خانــم فاطمــه بختيــارى داراى شناســنامه شــماره 5029373640 بــه شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 112/9900421ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــعلى  ــادروان عباس ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــخ 1388/07/18  ــماره 5029363221 در تاري ــنامه ش ــه شناس ــارى ب بختي
ــه حيــن الفــوت آن  ــدرود زندگــى گفتــه ورث در اقامتــگاه دائمــى خــود ب

ــه: متوفــى منحصــر اســت ب
ــنامه 1324  ــماره شناس ــه ش ــعلى ب ــد عباس ــارى فرزن ــا بختي  1- رض
متولــد 1356 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 2- علــى بختيــارى 
ــادره از  ــد 1341 ص ــنامه 866 متول ــماره شناس ــه ش ــعلى ب ــد عباس فرزن
فامنيــن پســر متوفــى 3- فاطمــه بختيــارى فرزنــد عباســعلى بــه شــماره 
شناســنامه 1093 متولــد 1350 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى 4- زهــرا 
ــد 1337  ــنامه 865 متول ــماره شناس ــه ش ــعلى ب ــد عباس ــارى فرزن بختي
صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى 5- مهلقــا هاشــمى فرزنــد علــى حســين 
بــه شــماره شناســنامه 6 متولــد 1316 صــادره از فامنيــن همســر متوفــى. 
ــور را در يــك نوبــت آگهــى  ــا انجــام تشــريفات درخواســت مزب اينــك ب
مــى نمايــد تــا هــر كســى اعتــراض دارد و يــا وصيــت نامــه متوفــى نــزد او 
باشــد، از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــى ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــى صــادر خواهــد شــد. 
(م الف245 )
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اعطاى نشان درجه يك هنر 
به پير ُسرنانواز همدانى

 نشان درجه يك هنر به استاد «ماشاءا... رسام» ُسرنانواز پيشكسوت اين 
ديار اعطا شــد؛ اين نشــان معادل دكتراى هنرى است كه از سوى وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر و به پير موسيقى زاگرس تقديم شد.
 ماشــاءا... رسام ســال 1313 در روســتاى «گوزل ابدال» همدان ديده 
بــه جهان گشــود و از كودكى در محضر پدر و برادر ســرنا، باالبان و 
چگــور را مى آموزد و خيلى زود به يكى از نوازندگان سرشــناس اين 
منطقه تبديل شــد تا جايى كه در بيشــتر سور و سوگ مردمان اين ديار 

مى نوازد. سرنا 
عضو هيأت مديره انجمن موســيقى استان همدان روز پنجشنبه در اين باره 

به ايرنا، گفت: استاد رسام در جشنواره هاى موسيقايى بسيارى شركت كرده 
و بارها در جشنواره موسيقى مقامى زاگرس نشينان در ساز سرنا حائز رتبه 

نخست شده است.
قادر شهسوارى گفت: كارنامه درخشان موسيقى استاد رسام، جامعه هنرى 
همدان را براى نكوداشــت اين گنجينه گرانقدر به تكاپو انداخت و مراحل 
دريافت نشان هنرى، توسط صادق چراغى شاگرد وفادار استاد پيگيرى شد 
تا مركز اعتبارسنجى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى استاد را واجد شرايط 

دريافت نشان درجه يك هنرى دانست.
اين پژوهشگر موســيقى خاطرنشان كرد: نشــان درجه يك هنرى معادل 
دكترا اســت كه امروز به ميزبانى نشريه همدان نامه و با حضور چهره هاى 
شــاخص فرهنگى مانند اســتاد پرويز اذكايى و جمعى از هنردوستان اين 
نشان ارزشــمند به پير سرنانواز زاگرس اعطا شــد و عالقه مندان هم اين 

برنامه را از شبكه هاى اجتماعى تماشا كردند.
آئين تجليل از پير ســرنانواز استان با هدف رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 
به صورت آنالين از شــبكه هاى اجتماعى پخش شــد و استاد رسام نشان 
درجه يك هنرى خود را از دســتان «پرويز اذكائى» تاريخ دان و پدر معنوى 

اهالى فرهنگ همدان دريافت كرد.
استاد ماشاءا... رسام نيز در اين آئين با بيان اينكه نخستين استادم پدرم بود، 

گفت: 76 سال است كه در كار نوازندگى هستم.
در ادامه اين آئين «على اصغر طاهرى» خواننده و ترانه ســراى پيشكسوت 

همدانى و استاد رسام چند قطعه موسيقايى را اجرا كردند.
 اســتاد رسام در زمســتان 88 ســالگى همچنان در اوج مهارت و تسلط 
در ســرناى خود مى دمد و نوازنگانى جوان براى آينده اين ديار را مشــق 

موسيقى مى دهد.

ضرر مالى و روحى كرونا به صنف 
هنرهاى نمايشى

 جشنواره مجازى تئاتر 
برگزار مى شود

 رئيس انجمن هنرهاى نمايشــى استان همدان به 
ضرر مالى و روحى كرونا به صنف هنرهاى نمايشى 

اشاره كرد.
كيانــوش بهروزپور در گفت وگو با فــارس با بيان 
اينكه صنف هنرمندان تئاتر هم در ايام كرونايى دچار 
خسارات  مالى و روحى شدند، اظهار كرد: در 9 ماه 
سالجارى هيچ نمايشى به روى صحنه نرفته و همين 

امر موجب ناراحتى اهالى هنر نمايش شده است.
وى با بيان اينكه جشنواره تئاتر كودك و نوجوان كه 
به طور كلى لغو شــد، افزود: اجراهاى عمومى سطح 
شــهر نيز طى اين مدت به دليل شيوع كرونا وجود 

نداشت و اهالى هنر بسيار متضرر شدند.
رئيس انجمــن هنرهاى نمايشــى اســتان همدان 
درباره حمايــت از هنرمندان نمايش نيز گفت: قول 
حمايت هايى از هنرمندان داده شــده و صندوق هنر 
نيز كمك هايى داشــته اما آنچه انتظار ما بود محقق 

نشده است.
وى از برگزارى مجازى جشــنواره تئاتر استانى خبر 
داد و گفت: فراخوان جشنواره خردادماه ابالغ شد و 
در آذرماه جارى قرار است به صورت آنالين برگزار 

شود.
بهروزپور با اشاره به اينكه 16 براى شركت جشنواره 
اعــالم آمادگى كرده اند، بيان كــرد: از بين 16 گروه 
نمايشى 7 يا 8 كار براى جشنواره انتخاب مى شود و 
در فضاى مجازى كه يا آپارات و يا اينستاگرام است، 

كارها داورى و به نمايش گذاشته مى شود.
وى افزود: از ميان آثار منتخب 2 اثر برتر به جشنواره 
فجر معرفى مى شود و 4 برگزيده در بخش بازيگرى 
مرد بازيگــرى زن، كارگردان و نويســنده قدردانى 

خواهند شد.

ارسال بيش از 5000 اثر به 
هشتمين جشنواره رسانه هاى 

ديجيتال رضوى
 مطابق فراخوان تا 15 دى ماه 99 فرصت ارســال 

اثر وجود دارد.
 رئيس هشتمين جشنواره رسانه هاى ديجيتال رضوى 
از ارســال بيش از 5 هزار اثر از سراسر كشور به اين 

دوره جشنواره خبر داد.
محمدحسين اسماعيلى در گفت وگو با ايرنا با تشريح 
جزئيات هشــتمين جشنواره رســانه هاى ديجيتال 
رضوى، اظهار كرد: اين جشــنداره با تكيه  بر توليد 
محتوا در فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى با 

محوريت فرهنگ منور رضوى برگزار مى شود.
وى يادآور شد: عالقه مندان مى توانند آثار خود را با 
موضوعات اجتماعى، ارزش هاى اخالقى، حاكميتى 
و زيارت امام رضا(ع) در قالب هاى مختلف شــامل 
عكس، عكس نوشــته، ويدئو و پادكست در بخش 
مردمى و موشــن گرافيك و اينفوگرافى، فيلم كوتاه 

و نماهنگ (كليپ)، در بخش حرفه اى ارائه دهند.
وى عنوان كــرد: همچنين توليدكنندگان محتوا، آثار 
خود را در يكى از نرم افزارهاى شبكه هاى اجتماعى 
و اپليكيشــن ها مانند آپارات، روبيــكا، چارخونه، 
پروفايل، آخرين خبر، تماشا، نماشا، شنوتو با هشتگ 

# امام رضا و # امام رئوف منتشرشده، ارسال كنند.
 معرفــى نمايش هــاى راه يافتــه بــه 

سى ودومين جشنواره تئاتر استان
هشــت نمايش براى اجرا در سى ودومين جشنواره 

تئاتر استان همدان انتخاب و معرفى شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همدان بــا اعالم اين خبر گفت: هيــأت انتخاب و 
داورى اين دوره از جشنواره متشكل از آقايان عباس 
شيخ بابايى، محمدجواد كبودراهنگى، محمد قاسمى، 
كيانوش بهروزپور و حسين صفى، 7 نمايش را براى 
اجــرا در بخش رقابتى و يــك نمايش را در بخش 

خارج از مسابقه معرفى كرده است.
احمدرضا احســانى اظهار كرد: «رؤيــاى عقيم» به 
كارگردانــى رضا باغبــان از مالير، «كاش چشــم 
نمى ديد» به كارگردانى فرزاد لباسى از همدان، «كافه 
تريا» بــه كارگردانى مرتضى عبداللهــى از همدان، 
«كافه ســايه» به كارگردانى محمود غفارى و ابراهيم 
يمين اســماعيلى از بهار، «ملى» به كارگردانى سعيد 
باغبانى نير از همدان، «نتايج سرگيجه» به كارگردانى 
سجاد طهماسبى از تويســركان و «يقه چرك ها» به 
كارگردانــى حميدرضا رضايى مجــد از همدان در 
بخــش رقابتى و «ســرباز» برجك شــماره 37 به 
كارگردانى احمد ياوندالماســى از اسدآباد در بخش 

خارج از مسابقه اجرا و پخش مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه اين دوره از جشنواره به صورت 
مجازى برگزار خواهد شــد؛ خاطرنشان كرد: پخش 
زنده نمايش ها از طريق صفحه اينستاگرام اداره كل به 
نشانى Hamedan.farhang@ انجام مى شود.
احســانى افزود: آئيــن پايانى جشــنواره و معرفى 
برگزيدگان هم روز 20 آذرماه از طريق اينســتاگرام 

به صورت زنده پخش خواهد شد.

در كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى كرونا 
تصويب شد

امهال بازپرداخت تسهيالت كرونايى 
گردشگرى تا پايان 99

 با تصويــب كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى كرونا بازپرداخت 
تمامى وام هايى كه تاكنون به فعاالن گردشگرى پرداخت شده است، تا 

پايان سال 99 امهال خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى مهر، تمامى اقســاطى كــه در بازه زمانى مهرماه 
1399 تا اســفندماه 1399 سررسيد مى شــوند، با احتساب سود دوران 
امهال، به انتهاى دوره پرداخت اقساط منتقل مى شوند يعنى تمامى اقساط 
قرار گرفته در اين دوره (صرف نظر از نوع قرارداد) به مدت 6 ماه تعويق 
خواهند شد و نحوه دريافت سود اين دوره، متناظر با دستورالعمل هاى 

نظام بانكى خواهد بود.
هــدف از ايــن تصميم حمايت از اين كســب وكارها با نبــود الزام به 
بازپرداخت اقساط تسهيالت تا پايان سال بوده است، زيرا كسب وكارهاى 
حوزه گردشــگرى در دوران شــيوع ويروس كرونا عمًال امكان كسب 

درآمد و بازپرداخت اقساط بانكى خود را ندارند.
 سازمان تأمين اجتماعى امهال حق بيمه كسب وكارهاى 

گردشگرى را پذيرفت
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با صدور بخشنامه اى، امهال حق بيمه 
سهم كارفرمايى مهر تا اسفند سال 99 كسب وكارهاى حوزه گردشگرى 

را اعالم كرد.
به نقل از پايگاه اطالع رسانى و پايش آثار اقتصادى كرونا، براساس اعالم 
مصطفى ســاالرى، تمامى كارگاه هايى كه فعاليت آنها منطبق با جدول 
فعاليت هاى اقتصادى حوزه گردشگرى است، مى توانند از مزاياى امهال 

20 درصد حق بيمه سهم كارفرمايى تا پايان سال 99 بهره مند شوند.
كارفرمايان كارگاه هاى يادشــده نيز كه با ارســال ليست كاركنان شاغل 
در كارگاه نســبت به پرداخت حداقــل ده درصد حق بيمه متعلقه اقدام 
مى كنند، بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 نسبت به تعيين 
تكليف حق بيمه معوق شده سهم كارفرمايى دوره مهر تا اسفند سال 99 
(پرداخت يكجاى آن در ارديبهشت ماه سال 1400 و يا ترتيب پرداخت 

آن حداكثر در 6 قسط) اقدام كنند.
همچنين درصورت پرداخت يكجاى بدهى مربوطه و يا ترتيب پرداخت 
آن به شــرح فوق، بدهى مزبور از شمول جرايم تأخير تأييده پرداخت 

حق بيمه معاف مى شود.

افزايش قابل توجه بودجه حج و زيارت
 بودجه ســازمان حــج و زيارت 
بدون آنكه تغييــرى در مأموريت و 
تعداد زائران اعزامى داشــته باشد، با 
افزايش قابل توجه بودجه براى سال 

بعد مواجه شده است.
به گزارش ايســنا، در اليحه بودجه 
چهارشــنبه، 12 دولت  كــه   1400

آذرماه به مجلس تحويل داد، مجموع 
اعتبارات سازمان حج و زيارت براى سال آينده رقمى بالغ بر 122 هزار 
ميليون ريال تعيين شده است كه در مقايسه با بودجه سال 1399 حدود 
65 درصد افزايش را نشان مى دهد. بودجه اين سازمان براى سال 99 بالغ 

بر 68 هزار ميليون ريال بود.
بيشترين هزينه اين ســازمان در اعزام زائر به عربستان و عراق مصرف 
مى شــود كه به نظر مى رسد افزايش نرخ ارز در يك سال گذشته و تأثير 
آن در هزينه هاى حج و عتبات، رقم بودجه سازمان حج و زيارت را براى 

سال بعد اين چنين تحت تأثير قرار داده است.
تنها مأموريت تعريف شده براى سازمان حج و زيارت «سامان دهى اعزام 
زائران به حج، عمره و عتبات عاليات» اســت. طبق اين بودجه بندى، در 
سال 1400 همانند سال هاى گذشته سازمان حج و زيارت مأمور به اعزام 
85 هزار زائر به عربســتان براى حج تمتــع و 500 هزار زائر به عتبات 
عاليات اســت كه اعتبار هزينه اى درنظر گرفته شده براى سفر حج تمتع 
78/074 ميليون ريال و براى ســفر عتبات عاليات 33/926 ميليون ريال 

برآورد شده است.
در اين اليحه همانند ســال هاى اخير، رديف بودجه اى براى سفر عمره 
درنظر گرفته نشــده است. ايران از سال 1394 در اعتراض به تعرض 2

مأمور فرودگاه جده به 2 نوجوان ايرانى، اعزام زائران را به عمره متوقف 
كرده است. اعتبارات هزينه اى نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت 
نيز با عنوان اســتفاده از كاال و خدمــات در اين اليحه، 50 هزار ميليون 

ريال محاسبه شده است.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
دال غافل ز سبحانى چه حاصل                                  مطيع نفس و شيطانى چه حاصل
بود قدر تو افزون از ماليك                                         تو قدر خود نميدانى چه حاصل
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■ حديث:
امام على(ع):

همانا دِل جوان ، مانند زميِن كشت ناشده است . آنچه در آن افكنده شود ، مى پذيرد . از اين رو ، 
پيش از آن كه دلت سخت گردد و ِخردت سرگرم شود ، به تربيت تو هّمت گماشتم .     

نهج البالغة : الكتاب 31 

 از ابتداى شــيوع كرونــا و آگاهى 
از رونــد اين بيمارى مشــخص شــد؛ 
كرونا به راحتى دســت از سر فرد مبتال 
برنمى دارد و همچنين قدرت سرايت در 
اين بيمارى، بســيارى را به اين فكر برد 
كه فــرد مبتال به كوويد-19 پس از طى 
مراحل اصلى درمان نياز به زمانى براى 
درمان هــاى تكميلــى دارد؛ بنابراين در 
بسيارى از كشورها هتل و اقامتگاه هايى 
براى افرادى كه در منزلشان اتاقى مجزا 
نداشــتند و يا فردى با بيمارى زمينه اى 
داشتند كه امكان ابتال را داشت، به عنوان 
مكانى براى طى كــردن دوران نقاهت 
درنظر گرفته شــد. البتــه نه تنها بيماران 
مبتال بلكه كادر درمان نيز كه امكان مبتال 
بودن به اين بيمارى را نيز داشتند راهى 

اين هتل ها شدند.
در ايــران نيز از همان ابتدا ولى تيمورى 

معاون گردشگرى كشور از امكان داوطلبانه هتل ها 
براى تبديل شــدن به نقاهتگاه خبــر داد و گفت: 
درصورت درخواســت وزارت بهداشــت هتل ها 
به صورت داوطلبانــه مى توانند به نقاهتگاه بيماران 

كرونايى تبديل شوند.
على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى 24 آبان ماه 99 از آمادگى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى براى اجاره 
هتل هــاى درجه يــك، 2 و 3 به  عنــوان نقاهتگاه 
بيماران كرونايى و اســتقرار كادر پزشكى در آنجا 

خبر داد.
وى با اشــاره به درخواســت ســعيد نمكى وزير 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى درباره اجاره 
هتل هــاى درجه يــك، 2 و 3 و اماكــن اقامتى در 
اســتان ها به عنــوان نقاهتگاه بيمــاران كرونايى و 
استقرار كادر پزشــكى، تصريح كرد: اين موضوع 
پيش تر در جلسه هيأت دولت و ستاد ملى مقابله با 
كرونا مطرح شده بود. وزارت بهداشت براى اجاره 

و پرداخت اجاره بهاى اين اماكن آمادگى دارد.
فرهنگــى  ميــراث  مديــران كل  از  مونســان 
گردشــگرى و صنايــع دســتى اســتان ها خواســت 
ــا اعــالم هرچــه ســريع تر ايــن درخواســت  كــه ب
وزارت بهداشــت بــه هتل هــا و اقامتگاه هــا در 
يــك،  درجــه  هتل هــاى  فهرســت  اســتان ها، 
ــتند  ــد هس ــر عالقه من ــن ام ــه اي ــه ب 2 و 3 را ك
ــامى  ــا اس ــد ت ــرار دهن ــه ق ــار وزارتخان در اختي
ــا  ــود ت ــالم ش ــت اع ــه وزارت بهداش ــا ب هتل ه
ــراى  ــهر ب ــر ش ــكى ه ــوم پزش ــگاه هاى عل دانش

ــد. ــدام كنن ــا اق ــا هتل ه ــرارداد ب ــاد ق انعق
 كارشناسان هتل ها را ارزيابى مى كنند

نايــب رئيــس جامعــه حرفــه اى هتلــداران كشــور 
ــش  ــد و در كي ــك واح ــتان ي ــر اس ــت: در ه گف
و قشــم نيــز هتل هايــى را در اختيــار بيمــاران 
ــى  ــت هتل هاي ــد. فهرس ــرار مى دهن ــى ق كروناي
كــه داوطلــب تبديــل بــه نقاهتــگاه بــراى بيمــاران 
مبتــال بــه كرونــا شــده اند در اختيــار وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــه اســت. ــرار گرفت پزشــكى ق

شهرام شــيروانى افزود: كارشناسان 
از  كافــى  ارزيابى هــاى  بهداشــت  وزارت 

اين هتل ها انجــام مى دهند و درصورت داشــتن 
اســتانداردهاى الزم فــاز نهايى اين طــرح اجرا 
مى شــود و هتل ها در اختيار بيماران كرونايى قرار 

مى گيرد.
نايب رئيس جامعه هتلداران ايران و رئيس هتل هاى 
بينالمللــى باباطاهر از افزايش تعــداد هتل ها براى 
تبديــل به نقاهتگاه خبــر داد و گفت: به زودى نام 
شهرســتان هاى داراى هتلى براى پذيرش بيماران 

كرونايى اعالم مى شود.
33 هتل در مرحله نخست

شــيروانى ادامه داد: در مرحله نخست در مجموع 
33 هتل در ايــن طرح شــركت مى كنند. وزارت 
بهداشــت براى اين تعداد هتل اعالم نياز كرده بود 
كه حاال در اختيارشــان قرار مى گيرد. كارشناسان 

وزارت بهداشــت تهويه اتاق ها، مساحت 
و ديگر شــرايط مورد نظرشان را ارزيابى 
مى كننــد و درصورت موافقت با آن هتل، 
دانشــگاه علو پزشكى استان اقدام به عقد 

قرارداد مى كند.
پس از عقد قرارداد بيــن 2 طرف امكان 
اعالم نام هتل ها ميسر مى شود؛ زيرا ممكن 
اســت هتل داوطلب از نظر كارشــناس 
الزم  اســتانداردهاى  بهداشــت  وزارت 
را نداشــته باشــد اما به دليل منتشر شدن 
اســمش براى پذيرش مبتاليان به كرونا 
ديگر مسافران رغبتى براى حضور در آن 

هتل ها نداشته باشند.
درحالى كــه هنوز كارشناســان وزارت 
بهداشــت درحال ارزيابــى اين 33
هتل براى تبديل شــدن به نقاهتگاه 
هستند، نايب رئيس جامعه حرفه اى 
هتلداران از افزايش تعداد هتل هاى 
متعلق به بيماران كرونايى به خواست 
وزارت بهداشــت خبــر داد و گفت: 
به زودى فهرســت هتل ها در هر شهرستان 

را نيز اعالم مى كنيم.
وى بــا بيــان اينكــه تبديــل شــدن هتــل بــه 
گفــت:  اســت،  داوطلبانــه  كامــال  نقاهتــگاه 
ــل  ــى تماي ــم هــر هتل درحال حاضــر اعــالم كردي
ــود و  ــزوده ش ــرح اف ــن ط ــه اي ــد ب دارد مى توان
اگــر اســتانداردهاى مــورد نظــر وزارت بهداشــت 

ــود. ــگاه ش ــت، نقاهت را داش
در اين طرح هتلى كه اســتانداردهاى الزم وزارت 
بهداشت را داشت به نقاهتگاه تبديل مى شود و تنها 
امكان ارائــه خدمات به بيماران كرونايى را دارد و 
گردشگران و مسافران امكان ورود به اين هتل ها را 
نخواهند داشت. در اين طرح قرداد 3 ماه بين هتل 
و دانشگاه علوم پزشــكى آن استان منعقد مى شود 
و هزينه اجاره از ســوى وزارت بهداشت پرداخت 

مى شود.

 به دنبــال نامه وزير كار به مقــام معظم رهبرى 
درباره «ايجاد نظام متمركــز تأمين اجتماعى براى 
آحاد مردم» و اشــاره اين نامــه به «تخصيص بيمه 
بيكارى به افرادى كه از كرونا بيكار شده و گاه بيمه  
بيكارى هم ندارند»، معاون گردشــگرى با اطمينان 
گفت: آن دسته از فعاالن گردشگرى و صنايع دستى 
كه بيمه ندارنــد، صد درصد مشــمول اين طرح 

وزارت كار هستند.
به گزارش ايسنا، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
هفته گذشته در نامه اى به مقام معظم رهبرى نوشت: 
«برنامه عمل بــه فرمايش حضــرت عالى درباره 
«ايجاد نظــام متمركز تأمين اجتماعــى براى آحاد 
مردم» با بهره گيرى از دانش كارشناسان، متخصصان 
و شــركاى اجتماعى و با استفاده از ظرفيت قانون 
ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى، 
با جديت پيگيرى، تدوين و به فوريت تقديم رئيس 

محترم جمهورى خواهد شد.»
محمد شــريتعمدارى در بخش پايانى همين نامه 
اشاره كرده است: «حســب تأكيد پيشين آن رهبر 
فرزانه درباره تخصيص بيمه بيكارى به افرادى كه 
از كرونا بيكار شده و گاهى بيمه  بيكارى هم ندارند، 
اليحه مربوط به پرداخت حقوق بيكارى صاحبان 
كســب و كارهاى آسيب ديده از كرونا تهيه و براى 

تصويب به هيأت دولت تقديم شده است.»
اكنون براى كســب و كارهاى گردشگرى، به ويژه 
راهنمايان تور كه بيشتر آنها از آبان ماه سال گذشته 
در بيكارى بلندمدتى به سر مى برند و از مزاياى بيمه 

نيز بى بهره اند و درآمد جايگزينى هم نداشته اند، اين 
پرســش مطرح شده است كه چه ســهمى از اين 
حقوق بيكارى و طــرح وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى خواهند داشت؟
بنا بر گزارش كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى 
كرونا، كســب و كارهاى گردشــگرى يكى از 14

رسته شغلى به شدت آسيب ديده از كرونا بوده اند. 
آخريــن ارزيابى هــاى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى نيز نشان مى دهد ميزان 
خسارت واردشده به صنعت گردشگرى از ويروس 
كرونا تا پايان شهريورماه به بيش از 30 هزار ميليارد 
تومان رسيده اســت. تعداد شاغالن بيكار شده در 
اين بخش نيز 88 هزار و 500 نفر اعالم شده است. 
هرچند برآورد فعاالن گردشگرى از تعداد بيكاران 
اين صنعت بيش از عددى است كه اين وزارتخانه 

اعالم كرده است.
معــاون گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنايع دســتى درباره سهم كسب و 
كارهاى آسيب ديده گردشــگرى از طرح وزارت 
تعــاون، كار و رفاع اجتماعــى و دريافت حقوق 
بيكارى، به ايســنا، گفت: اگر طــرح وزارت كار 
تصويب و اجرا شــود، بخش گردشگرى و صنايع 
دســتى، صد درصد جزو آن خواهنــد بود و اين 
مطالبه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 

دستى است.
ولــى تيمــورى ادامه داد: گردشــگرى و صنايع 
دســتى بيشــترين تعداد شــاغالن بدون بيمه را 

دارد. تعداد اين افــراد، طبق آخرين اطالعات و 
آمــارى كه ما به وزارت كار داده ايم، 4 تا 5 برابر 
بيشتر از گروه بيمه شده در اين 2 حوزه است. با 
توجه به اطالعاتــى كه در اختيار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى قرار گرفته اســت، اگر بنا به 
اجــراى هرگونه تصميم يا طرح حمايتى باشــد، 
حوزه گردشــگرى و صنايع دستى حتما جزو آن 

خواهد بود.
وى افزود: وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى تاكنون 2 فهرست از شاغالن داراى 
بيمه و بدون بيمه در جريان پرداخت تســهيالت 
حمايتــى در اختيــار وزارت تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى قرار داده اســت. ممكن اســت برخى از 
افراد اين فهرست ها هرگز براى دريافت تسهيالت 
اقدام نكرده باشــند، با اين حال وزارت كار مطابق 
فهرســتى كه در اختيارش قرار گرفتــه، در زمان 
اجــراى طرح هاى حمايتى مثــل پرداخت حقوق 

بيكارى، اقدام مى كند.
معاون گردشــگرى در پاســخ به اين پرســش كه 
آيا اطالعات افرادى كه براى دريافت تســهيالت 
حمايتى كرونا تاكنون اقدام نكرده و يا اطالعاتشان 
را در ســامانه «كارا» ثبت نكرده انــد نيز در اختيار 
وزارت كار قرار گرفته اســت، يا شــرط دريافت 
حقوق بيكارى و ســاير حمايت ها در آينده، ثبت 
اطالعات و يا درخواست وام از سامانه كارا است؟ 
توضيح داد: ثبت در ســامانه كارا مطرح نيست. ما 
بارها از تمام فعاالن و كسب و كارهاى گردشگرى 

درخواســت كرده ايم اطالعاتشــان را در 2 سامانه 
«جانا» (تأسيســات و مراكــز اقامتى و تفريحى) و 
«ســادرا» (دفاتر خدمات مســافرتى و راهنمايان 
گردشــگرى) ثبت كنند. ما بر آن اســاس فهرستى 
از تمام شاغالن گردشگرى به وزارت كار داده ايم. 
ثبت اطالعات در اين 2 سامانه فقط براى دريافت 
تســهيالت نيســت، نوعى خوداظهارى محسوب 
مى شود. اين اطالعات مبناى هر اقدام و طرحى در 

آينده خواهد بود.
تيمــورى در پاســخ به اين پرســش كه وزارت 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
به عنوان مرجع صادركننده مجوزهاى گردشگرى، 
مگر به اطالعات شــاغالن اين حوزه دسترســى 
ندارد، چــه الزامى بــه ثبت دوبــاره اطالعات 
توسط اشخاص در اين ســامانه ها است؟ گفت: 
مجوزهاى گردشــگرى اعتبار زمانى دارند و بايد 
تمديد شــوند، اما برخى بــراى تمديد مراجعه 
نمى كنند و اطالعات آنها ســال ها بــدون تغيير 
باقــى مى ماند. مثال از حــدود 12 هزار راهنماى 
گردشــگرى نزديك به 4 هزار نفر كارت خود را 
ديگر تمديــد نكرده اند. پس اين افراد نمى توانند 
انتظار داشــته باشند از تسهيالت ويژه اين بخش 
برخوردار شــوند. به همين دليل مــا نياز داريم 
اطالعات شــاغالن گردشــگرى را به روزرسانى 
كنيــم تا زمانى كــه طرحى مشــابه وزارت كار 
در دســتور قرار گرفــت، آن را در اختيار مرجع 

مربوطه قرار دهيم.

فهرست هتل هاى آماده براى اقامتگاه در شهرستان ها اعالم مى شود

استقبال هتل ها از بيماران كرونايى

كورسوى اميد براى بيمه نشده هاى گردشگرى و صنايع دستى


