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فوتبال همدان 
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نماز عيد فطر 
در همدان اقامه 
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رقابت احزاب و ليست هاياد

 1- بــا آنكه به لحاظ رفتار سياســى مردم 
همــدان به ليســت هاى انتخاباتــى كم توجه 
هستند، اما رصد سپهر سياسى استان در آستانه 
انتخابات شوراها، حكايت از رقابت احزاب و 

شخصيت ها و ائتالف هاى داوطلبان...
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هشتك
«نه به امتحانات حضورى»

 به كجا رسيد؟
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آغاز شهر الكترونيك با ساخت پالك هاى ملى

سامانه 1530 در اسدآبـاد 
راه انـدازى شد

استاندار در ستاد هماهنگى كنگره شهداى استان:

20 كميته براى  كنگره شهدا
 تشكيل مى شود

قاضى القضات به مديران استان مهلت يك ماهه داد

رفع موانع توليد
■ از سالمت قضايى صيانت شود           ■ نبايد سود بانك بيش از تعيين شوراى ملى پول و اعتبار و بانك مركزى باشد

4

ديدار با قضات،  صنعتگران و فعاالن اقتصادى، حضور در شوراى ادارى استان ديدار با قضات،  صنعتگران و فعاالن اقتصادى، حضور در شوراى ادارى استان 
بازديد از كارخانه صنايع غذايى كيوان و ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران استان بازديد از كارخانه صنايع غذايى كيوان و ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران استان 
از جمله برنامه هاى سفر يك روزه  آيت ا... رئيسى  به همدان بوداز جمله برنامه هاى سفر يك روزه  آيت ا... رئيسى  به همدان بود
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

رقابت احزاب و ليست ها
 1- بــا آنكه به لحاظ رفتار سياســى مردم همدان به ليســت هاى 
انتخاباتى كم توجه هســتند، اما رصد ســپهر سياسى استان در آستانه 
انتخابــات شــوراها، حكايــت از رقابت احزاب و شــخصيت ها و 
ائتالف هاى داوطلبان در تدوين ليســت و ليست بندى و ارائه ليست 

دارد.
در واقــع ايــن وظيفه كه مختــص احــزاب و از كاركردهاى حزبى 
است، اكنون به روشــى براى تداوم حضور و فعاليت سياسى برخى 

شخصيت ها و حتى افراد معمولى در استان تبديل شده است.
2- در كاركــرد احزاب، تربيت و پــرورش نيرو براى معرفى و قبول 
مســئوليت به ويژه در انتخابات به عنوان يــك كاركرد اصلى مطرح 
شده است. اما نبود حزب فراگير، فعاليت فصلى احزاب و شخصيت 
محورى فضاى سياســى ايران به جاى حزب محورى دليلى شــده تا 
اين كاركرد به شــكلى ناقص و در رقابت با شــخصيت ها و فعاالن 

سياسى انجام شود.
3- در همــدان فضاى حزبى چندان فضاى داراى رويكردى نيســت 
و احزاب نتوانســته اند در عمق جامعه نفوذ كــرده و افراد را با خود 

همراه كنند.
در چنين فضايى تالش افرادى براى ايفاى نقش حزبى بدون تشكيالت 
و كار حزبى و جمع آورى تعدادى داوطلب و ارائه ليست، بنا به داليلى 
هزينه زا بوده و اندك رويكرد ايجاد شــده به ليست در استان را نيز به 

هيچ تبديل خواهد كرد.
4- ليست و ائتالف نمى تواند بر مبناى تشكيالت و احزاب نباشد زيرا 
مرحله بعد از ارائه ليست و كسب پيروزى، مراقبت از اجراى برنامه ها 

و پاسخگويى است.
روشن اســت اين مراقبت نيازمند تشكيالتى است كه شخصيت ها و 

افراد آن را در اختيار ندارند.
5- اكنون در استان همدان ائتالف هاى بسيارى براى ارائه ليست شكل 
گرفته كه برخى از آنها شــفاف و برخى پنهانى كار رسيدن به ائتالف 
نهايى را براى انتخابات شوراها انجام مى دهند. تجربه انتخابات گذشته 
نشان داده كه اين ائتالف ها عمدتا در همراه كردن موج مردم با ائتالف 
ناكام هستند و مردم همدان خود نيز از ائتالفها دست به گزينش زده و 

به ليست به صورت كامل رأى نمى دهند.
6- رفتار سياسى مردم همدان كار احزاب و ائتالف ها را سخت كرده 
است و آنها اگر به دنبال راى مردم هستند بايد بهترين ها را در ليست 
خود قرار دهند.در اين ميان اين احزاب هســتند كه به دليل شناخت 
روحيات مردم و نــوع راى دادن آنها، مى تواننــد بهترين ها را براى 

انتخاب به مردم معرفى كنند.
7- درســت است كه احزاب بايد با هم رقابت كنند اما فعاليت ناقص 
و فصلى احزاب و داليلى ديگر منجر شده تا اكنون احزاب به رقابت 
با شــخصيت ها و افراد مجبور باشند و ليست آنها به رقابت با ليست 

شخصيت ها و افراد برود.
در اين رقابت احزاب با توجه به كاركرد و شناخت و برنامه مى توانند 
موفق تر عمل كنند و شخصيت ها و افراد را نيز وادار به ورود به احزاب 
براى كار حزبى و جمعى كنند و رفتار بازيگران سياســى را به سمت 

فعاليت جمعى تشكيالتى سوق دهند.

277 خانواده همدانى در انتظار فرزندخواندگى هستند
 معاونت امور اجتماعى بهزيستى استان همدان با بيان اينكه 277 متقاضى در اين استان 
در انتظار فرزندخواندگى هستند از سپردن 30 كودك در سال گذشته به خانواده هاى متقاضى 

فرزندخواندگى در همدان خبر داد.
زهره بختيارى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه در سال گذشته 38 درخواست فرزندخواندگى 
در همدان ثبت شده است اظهار داشت: سامانه ملى فرزند خواندگى به منظور تسهيل روند 
كار، يكسان سازى و شــفافيت كار، تسريع در فرايند واگذارى، آگاهى بخشى به متقاضيان 
و حذف موارد سفارشــى راه اندازى شــده اســت.وى ادامه داد: نوزادان دختر تا 2 سالگى 

تقاضاى بيشــترى براى فرزندخواندگى دارند و هر چه سن فرزندان باالتر مى رود احتمال 
فرزندخواندگى براى آنها كمتر مى شود. بختيارى افزود: فرزندان تحت سرپرستى بهزيستى 
تا 16 ســالگى مى توانند به خانواده هاى متقاضى واگذار شوند و همواره تعداد متقاضيان از 
فرزندان بيشتر اســت. معاونت امور اجتماعى اداره  كل بهزيستى همدان با اشاره به شرايط 
فرزند خواندگى بيان كرد: بررســى صالحيت متقاضيان طبق دستورالعمل تخصصى دفتر 
كودكان و نوجوانان بهزيستى، وضعيت اقتصادى اجتماعى مناسب و داراى مسكن و شغل 
مناسب، دادن تعهد مالى و اخالقى در خصوص تأمين آتيه فرزند، حداقل سن 30 سال يكى 
از والدين و داشتن تابعيت از جمله اين شرايط است. بختيارى اعالم كرد: متقاضيان سرپرستى 
كودك مى توانند بدون مراجعه حضورى به ادارات بهزيستى از طريق سامانه فرزندخواندگى 

نسبت به ثبت نام اوليه و آپلود مدارك خود در سامانه بر اساس محل سكونت خود تقاضاى 
خود را ثبت و كدرهگيرى دريافت كنند. وى ادامه داد: پيگيرى هاى بعدى توسط كارشناسان 
شهرستان يا استان انجام مى شود و در هر مرحله متقاضيان از طريق پيامك در جريان پيشرفت 
پرونده قرار مى گيرند.معاونت امور اجتماعى اداره  كل بهزيستى همدان گفت: اگر خانواده اى 
تقاضاى سرپرستى كودكان داراى شرايط خاص(بيمار يا معلول) را داشته باشند در صورتى 
كه احراز صالحيت شده باشد و منعى در واگذارى فرزند به آنها نباشد در اولويت خواهند 
بود. بختيارى اظهار داشــت: در سال گذشته تنها يك مورد متقاضى براى سرپرستى كودك 
كم توان ذهنى بوده كه با توجه به توجيه انجام شده و حمايت هاى مالى و روانى كه صورت 

گرفته، پذيرفته شده است.

نماز عيد فطر در همدان اقامه مى شود
 امسال نماز عيد فطر در خيابان اكباتان، جنب مسجد جامع همدان در 

فضاى باز اقامه خواهد شد.
نماينده ولى فقيه در همدان گفت: در جلســه برگزارى نماز عيد سعيد 
فطر با اشــاره به اهميت برگــزارى نماز عيد، اظهار داشــت: با انجام 
هماهنگى با ستاد استانى مقابله با كرونا نماز عيد فطر امسال در همدان 
با رعايت دقيق شيوه نامه هاى بهداشتى و با نظارت متوليان و به صورت 
محدود برگزار خواهد شــود و در روند برگزارى مراسم نيز مالحظات 

مسئوالن بهداشت و ستاد كرونا مورد نظر مى باشد.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با بيان 
اينكــه نماز عيد فطر در خيابان اكباتان، جنب مســجد جامع همدان در 
فضاى باز اقامه خواهد شد، گفت: به لحاظ شرايط موجود و شيوع اين 
ويروس منحوس، مردم واليتمدار دارالمومنين و دارالمجاهدين همدان، 
مى توانند نماز عيد فطر را در مســاجد محالت خــود و در هواى آزاد 
اقامه كنند. امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه طبق نظر ستاد ملى كرونا 
گروه هاى مذهبى بيشترى همكارى را با ستاد ملى كرونا داشته اند، مطرح 
كرد: مركز امور رسيدگى به مساجد نيز بر روند رعايت مسائل بهداشتى 

در روند برگزارى نماز در محالت نظارت خواهد داشت.

كرونا با خون منتقل نمى شود
 بنابر گفته مديركل انتقال خون استان همدان ويروس كرونا از طريق 

خون و فرآورده هاى خونى سرايت نمى كند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، افشــين محمــدى گفت: 
مراجعه كنندگان به ســازمان انتقال خون براى اهداى خون، ســالم ترين 
افراد جامعه هســتند چراكه كوچك ترين ضعف و بى حالى و يا حالت 

سرماخوردگى در وجود خود حس نمى كنند.
وى با اشاره به اينكه برخى افراد ممكن است ناقل بيمارى باشند، افزود: 
براى همين امر مراكز انتقال خون اســتان از ازدحام جمعيت پيشگيرى 
مى كنــد و تخت ها را با فاصله زياد چيدمان كرده اند همچنين ســطوح 
را همواره ضدعفونــى مى كنند و پنجره ها را باز قــرار مى دهند تا هوا 
در محيط جريان داشــته باشد عالوه بر اين ســطح اكسيژن خون افراد 
را اندازه گيرى و از شــرايط ظاهرى فرد براى تشــخيص بيمارى كرونا 

اطمينان حاصل مى كنند.
مديركل انتقال خون اســتان همدان بيان كرد: در ايام ماه مبارك رمضان 
توصيه مى كنيم كه افراد در شــب بــراى اهداى خون مراجعه كنند چرا 
كه پــس از افطار با مصرف مايعات و تقويت بدن خود دچار ضعف و 

بى حالى نخواهد شد.

طرح تشديد برخورد قانونى
 با موتورسواران متخلف در همدان

 رئيس پليس راهور همدان از آغاز طرح برخورد قانونى با دارندگان 
موتورسيكلت هاى داراى پالك مخدوش و ناخوانا در اين استان خبر 

داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران فرخ جمالى، گفت: با توجه به گرم شدن 
هوا استفاده از موتورسيكلت براى انجام امورات روزمره افزايش يافته 
اســت و در اين بين افراد متخلف براى فرار از چنگال قانون اقدام به 

مخدوش كردن پالك مى كنند.
وى افــزود: شــايع ترين تخلف ها بــراى پنهان نگاه داشــتن پالك 
موتورسيكلت از ديد مأموران پليس راهور، بستن زنجير به ترك عقب 
و قرار دادن بخشــى از آن بر روى پالك موتورســيكلت، استفاده از 
تلق هاى تيره، ماســك زدن بر روى پالك و دستكارى شماره خودرو 

است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان ادامه داد: پليس 
درباره تخلف مخدوش كردن پالك اطالع رسانى كافى را كرده است؛ 
بنابراين در صورت مشــاهده اقدام به اعمال قانون و جريمه 60 هزار 
تومانى متخلفان مى كند و در صورت تكرار تخلف وسيله نقليه توقيف 

و راهى پاركينگ مى شود.
جمالــى با بيــان اينكه مخدوش كردن پالك جرم اســت و مجازات 
حبس نيز براى آن در نظر گرفته شــده است، افزود: طرح برخورد با 
موتورسيكلت هاى مخدوش از روز گذشته آغاز شده است و تا پايان 
ارديبهشت ادامه دارد و در روز نخست اجراى اين طرح 170 دستگاه 

موتورسيكلت اعمال قانون شدند.
وى تأكيد كرد: طبق قانون رســيدگى به تخلفات رانندگى، شــماره 
پالك وســيله نقليه بايد از فاصله 35 مترى براى مامور قابل شناسايى 
و خواندن باشد در غيراينصورت موتورسيكلت از سوى پليس اعمال 

قانون مى شود.

1- نياز استان به سالن بزرگ براى مراسم باز هم احساس شده است. 
گويا به دليل تمركز برنامه هايى مانند سفر رئيس قوه قضاييه در سالن 
استاندارى، اين نهاد از اســتاندارى به سالن دارى تبديل شده است. 
گفتنى است تاكنون چندين طرح سالن بزرگ در استان مصوبه گرفته 

اما اجرا نشده است.
2- مردم بسيارى براى شــركت در برنامه ارتباط مردمى رئيس قوه 
قضاييه تالش كرده اند. گويا شرايط كرونايى مانع برگزارى اين برنامه 
به شــكل هميشگى بوده است. گفتنى است با اين حال، بازار نوشتن 

نامه به رئيس قوه قضاييه داغ بوده است.
3- يكى از صفحات نزديك به رئيسى زمان ثبت نام او را اعالم كرده 
اســت. گويا اين صفحه پيش بينى كرده رئيسى با حضور خود براى 
ثبت نام در عيد فطر به طرفداران خود عيدى خواهد داد.گفتنى است 
پيش از اين پيش بينى شده بود رئيسى در روزهاى آخر فرصت، براى 

ثبت نام اقدام خواهد كرد.
4- نظرســنجى هاى انتخاباتى برخى رســانه ها به سمت پيش بينى  
رفته اســت. گويا يك رسانه از مخاطبان خود درباره پيش بينى ثبت 
نام داوطلبان، نظرسنجى كرده است. گفتنى است مخاطبان اين رسانه 
ثبت نام احمدى نژاد ، ســعيد محمد  و رئيسى را به صورت قطعى 

پيش بينى كرده اند.
5- كمبود برق كشور مديرعامالن برق استان ها را به نوآورى رسانده 
است. گويا  مديرعامل شركت برق منطقه اى خورستان در نامه اى به 
استاندار، خواستار ممنوعيت استفاده از كت براى كاركنان و مديران 

ادارات استان به منظور كاهش مصرف برق شده است.
 گفتنى اســت قرار اســت با اين نوآورى ها  مصرف برق در ادارات 
و ســاختمان هاى ادارى نسبت به مدت مشــابه سال قبل 50 درصد 

كاهش يابد.

 كنگره ســرداران و هشــت هزار شهيد 
اســتان همدان قرار اســت در سال 1402 
برگزار شــود تا پاسداشــتى بــراى حفظ 
ارزش ها، الگوســازى و انتقال به نسل هاى 

مختلف باشد.
پيش از اين هم در سال 89 اين كنگره و در 
زمان استاندارى كرم رضا پيريايى در همدان 
برگزار شده بود و حاال بعد از گذشت حدود 
يك دهه قرار اســت بار ديگر اين كنگره در 
همدان برپا شــود به هميــن روز ديروز در 
جلسه اى با موضوع برگزارى و سازماندهى 
همدان  استاندار  بزرگداشت  اين  برنامه هاى 
خواهان توجه ويژه دســتگاه هاى اجرايى به 

اين كنگره شد.
سعيد شــاهرخى با بيان اينكه دفاع مقدس 
يكى از بهترين و غنى ترين موضوعاتى است 
كه الگوى خاصى از حماسه آفرينى، رشادت 
و ارزش هاى انســانى براى نسل آينده را در 
خود جاى داده است اظهار داشت: برگزارى 
كنگره هشت هزار شهيد استان همدان عالوه 
بر اثرات معنــوى و انتقال فرهنگ و روحيه 
ايثارگرى به نســل جديد، اقدامات عينى و 

عملى براى توسعه و آبادانى استان است.
اســتاندار همدان اظهار داشــت: 20 كميته 
تخصصى در ذيل كنگره هشــت هزار شهيد 
استان همدان، تشــكيل خواهد شد تا طبق 

شرح وظايف اقدامات الزم را انجام دهند.
شــاهرخى با بيان اينكه شهدا در همه زمان 
هــا همواره پــر بركت بودند عنــوان كرد: 
برنامه ريزى جامع اســتانى درباره چگونگى 
برگزارى كنگره هشــت هزار شــهيد استان 
انجام و شوراى سياست گذارى كنگره اولين 
جلســه خود را در هفته هاى آينده تشــكيل 

مى دهد.
وى يادآور شــد: سردار شــهيد حاج بابايى 
به عنوان شهيد شــاخص استان معرفى شد 
كه بايــد برنامه هاى ويژه اى بــراى معرفى 

شهيد در دســتور كار دستگاه هاى فرهنگى 
قرارگيرد.

شــاهرخى با اشــاره به اينكــه پرداختن به 
فلسفه انتخاب شهيد شــاخص در استان و 
شهرســتان ها يكى از اقدامــات اين كنگره 
اســت ادامه داد: اقدامات ويژه در پرداختن 
به فلسفه و معرفى شهيد شاخص در استان 
و شهرستان ها در راســتاى تبليغ و تشريح 
حماســه آفرينى هاى رزمندگان هشت سال 

دفاع مقدس به نسل جديد صورت گيرد.
اســتاندار همــدان بــا اشــاره بــه اينكه 
در  ارزش  بــا  عينــى  جلوه هــاى  همــه 
سال  هشت  رزمندگان  حماســه آفرينى هاى 
دفــاع مقدس قابل مشــاهده اســت گفت: 
در نظــر داريم در اين كنگــره خانواده هاى 
شــاخص و برگزيده را در قالب شهيد سال 
و همچنين كنگره 1402 شناسايى و معرفى 

كنيم.
شــاهرخى اعالم كرد: خانواده هاى شاخص 

و برگزيده كه سه شــهيد يا 2 شهيد و يك 
جانباز دارند در قالب شــهيد سال و كنگره 
دســتوركار  در  و  شــوند  معرفــى   1402
برنامه ريزى هاى كميته هــاى 20 گانه قرار 

گيرد.
كنگره شــهداى همدان فرصتى براى معرفى 

دستاوردهاى دفاع مقدس است.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى نيز در اين خصوص گفت: 
از برگزارى كنگره هشت هزار شهيد استان 
همــدان در ســال 1402 اســتقبال مى كنيم 
چراكــه اين كنگــره فرصت خوبــى براى 
معرفى دســتاوردهاى استان در دوران دفاع 

مقدس است.
به گــزارش ايرنا حميدرضــا حاجى  بابايى 
افــزود: كنگره شــهداى اســتان همدان در 
1402، بهانه اى براى معرفى ارزش هاى دفاع 
مقدس توسط رزمندگان، جانبازان و شهداى 

گرانقدر استان به نسل آينده خواهد بود.

وى بــا بيان اينكه بايد در اين كنگره از همه 
ظرفيت ها و امكانات اســتان اســتفاده كرد 
تا در ســطح كشورى شــاخص باشد ادامه 
داد: شــهدا و خانواده هاى شهداى شاخصى 
در اســتان همدان وجود دارد كه مى توانند 

ظرفيتى براى كنگره 1402 باشند.
حاجى بابايى افزود: عمليات رمضان، بمب 
گذارى ورزشــگاه قدس و ســفر ســردار 
همدانى به همدان بيشتر مورد توجه رسانه ها 

قرار گيرد و به مردم معرفى شود. 
وى نقش سردار شهيد عليرضاحاجى بابايى 
در دوران دفــاع مقدس به ويژه در اســتان 
كردســتان را بســيار تأثيرگذار و اثربخش 

دانست.
از  عمليات هايــى  گفــت:  حاجى بابايــى 
جملــه عمليات رمضان در جريان هشــت 
ســال دوران دفاع مقدس انجام شده كه از 
افتخارات استان همدان است كه بايد بيشتر 

به آن پرداخته شود.

 معاون خدمات شــهرى شهردارى منطقه 
يــك همدان با بيان اينكــه تعمير و نگهدارى 
تأسيسات و مبلمان شــهرى از اهميت بسيار 
بااليى برخوردار اســت گفت: همواره يكى از 
مطالبات و دغدغه هاى شهروندان رسيدگى و 
تعمير موارد مختلف نواقص در ســطح شهر 
است كه على رغم كوچك بودن مى تواند تأثير 
بسزايى در ادامه روند فعاليت و زنده بودن يك 

شهر داشته باشد.
پيمــان صادقى با تأكيد بر اينكــه با تعميرات 
دوره اى و نگهدارى معابر و تأسيسات شهرى 
شــاهد افزايــش رضايت مندى شــهروندان 
خواهيــم بود اذعان كرد: عــالوه بر تعميرات 
دوره اى تأسيسات، آبنماها و... درخواست هايى 
كه شهروندان با نواحى ســه گانه و يا سامانه 

137 مطرح مى كنند اولويت بندى شــده و به 
سرعت با اســتفاده از اكيپ هاى رفع نواقص 

انجام مى پذيرد.

وى ادامه داد در ســال گذشــته بيش از 2500
مورد رفع نواقص توسط اكيپ هاى شهردارى 
منطقه يك صورت پذيرفته است كه مهمترين 

آنها را مى تــوان در دســته هاى تعميرجداول 
و جاليزهاى شكســته، تعميرباكس هاى زباله، 
رنگ آميزى مبلمان شهرى شامل نيمكت، يو، 

امگا، پايه تابلو و... دانست.
معاون خدمات شهرى شــهردارى منطقه در 
انتها افــزود: اكيپ رفع نواقص شــهردارى 
منطقه يك به صورت شبانه روزى با استفاده 
از افراد خبره آمادگى كامل جهت رســيدگى 
به مشــكالت شهروندان را دارند، همشهريان 
عزيــز همدانى در صورت مشــاهده هرگونه 
مشكل در سطح منطقه يك مى توانند از طريق 
ســامانه 137 و يا خدمات شــهرى منطقه با 
شــهردارى در ميان گذاشته تا در اسرع وقت 
اكيپ رفع نواقص با حضور در محل نســبت 

به رفع آنها اقدام نمايد.

 مديركل آمــوزش و پرورش اســتان همدان 
معتقد اســت تفكــر راهبردى بــه مديران كمك 
مى كند كه بتوانند وقايع آينده را درك، تشخيص، 
پيش بينــى و كنترل نمايند و به جاى آن كه تحت 
تأثير تغييرات قرار بگيرند، تغييرات آتى را تحت 

تأثير خود قرار دهند.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى 
آمــوزش و پــرورش اســتان، محمد پــورداود 
درگفت وگوى زنده با مديران مدارس اســتان كه 
به صورت مجازى در ســامانه شــاد انجام شد، 
بــا بيان اين كه آمــوزش و نهاد هاى آموزشــى 
ابزارى مهم براى پيشــرفت اجتماعى و اقتصادى 
كشــورها هستند و به همان دليل اولويت اصلى و 
حساس حكمرانى محسوب مى شوند، اظهار كرد: 
آموزش وپرورش پل ارتباطى بين مردم، حكومت 

و دولت است.
پورداود افزود: اين مجموعه در يك سو بايد نقش 
فعلى خود در پاسخگويى به نيازها و اولويت هاى 
دولت و ملت را حفظ كند و از ســوى ديگر بايد 
براى دســتيابى به توســعه و تربيت شــهروندان 

آينــده و مواجهه با نيازهــاى نوظهور جهانى در 
يك فضاى گســترده و كمتر مديريت پذير با همه 
سامانه هاى آموزشــى همكارى و رقابت مستمر 

داشته باشد.
وى با اشــاره به اين كه به طــور معمول فرايند 
تعليم و تربيت رســمى تالش مى كند تا تصوير 
آينده جامعه را در مدارس امروز منعكس ســازد، 
خاطرنشان كرد: سياســت ها و تصميمات جارى 
مدارس و مؤسســات آموزشى در وضعيت فردى 
جامعه به شدت تأثيرگذار است و مى توان اذعان 
كرد كه ميزان فرهيختگــى يك جامعه به ماهيت 
و كيفيت تصميمات اتخاذ شــده از سوى مديران 

مدارس بستگى دارد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان بــا تأكيد بر 
اين كه مديران واحد هاى آموزشى صرفًا قدرتى 
نيســتند كه فقط بازگوكننده بخشنامه ها و مجرى 
آيين نامه هــا و ناظر بر اجراى برنامه هاى رســمى 
باشد، افزود: آنان وظيفه دارند آموزش و پرورش 
را در راه ســازندگى هدايت كننــده ارتبــاط بين 
مدرســه و جامعه ايجاد كنند و سازمان تربيتى را 

با جامعه اى كه واحد آموزشــى در آن قرار دارد، 
متحد نمايد.

پورداود با اشــاره به اين كه ماهيت رهبرى مدارس 
موفق را انتظارات باال، رويكردهاى عملگرا، رهبرى 
توزيعى، رهبرى قهرمانانه، توسعه ظرفيت، اعتماد و 
اقدام، يادگيرى پيوســته و حفظ موفقيت مى دانند، 
تصريح كرد: مدرسه يك موجود پيچيده با تركيبى 
از مجموعه ها و زيرمجموعه هــاى گوناگون پر از 
فعل و انفعال هايى است كه هرگز نمى توان آن را در 
چهارچوب يك سازمان بسته كه فعاليت هاى درونى 

و بيرونى ندارد، منحصر كرد.
 وى افــزود: مــدارس را نمى توان با شــيوه ها و 
شگرد هاى استاندارد شــده معمول و متداولى كه 
ماهيت ديوان ســاالرى قوى دارند، اداره كرد و در 
اداره كــردن اين موجود پررمز و راز بايد از خود 
شهامت هايى نشان داد تا بتوان مدرسه را با دنيايى 
باز، خالقيت، سازندگى، نوخواهى و نوجويى كه 

در فطرتش گذاشته شده، آشنا كرد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان تصريح كرد: 
اگر مدرســه، كودكان امروز و بزرگساالن فرداى 

جامعه را بــه رعايت حقوق خــود و ديگران و 
احترام به قانون عالقه مند سازد، قطعًا آسيب هاى 

اجتماعى كاهش مى يابد.
پورداود با بيان اين كه دانش آموز امروز دانش آموز 
عصر ســرعت و انفجار دانش و اطالعات است 
كه قبل از ورود به مدرسه منابع مختلفى اندوخته 
اســت و از طرفــى والدين او نيز احتمــاالً افراد 
فرهيخته اى هســتند كه انتظارات زياد و متنوعى 
از مــدارس دارند، افــزود: در چنين شــرايطى 
پاســخ گويى از عهده رهبرى آموزشــى متعهد، 
دلســوز و به روز برمى آيد و اين جاست كه نقش 

مديران آموزشى بسيار حائز اهميت است.
وى با اشاره به اهميت تفكر راهبردى، اظهار كرد: 
راهبرد و اســتراتژيك با تاكتيك متفاوت اســت؛ 
چراكه تاكتيك برنامه ريزى موقت است اما راهبرد 

و استراتژى ريشه در زمان طوالنى دارد.
مديــركل آموزش و پرورش اســتان به كارگيرى 
تفكر راهبردى را يكى از روش هاى بهبود دهنده 
مديريت مدرسه محور ذكر كرد و افزود: اين نوع 
تفكر در ســال هاى اخير به عنوان يك روند مؤثر 

در بهبود مديريت مدرســه در نظر گرفته شــده 
است.

پورداود خاطرنشــان كــرد: تفكــر راهبردى در 
مديريــت مدارس به عنوان يــك نياز قابل طرح 
اســت و اهميت جايگاه مديران مدارس در نظام 
آموزشى كشور و نيز تهديدات و مخاطرات ناشى 
از تغييرات محيطى پيش روى واحدهاى آموزشى 
لزوم نهادينه شــدن تفكر راهبــردى را به عنوان 
ضرورتــى انكارناپذير در جهــت تحقق اهداف 

آموزش و پرورش مطرح ساخته است.
وى افــزود: ايــن توانايى راهبــردى مى تواند به 
مديران كمــك نمايد كه بتواننــد وقايع آينده را 
درك، تشــخيص، پيش بينى و كنترل نمايند و به 
جاى آن كــه تحت تأثير تغييرات قــرار بگيرند، 

تغييرات آتى را تحت تأثير خود قرار دهند.
مديركل آموزش و پرورش اســتان با اشــاره به 
اين كــه در واقع تفكر راهبردى به معناى درك و 
تحليل موفقيت بيرونى و درونى ســازمان مدرسه 
و تركيب بهينه بين آنهاســت كه منجر به تدوين 
راهبرد مناسب مى شــود، تصريح كرد: از طريق 
تفكــر راهبردى بهتــر مى تــوان از فرصت هاى 
محيطى جهت كســب مزيت رقابتى اســتفاده و 

تهديدات محيطى را تبديل به فرصت نمود.

استاندار در ستاد هماهنگى كنگره شهداى استان:

20 كميته براى كنگره شهدا تشكيل مى شود

معاون خدمات شهرى شهردارى منطقه يك :

بيش از 2500 عمليات رفع نواقص در سال 99 انجام شد 

مديران با تفكر راهبردى وقايع آينده را درك، مى كنند
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اجراى طرح نصب پالك هاى ملى 
با فرمت جديد در درگزين 

 بــا پيگيرى هــاى صــورت گرفتــه پالك هــاى ملــى در شــهر قــروه درگزيــن براســاس 
ــام  ــيونامه GNAF انج ــران و ش ــى اداره كل پســت اي ــط ابالغ ــتورالعمل ها و ضواب دس

مى شــود.
شــهردار قــروه درگزيــن بيــان كــرد: پالك هــاى مذكــور مشــتمل بــر اطالعــات كدپســتى، 

پــالك شــهردارى و اطالعــات جغرافيايــى ملــك در قالــب كــد QR مى باشــد.
ــطح  ــاى س ــام پالك ه ــا تم ــس از نصــب پالك ه ــزود: پ ــح اف ــفنديارى صال ــدى اس مه

ــه روزرســانى و نصــب خواهــد شــد و ديگــر همشــهريان مشــكلى در  شــهر مجــددا ب
ــتى  ــات پس ــد اطالع ــى مى توانن ــد داشــت و حت ــتى نخواهن ــاى پس خصــوص آدرس ه
ــد. خــود را از طريــق دســتگاه هاى تلفــن همــراه هوشــمند اســكن و از آن اســتفاده كنن

بــه گــزارش روابــط عمومــى شــهردارى و شــوراى اســالمى قــروه درگزيــن، وى گفــت: 
دسترســى بــه نشــانى منحصــر بــه فــرد اســتاندارد مى توانــد در انجــام بهينــه و كارآمــدى 
امــورى چــون حمل  ونقــل، مديريــت بحران،خدمــات اورژانســى و مديريــت مرســوالت 

پســتى نيــز موثــر واقــع خواهــد شــد.
شــايان ذكــر اســت ايــن طــرح بــراى اوليــن بــار در شــمال اســتان همــدان در شــهر قــروه 

درگزيــن اجــرا خواهد شــد.

 اســدآباد-خبرنگار همدان پيام: فاز اول پروژه افتتاح فاز اول ساختمان ادارى شهردارى 
آجين به متراژ 420 متر مربع در هفته دولت 1400 به بهره بردارى خواهد رسيد.

شهردار آجين گفت: پروژه در حال حاضر 85 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و اعتبار تكميل 
شده آن يك ميليارد تومان مى باشد.

به گزارش همدان پيام، حميد اســدى يادآور شد: با استفاده از ظرفيت مهندسين، پروژه 
بر اســاس آخرين اســتاندارد هاى ممكن جهت رفاه حال همشــهريان به بهره بردارى 

رسيد. خواهد 

مبلغ  حجم عمليات واحد رديف
11,167,000,000     8590 مترمربع 1
40,260,000,000    18300 متر 2

198,400,000,000   312000 مترمربع 3
5,400,000,000       8700 مترمربع 4
3,400,000,000      500 متر 5
7,000,000,000       500 مترمربع 6

45,000,000,000     23000 مترمربع 7
3,600,000,000      1300 مترمربع 8
9,000,000,000       4000 مترمربع 9
4,000,000,000       200 مترمربع 10
5,000,000,000       650 متر 11

81,000,000,000     100000 مترمربع 12
5,000,000,000       6 كيلومتر 13

59232 عدد 14
6624 مترمربع 15
15192 عدد 16
581 عدد 17

29420 تن 18
900,000,000          3 كيلومتر 19

7,300,000,000      7200 عدد 20
9,000,000,000       15000 مترمربع 4

2,500,000,000       300 متر مربع 15
2,000,000,000       200 مترمربع 16

اجراي روكش آسفالت بلواركربال
ساماندهي قبور آرامستان وساماندهي غسالخانه وسالن انتظار 

وجدولگذاري داخل باغ بهشت

ساماندهي ساختمان اداري تاكسيراني

توليد دال بتني

پياده روسازي معابر سطح شهر

ساخت قبور پيش ساخته باغ بهشت

اليروبي مسيل اصلي شهر
توليد انواع جدول
توليد انواع كفپوش

توليد سنگ درپوش قبر

توليد آسفالت
تهيه طرح ساماندهي مسيل 

بازسازي حمام شهرداري

ساماندهي تپه تفريحي توريستي ابوذر 

شرح عمليات
1400تا 97عملكرد اداره فني وعمراني در سال 

بازسازي رفيوژ وسط بلوار شهيد طالبيان

ساماندهي باغ موزه قبرآقا

اجراي كانال هدايت آبهاي سطحي خيابان معلم
احداث آبنماي موزيكال وهارمونيك ميدان مركزي

احداث پارك نواري بلوار چهارباغ

جدولگذاري درمعابر سطح شهر
زيرسازي وآسفالت معابر سطح شهر

احداث يادمان شهداي انقالبي گروه ابوذر
اصالح هندسي  بلوار خليج فارس

 اســدآباد-جواد كوهى-خبرنــگار همدان پيــام: در 
راستاى خدمت رسانى سريع و بموقع به شهروندان عزيز 
از سامانه تلفنى 1530 سازمان آرامستان ها رونمايى شد.

شــهردار اســدآباد از راه اندازى ســامانه 1530 سازمان 
آرامســتان شــهردارى خبر داد و گفت: اين سامانه در 
راستاى خدمت رسانى بهتر به شهروندان و خانواده هاى 

داغ ديده راه اندازى شده است.
عليرضا فعله گرى خاطر نشان كرد: همه امور آرامستان از 
طريق اين سامانه پيگيرى خواهد شد و در شرايط شيوع 
ويــروس كرونا به كاهش چشــم گير مراجعه حضورى 

كمك مى كند.
به گزارش همدان پيام، وى در پايان از پاســخگويى 24 
ســاعته ســامانه خبر داد و ياد آور شد همشهريان عزيز 
در كوتاه تريــن زمان ممكن خدمــات مورد نياز خود را 

مى توانند دريافت كنند.

 ساخت پالك هاى ملى شهر 
شــهردار شهر اســدآباد در ادامه گفت: عمليات اجرايى 
پروژه ســاخت پالك هاى ملى شهر اســدآباد آغاز شد. 
شهر اسدآباد در اســتان همدان پالك هاى ملى آن طبق 
دستورالعمل هاى كدگذارى اداره پست ايران و براساس 

Gnaf انجام مى پذيرد  .
فعله گرى اعالم كرد: ساخت اين نوع پالك ها براى اولين 
بار در سال جارى در اســتان در شهر اسد آباد به عنوان 
شروع شــهر الكترونيكى و براساس دســتورالعمل ها و 
Gnaf ضوابط ابالغى اداره كل پســت ايران و شيونامه
پس از هفته ها و در پى جلســات پى در پى كارشناسان 
شهردارى اسدآباد، اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر 

اسدآباد و ادارات ذى ربط انجام مى شود.
وى ادامــه داد: پالك هاى مذكور مشــتمل بر اطالعات 

آغاز شهر الكترونيك با ساخت پالك هاى ملى

سامانه 1530 در اسدآباد راه اندازى شد
كدپستى، پالك شهردارى، اطالعات جغرافيايى ملك 

در قالب كد QR است.
فعلــه گرى همچنين اعالم كرد: پس از نصب پالك ها 
ديگــر همشــهريان گرانقدر مشــكلى در خصوص 
آدرس هاى پستى نخواهند داشــت و حتى مى توانند 
اطالعات پســتى خود را از طريق دســتگاه هاى تلفن 
همراه هوشــمند اسكن و از آن اســتفاده نمايند. اين 
آدرس دهــى كه سيســتم آدرس جهانى مى باشــد به 

راحتى قابل ارسال به تمام نقاط دنيا مى باشد.

 احداث خيابان 30مترى      
فعله گرى خاطر نشــان كرد: در راســتاى بهبود عبور 
و مرور و به انگيزه رفاه حال شــهروندان و دسترسى 
آسان به نقاط مختلف شهر شهردارى اسدآباد اقدام به 
احداث خيابان سى مترى كه ورودى شهرك جانبازان 

را به شهرك قندى و فرهنگيان متصل مى كند.

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيــام: عمليات 
پياده روســازي در بلوار هاى سطح شهر نهاوند 
به ميــزان 8 هزار و 590 مترمربع از ســال97

تا1400 به همت معاونت فنى و عمرانى انجام 
شده است.

اعضا شــورا شــهر نهاوند مى گويند: تخريب 
پياده روها باعث ايجاد مشــكالتى براى عابران 
مى شود كه در همين راستا ترميم پياده روها در 
دســتور كار قرار گرفته تا با رفع مشكالت و 
ترميم پياده روها باعث تســهيل در تردد عابران 

شويم.
آنها ادامه مى دهند: هدف از اجراى پياده روسازى 
و ترميــم پياده روها، تســهيل در عبور و مرور 
شــهروندان، زيبايى ظاهر شهر و ايجاد محلي 
براي پياده روي مى باشــد كه همچنين در آينده 
ديگر مســيرهايي كه نياز به پياده روسازي و يا 
نياز به ترميم پياده رو دارند، عمليات ترميم در 

آنها اجرا خواهد شد.
اعضاى شــورا شــهر نهاوند در ادامه به بيان 

عملكرد واحد فنى و عمرانى پرداختند.

افتتاح فاز اول ساختمان ادارى 
شهردارى آجين در هفته دولت

امسال تعرفه عوارض شهردارى شيرين سو 
افزايش نمى يابد

 كســب رضايــت اجتماعــى در رأس اولويت هاى شــهردارى 
شيرين ســو اســت و با همين هدف تعرفه عوارض و بهاى خدمات 

شهروندان در سال 1400 تغيير نخواهد كرد.
شهردار شهرشيرين سو گفت: با اعالم عدم افزايش تعرفه عوارض از 
سوى شهردارى شيرين ســو اظهار كرد: با توجه به شرايط اقتصادى 
حاكــم بر جامعــه و نيز شــيوع ويروس كرونا كــه موجب كاهش 
درآمدهاى مردم شــده اســت، عوارض و بهاى خدمات سال 1400

بدون تغيير ماند تا شهردارى همراهى بيشترى با مردم داشته باشد.
سيدمصطفى موســوى با بيان اينكه شهردارى نهادى اجتماعى است 
و الزمه اثربخشى و كارآيى آن، همراهى و مساعدت به مردم، تالش 
براى افزايش رضايتمندى اجتماعى، پاسخگويى، مسئوليت پذيرى و 
جلب مشــاركت هاى مردمى است، افزود: هدف نيروهاى شهردارى 
مهيا كردن بســتر هاى خدمات مناســب و كم هزينه براى شهروندان 
است و در نظر داريم مساعدت و تسهيلگرى خدمات توسط نهادهاى 
ادارى براى توســعه اقتصادى، كاهش بيكارى و ايجاد اشتعال پايدار 

براى مردم را به كار گيريم.
وى ادامه داد: با توجه به نامگذارى ســال جديد از سوى رهبر معظم 
انقالب به سال «توليد، پشــتيبانى ها، مانع زدايى ها» در راستاى عمل 
به منويات معظم له و همراهى و مســاعدت قانونى مسئوالن با مردم 
در بيشــتر آيتم هاى تعرفه عوارض محلى و بهاى خدمات شهردارى 
افزايشى نخواهيم داشت و در پرداخت عوارض شرايط برخوردارى 

از تخفيف و شرايط تقسيط را درنظر گرفته ايم.
به گفته شــهردار شيرين سو، امروزه مشــكالت و نارسايى هاى مالى 
براى اداره امور شــهرى از مشكالت شهردارى هاست، با اين وجود 
رعايت حال مردم و درك شــرايط اقتصــادى خانواده ها و نيز جلب 
رضايت و مشــاركت هميشگى مردم حائز اهميت است و بايد مورد 
توجه قرار گيرد. موســوى با اشــاره به نقش مردم در پيشبرد اهداف 
شهردارى و نقش شهروندان در پيشرفت و آبادانى شهرها مطرح كرد: 
پيچيدگى مديريت شهرى و پديدار شدن چالش ها و معضالت جديد 
شهرى، مديريت شهرها را بدون مشاركت بخش خصوصى، نهادهاى 
اجتماعى و ساير آحاد مردم غيرممكن كرده و ايجاد آرامش و آبادانى 

شهرها در گرو همكارى بين شهروندان و شهردارى ها است.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شيرين ســو، موسوى ادامه داد: 
براى همراهى با مردم شهر شيرين سو هيچگونه افزايشى در تعرفه ها 
از سوى شهردارى اعمال نشده بنابراين از شهروندان نيز انتظار مى رود 
با پرداخت به موقع عوارض و با همكارى و هميارى، شــهردارى را 
در اجراى برنامه ها يارى كنند تا شــهرى آباد و در خور شــأن مردم 

شيرين سو بسازيم.
وى در پايان ضمن اشاره به پروژه هاى در دست اقدام شهردارى اظهار 
كرد: عوامل شهردارى شيرين سو همه همت خود را به كار گرفته اند و 
تالش بر اين است همه پروژه ها را تا قبل از آغاز به كار دوره جديد 
شوراى اسالمى شــهر به مرحله اتمام و يا به پيشرفت فيزيكى قابل 

قبولى برسانند.

درخواست پرداخت عوارض كاميون ها در پاليز
 اســدآباد-خبرنگار همدان پيام: سرپرست شهردارى پاليز پرداخت عوارض كاميون ها را 
گامى بزرگ در توسعه شهرى دانست و گفت شهر پاليز با وجود پيش از 7000 هزار كاميون 

سنگين ميتواند هميار شهردارى باشد.
محمد قنبرى عقيل يادآور شــد: قانون پرداخت عوارض در سراســر كشور يكسان است و 

ما از رانندگان محترم شهر پاليز درخواست پرداخت عوارض در شهر خودشان را داريم.
به گزارش همدان پيام، وى افزود: براى توسعه حمل ونقل عمومى و ارتقاء درآمدهاى پايدار 
شــهرى شهروندان تهرانى هر ســاله موظف به پرداخت عوارض خودروى خود هستند و 
ناظران شــهرى معتقد هستند اين اقدام مديريت شــهرى را در ارائه خدمات مطلوب تر به 

شهروندان يارى مى كند.

عمليات پياده روسازي در بلوار هاى سطح شهر نهاوند
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13 ميليون نفر گروه پرخطر واكسن كرونا 
دريافت مى كنند

 رئيس جمهورى با بيان اينكه تهيه، تأمين و ســاخت واكســن اصلى ترين 
اولويت كارى سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزى و وزارت بهداشت است، 
گفت: طبق برنامه وزارت بهداشــت، تا پايان تيرماه 13ميليون نفر گروه پرخطر 

دركشور واكسينه خواهند شد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با اشاره به مأموريت و 
وظايف دستگاه هاى مختلف در اين خصوص افزود: همان طور كه دولت اعالم 
كرده است، تهيه، تأمين و ساخت واكســن اصلى ترين اولويت كارى سازمان 
برنامــه و بودجه، بانك مركزى و وزارت بهداشــت و درمان بوده كه البته در 
اين زمينه  وزارت امور خارجه نيز اهتمام ويژه و مؤثرى در دســتور كار خود 

قرار داده است.

بايدن بايد تصميم بگيرد
 وزير خارجه كشــورمان تصريح كرد: رئيــس جمهور بايدن بايد تصميم 
بگيرد كه آيا اياالت متحده به بى قانونى ادامه خواهد داد و يا به قانون پاى بند 

مى شود. 
به گزارش ايســنا، محمد جواد ظريف، شنبه شب در توييتى نوشت: همزمان با 
آنكه در تالش براى احياى برجام در وين هستيم، الزم است به ياد بياوريم كه 

از كجا اين موضوع آغاز شد.
سه سال قبل در چنين روزى، يك دلقك سيه روى تعهدات اياالت متحده ذيل 

برجام و قطعنامه 2231 را نقض كرد.
 امروز، رئيس جمهور بايدن بايد تصميم بگيرد كه آيا اياالت متحده به بى قانونى 

ادامه خواهد داد و يا به قانون پاى بند مى شود. 
مسئوليت بر شانه اياالت متحده است و نه ايران.

دوگانه سازى ميدان و ديپلماسى
 ضدمنافع ملى است

 بدون قدرت ميدان، قدرت ديپلماســى توانى بــراى مؤفقيت ندارد و اين 
دوگانه سازى به طور حتم ضدمنافع ملى است.

رئيس مجلس گفت: مردم مومن و خداجوى ايران اسالمى در روزهاى پايانى 
ماه مبارك رمضان امســال نيز همانند سال هاى گذشته با پناه گرفتن در محضر 
قرآن و اهل بيت(ع) در شب هاى قدر بركت مادى و معنوى را براى هم وطنان 
خود طلــب كردند. به گزارش فارس، محمدباقر قاليبــاف ادامه داد: از تمامى 
مردم شريف و عزيز ايران اسالمى تقاضاى دعاى ويژه براى همه خدمتگزاران 
كشــور از جمله نمايندگان مجلس شوراى اسالمى را دارم و اميدوارم با دعاى 
نافذ آنها  بتوانيم  به وظايف ســنگينى كه در قبال مردم و كشورعزيزمان داريم 

به درستى عمل كنيم.  

 رئيس قوه قضاييه روز گذشته در بيست و 
ششمين سفر استانى خود، به همراه جمعى از 
مسئوالن عالى قضايى به منظور بررسى مسائل و 
مشكالت قضايى و حقوقى به استان سفر كرد.

ســفر رئيس قوه قضائيه به همدان فرصتى را 
فراهــم نمود تا مباحث مهمــى در خصوص 
برنامــه ها و فعاليت هاى دســتگاه قضايى و 
ضرورت هاى پيش رو به ويژه در سطح استان 

مطرح شود.
رئيســى در جمع قضات و كاركنان دســتگاه 
قضايى استان موارد مهمى را مطرح كرد كه به 
نوعى بازگو كننده اين برنامه ها و البته ضرورت 

ها به شمار مى رود.
ســالمتى مجموعه قضايى از جمله اين موارد 
است كه رئيس قوه قضائيه بر آن تاكيد نمود و 
اين كه از هر نوع ناسالمى در مجموعه قضايى 
بايد پرهيز كرد. در همين راستا رئيس دستگاه 
قضا "حفظ ســالمت مجموعه ادارى كشور به 
ويژه دادگســترى و مجموعه قضايى استان" را 
مــورد تاكيد قرار داد و گفت كه"از ســالمت 
دســتگاه قضايى بايد صيانت شــود؛ چرا كه 
مجموعه سالم مى تواند حكم عادالنه صادر و 

مردم را اميدوار كند".
ســالمتى مجموعه قضايى از چنــان اهميتى 
برخوردار است كه پايه و اساس حركت صحيح 
و اثربخــش اين مجموعه در راســتاى تحقق 

اهداف خود به ويژه عدالت به حساب مى آيد.
نگاه راهبردى دست اندركاران دستگاه قضايى 
به اين مهم باعث مى شــود تا مردم با اطمينان 
خاطر بيشتر و اعتماد مضاعف مسائل خود را 

دنبال كنند.
بر اين اســاس سالمتى دستگاه قضا كه رئيسى 
در همدان تاكيد و اصرار فراوانى بر آن داشت، 
مى تواند مبنايى براى توســعه قضايى در ابعاد 

مختلف در سطح كشور و استان باشد.
تالش براى توســعه صلح و سازش از ديگر 
موضوعات مورد تاكيد در سخنان رئيسى بود. 
اين همان چيزى اســت كه حاكميت اسالمى 
به دنبال آن اســت تا فرهنگ سازش، صلح و 
بخشش در جامعه گسترش يابد و دستگاه قضا 

نقش مهمى در آن دارد.
تكريــم ارباب رجــوع، كرامــت كارمندان 
دادگســترى و حتــى كرامت قضــات نيز از 
محورهاى ســخنان رئيس قوه قضائيه بود كه 
اجراى طرح ها و برنامه هاى ابتكارى و خالقانه 
در اين زمينه از اهميت خاصى برخوردار است. 
رئيس قوه قضاييه ديدارى هم با توليد كنندگان 
و فعاالن اقتصادى استان داشت كه تالش براى 
پشــتيبانى و رفع موانع توليد كه شعار محورى 
سال است، از مهم ترين موضوعات مطرح شده 

در اين ديدار بود.
اين موضوع در اســتان همــدان كه در بخش 

صنعتى و توليد با چالش هايى مواجه اســت، 
حائز اهميت خاصى است.

بخشــى از اين پشتيبانى ها و مانع زدايى ها به 
دســتگاه قضايى بر مى گردد كه مى تواند به 
تسهيل در فعاليت هاى اقتصادى و رونق توليد 

كمك كند.
توجه بــه بخش خصوصــى و تقويت بخش 
كشــاورزى از ديگر محورهاى سخنان رئيسى 
در اين ديدار بود. دو موضوع كليدى كه اتفاقا 
براى اســتان مهم هســتند. چراكه كشاورزى 
از محورهاى توســعه اســتان است و بخش 
خصوصــى كه نقش آن در توســعه بى بديل 
است، نيازمند توجه بيشتر در سطح استان است.

با توجه بــه موارد مذكور و طرح مســائل و 
موضوعات مهم و در عين حال مرتبط با نيازها 
و ضرورت هاى پيش روى استان، سفر رئيس 
قوه قضائيه را بايد فرصتى براى استان دانست 
كه باعث شــد به نوعى بخش قابل توجهى از 

مسائل مبتالبه در استان بازخوانى شود.
اين فرصت البته براى مجموعه قضايى اســتان 
مهم تر و ارزشمندتر است؛ چراكه با بهره گيرى 
از آن مى توان هم تسريع در اجراى برنامه هاى 
تحولى داشــت و هم برنامه ها و فعاليت هاى 
اثربخش و بعضــا خالقانه و ابتكارى با هدف 
جامه عمل پوشــاندن به اولويت هاى تعريف 

شده در استان سرعت بخشيد.

قاضى القضات به مديران استان مهلت يك ماهه داد

رفع موانع توليد

 خصوصــى ســازى در برنامه هاى 
توسعه كشــور موردتاكيد بوده است و 
بايد انجام شــود، اما دولت بايد سه كار 
كنــد، هدايت، نظارت و حمايت وظيفه 

دولت است.
رئيــس قوه قضاييه در شــوراى ادارى 
اســتان اظهار كرد: اگر وظايف دولت 
انجام شــود، فردى كه به او واگذارى 
صــورت مى گيرد بايــد توليد را حفظ 
كنــد و افزايش دهد و اشــتغال ايجاد 
كند نه اينكه 500 نيــرو را به 50 نيرو 
تبديل كند. ما به عنوان دستگاه قضايى 
از خصوصى ســازى حمايت مى كنيم، 
اما بايد بر خصوصى ســازى ها نظارت 

داشت.
رئيســى گفت: نســبت به تجويز هاى 
كشــور هاى ديگر بايد دقت كرد؛ آن ها 
نمى خواهنــد مــا دربــاره موضوعات 
مختلف [به عنوان مثال در كشاورزى]به 
استقالل برســيم. وى افزود: نظام سلطه 
نمى خواهد كشــور هاى ديگر مســتقل 
شــوند. بايد از تجربه هاى كشــور هاى 
ديگر استفاده كنيم، اما مراقب تجويز هاى 

آن ها باشيم.
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: ما بايد 
از مديران ريســك پذيِر شــجاِع داراى 
روحيــه جهادى و فرهنــگ ما ميتوانيم 
حمايت كنيم و ما به عنوان قوه قضاييه 
وظيفه داريم از اين مديران حمايت كنيم.

رئيس قوه قضاييــه با بيان اينكه دركنار 
كيفر مجرم، اصالح مجرمان نيز اهميت 
دارد، گفت: زندان هاى ما بايد آموزشگاه 
نيكى ها باشــد. وى ادامــه داد: كار هاى 
تحولى آغاز شــده و اميدواريم حركت 
به سمت بازاجتماعى كردن فرد آسيب 

ديده اجتماعى باشد.
 ضرورت بازنگرى قوانين 

براى مبارزه با فساد
نماينده ولى فقيه در استان همدان نيز در 
اين مراسم گفت: رويكرد مبارزه با فساد 
توسط دســتگاه قضا باعث اميد در بين 

مردم شده است
حبيب ا.. المســلمين  و  االسالم  حجت 
شعبانى افزود: مديران با اعتقاد به شعار 
سال در راســتاى حل مشكالت استان 

مى توانند موثر باشند
وى با بيان اينكه بدون شــك بايد گفت 
كه دستگاه قضا قلب تپنده عدالت است 

افزود:  اقامه عدالت در عالم تنها وظيفه 
مومنان نيســت بلكه وظيفــه همه افراد 

جامعه است. 
شــعبانى ادامــه داد: يكى از شــئونات 
عدالت كارآمدى مديران است و درغير 
اين صورت مديرانى كه عادل نباشند، در 
عرصه مديريت اجتماعى نيز نمى توانند 

عادل باشند. 
وى افزود: اگر ساختار ها معقوالنه نباشد، 
با وجود مديران خــوب، باز به عدالت 

دست پيدا نخواهيم كرد. 
شعبانى با اشــاره به اينكه مديران براى 
اجــراى عدالــت بايــد نــگاه كالن و 
فرابخشــى داشته باشــند اظهار داشت: 
رويكرد دقيق و عميقــى در جمهورى 
اسالمى مگدر راســتاى مبارزه با فساد 

صورت گرفته است.
امام جمعه همدان گفت؛ بيان قانون، بايد 
نســبت به صورت هاى مختلف فساد، 
صريح و روشن باشد و رويكرد مبارزه 
با فساد توسط دستگاه قضا باعث اميد در 

بين مردم شده است.
 بيش از 988 واحد توليدى
 در استان همدان فعال است

اســتاندار همدان نيز با بيان اينكه بيش 
از 10 هــزار ميليارد تومــان پروژه ملى 
در ســطح اســتان در حال اجراســت 
از راه انــدازى «پتروشــيمى نهاوند» و 

«ابن سينا» خبر داد.
ســيد سعيد شاهرخى گفت: به تاسى از 
معظم  مقام  رهنمودهاى  و  سياســت ها 
رهبــرى اولويت ما در اســتان همدان 
توجه به معيشــت، اشتعال و حمايت از 

توليد بوده و هست.
وى با بيان اينكه در مدت زمان حضورم 
در همدان سعى كرديم با نگاه به توسعه 
اســتان و چشم انداز كشور، سند توسعه 
استان را در برنامه داشته باشيم گفت: در 
اين سند سرمايه گذارى، اشتغال و تمام 
مزيت هاى استان به تفكيك شهرستانى 
مشخص شــده و براى عملياتى كردن 
اينها پروژه هايى تعريف شده كه به مثابه 

يك ميثاق با مديران است.
استاندار همدان با بيان اينكه در اين سند 
پيش بينى شــده ســاالنه 5 هزار ميليارد 
بخشى  كه  شود  ســرمايه گذارى  تومان 
را دولت و بخشــى نيز توســط بخش 
خصوصــى تأمين اعتبار گــردد گفت: 

ســاليانه 20 هزار شــغل طبق سند بايد 
ايجاد شــود كه بايد با ذكر نام و نشانى 

باشد.
وى با بيان اينكه 988 واحد فعال داراى 
پروانه در اســتان وجود دارد گفت: در 
مجموع 2 هزار و 717 واحد توليدى در 
استان وجود دارد كه رهنمودهاى رهبرى 

براى توسعه اين واحدها مدنظر است.
شــاهرخى از جذب سرمايه براى ايحاد 
واحد جديد، كمك به احياى واحدهاى 
راكد و تقويــت واحدهاى موجود خبر 
داد و با بيان اينكه ســال گذشــته 120 
واحد توليدى راكد در اســتان احيا شد 
افزود: در حال حاضر مشــكل اصلى ما 
آب اســت، سه سد طى ســال گذشته 
بهره بــردارى شــد كــه 90 ميليون متر 

مكعب مجموع ذخاير آنهاست.
وى با بيان اينكه ســد گرين نهاوند نيز 
به بخش خصوصى واگذار شــده است 
گفت: نيروگاه شــهيدمفتح نفس دشت 
كبودراهنگ را گرفته بود كه نســبت به 
رفع اين مشــكل اقدام كرديم، با تصفيه 
فاضالب همدان و انتقال آن به نيروگاه، 

آب اين صنعت تامين مى شود.
اســتاندار همدان با اشــاره بــه انجام 
پروژه هاى كوچك و بزرگ در اســتان 
افــزود: همدان در منطقه غرب كشــور 
بيشــترين نقطــه راه آهن را بــه خود 
اختصــاص داده كــه امســال به همت 
نمايندگان مجلس دو خط ريلى جنوب 

و غرب به هم وصل مى شود.
 اقتصاد كشور تورم زاست

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى با بيان اينكه اقتصاد ما 
تورم زاســت و متاســفانه هر وقت هم 
خواستيم آن را درمان كنيم همان معالجه 
نيز درد ديگــرى را افزود گفت: بر اين 
اســاس نياز به حركت هاى جهادى در 

كشور داريم.
حميدرضا حاجى بابايــى اظهار كرد: به 
دليل مشكالت اقتصادى حال و معيشت 

مردم خوب نيست .
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه در گام اول 
بيانــات رهبرى مشــكل عدالت مطرح 
بود و بايد رفع شــود گفت: قوه قضاييه 
گا م هايــى از تحقق عدالت را برداشــته 
است اما باز هم الزم است تا مردم بيشتر 

طعم خوش عدالت را بچشند.
وى با تاكيد بر اينكه متاســفانه مبارزه با 
فساد به عنوان يك آرمان هنوز نتوانسته 
رضايت جامعه را داشته باشد خطاب به 
آيت ا... رئيســى گفت: حركت هاى شما 
تاكنون رضايت هايــى را ايجاد كرده كه 

باز نگاه ما به آينده است.
وى با تاكيــد بر اينكــه وقتى بودجه 
عمومــى ما در كشــور بــاال مى رود، 
نقدينگى نيز افزايش مى يابد در بخش 
پايانى ســخنانش افزود: ما نياز به نگاه 
تربيتى در قــوه قضاييه داريم بنابراين 
اگــر بتوانيم روند تربيتــى زندان ها را 
پيش ببريم اتفاقات خوبى رخ خواهد 

داد.
 دوران طاليى پزشكى 

رو به افول است
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
هم با بيان اينكه با خروج افراد باهوش 
از كشــور در آينــده نه چنــدان دور با 
بحران جدى مواجه مى شــويم، اعالم 
كرد: ســرمايه ژنتيكى ما در حوزه علوم 
پزشكى به اتحاديه اروپا، كانادا و آمريكا 

اضافه مى شود.
رشــيد حيدرى مقدم با بيــان اينكه با 
توجه به اينكه همدان مرجعيت پزشكى 
غــرب را دارد بين 18 تــا 25 درصد 
بيماران اســتان از استان هاى همجوار 
هستند، خاطرنشــان كرد: حتى به يك 
بيمار در بيمارســتان ها هــم نبوده كه 
ارائه خدمت نداشته باشيم. قبل از طرح 
تحول نظام سالمت 70 تخت در استان 
داشــتيم اما بعد اجــراى از طرح 140 
تخت و اكنون اين تعداد به 290 تخت 

رسيده است.
وى در بخــش ديگرى بــا بيان اينكه با 
خروج افراد باهوش از كشــور در آينده 
نه چندان دور با بحران جدى مواجه مى 
شويم، مطرح كرد: اين موضوع در هفته 
پژوهش ســال 93 اعالم شد و مسئوالن 
خوششــان نيامد و گفتند توهم علمى 
است اما واقعيت است و سرمايه ژنتيكى 
ما به اتحاديه اروپا، كانادا و آمريكا اضافه 
مى شــود بنابراين اگر ابزارى كه داريم 
تغيير ندهيم در علوم پزشــكى، دوران 
طاليى ما افول مى كند چراكه در كشور 
30 درصد افراد در برخى رشته ها فقط 

پذيرش شدند.

ضرب االجل يك ماهه
 رئيس قضا براى احياى 

«كارخانه كيوان»
 رئيس قوه قضاييه در اولين برنامه از سفر از كارخانه 
صنايع غذايى كيوان كه روند توليد در آن متوقف شــده 

است، بازديد كرد.
 اين كارخانه يكى از كارخانجات برند كشور در حوزه 
توليد محصوالت خوراكى است كه در جريان خصوصى 
سازى به فردى واگذار شــده كه با به تعطيلى كشاندن 
اين كارخانه و بيكارى كارگران، جريان توليد را متوقف 

نموده است.
آيت ا...  ســيد ابراهيم رئيسى با بيان اينكه توقف توليد 
در كارخانه هاى كشــور براى هيچ فــردى قابل قبول و 

خوشايند نيســت گفت: اين كارخانه با همين وضعيت 
فعلى اگر درست مديريت مى شد مى  توانست حداقل با 
500 كارگر به فعاليت بپردازد، متاسفانه امروز 50 كارگر 

دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.
وى با تاكيد بر اينكه كارخانه صنايع غذايى كيوان بايد از 
حالت تعطيلى خارج شود، خطاب به مديران و كارگران 
كارخانه عنوان كرد: به هيچ وجه اجازه خروج تجهيزات 

از كارخانه را ندهيد.
رئيســى افزود: كاهش تدريجى تعداد كارگران كارخانه 
صنايع غذايى كيوان و فرســوده شــدن تجهيزات اين 
كارخانه ممكن اســت به تعطيلى كامل و صددرصدى 
آن بينجامد و بر همين اساس، به هر نحو ممكن بايد از 

تعطيلى اين كارخانه جلوگيرى شود.
رئيس دســتگاه قضا با بيان اينكه مالك يك كارخانه به 
هيــچ عنوان حق تعطيلى كارخانــه  اش را ندارد، گفت: 

سوال جدى اين است كه مالك چرا اجازه داده است اين 
كارخانه پس از واگذارى به اين روز بيفتد؛ به هيچ عنوان 
بنا نيســت كه يك مالك بيايــد و كارخانه اى را تحويل 
بگيرد و ســپس چراغ توليد در آن كارخانه را خاموش 
كنــد. قانون اجازه نمى دهد كه مالك يك كارخانه، بعد 
از گذشــت مدتى از تصدى مالكيت آن كارخانه، چراغ 

توليد آن را خاموش كند.
رئيسى با بيان اينكه يكى از شروط واگذارى ها در اجراى 
اصل 44 قانون اساســى اين است كه واگذارى با رونق 
توليد، افزايش اشتغال و بهبود كيفيت محصوالت همراه 
باشــد، گفت: مالك اين كارخانه بايد در دادگســترى 
حاضر شــده و پاسخگوى بيكارى كارگران و تعطيلى و 

توقف توليد باشد.
رئيس قــوه قضاييه همچنين تاكيد كرد: اگر مالك فعلى 
به معناى واقعى، آماده راه اندازى دوباره روند توليد در 
اين كارخانه باشد از نظر ما مانعى نيست اما اگر حاضر 
به اجراى قانون نشــد، بايد موضوع را از طريق وزارت 
صمت و ســازمان خصوصى سازى دنبال كرد تا به نحو 

قانونى خلع يد انجام شود.
در پايان اين بازديد، رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه بايد 
ظرف مدت حداكثر يك ماه، خــط توليدهاى كارخانه 
صنايع غذايى كيــوان به راه بيفتند، گفت: اســتاندار و 
رئيس كل دادگســترى همدان در اولين جلســه ســتاد 
اقتصــاد مقاومتى اين اســتان ظــرف 10 روز آينده، از 
مســئولين مربوطه دعوت كرده و ســخنان و مشكالت 
آنها را بشنوند و حداكثر ظرف مدت يك ماه مشكالت 
مربوطه را حل كنند. اگر مشكالت مربوط به اين كارخانه 
در همدان قابل رفع و رجوع شدن نبود، به ما بگوييد تا 

در تهران آن را پيگيرى كنيم.

رئيس دستگاه قضا در شوراى ادارى استان
خصوصى سازى بايد به افزايش توليد بيانجامد نه تعطيلى آن

 مردم بايد احســاس كنند كه در نتيجه اجراى ســند 
تحول در واحدهاى قضايى، تحول ايجاد شــده و كارها 

به سهولت انجام مى شود.
رئيسى همچنين  در ديدار با قضات و كاركنان واحدهاى 
قضايى اســتان با بيان اينكه خدمت به مردمى كه هشت 
هزار شــهيد به اسالم و انقالب تقديم كرده اند و جانبازان 
فراوانى دارند بسيار باارزش است، بر حفظ كرامت مردم، 
ارباب رجوع، همــكاران قضايى و قضات در دســتگاه 

قضايى تاكيد كرد.
رئيســى با اشــاره به موضوع ضرورت حفظ ســالمت 
دســتگاه هاى اجرايى به خصوص در واحدهاى قضايى 
گفت: بايد از سالمت مجموعه هاى قضايى به عنوان يك 

امانت الهى صيانت شود.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه مجموعه ســالم مى تواند 
حكم عادالنــه صادر كــرده و براى مــردم احقاق حق 
كند، عنوان كــرد كه بايد جلوى هرگونه ناســالمتى در 

مجموعه هاى قضايى گرفته شود.
رئيســى با بيان اينكه نظام ارزشيابى كارمندان و قضات، 
ابتكار خوبى اســت كه در استان همدان انجام مى شود و 
بايد ســاير واحدهاى قضايى نيز اين كار را انجام دهند، 
تصريح كرد: كارمند سالم، فعال، شجاع و نفوذناپذير بايد 
مورد تشويق قرار گيرد و در سوى مقابل آن فرد كم كارى 

كه به انجام وظيفه بى توجهى مى كند بايد توبيخ شود.
رئيس قوه قضاييه با اشــاره به مسئوليت دستگاه قضايى 
در حوزه اصالح مجرمين گفت: كسانى كه به هر دليل به 
زندان فرستاده مى شوند بايد اصالح شوند و در اين زمينه 
همه قضات و كاركنان واحدهاى قضايى بايد تالش كنند 
كه شخصيت آسيب ديدگان اجتماعى «بازاجتماعى» شود 

تا آنها بتوانند به جامعه برگردند. 
رئيســى تصريح كرد: در راستاى وظيفه اصالح مجرمين 
كه دستگاه قضايى بر عهده دارد، مسئوليت فقط با سازمان 
زندان ها نيست و قضات و نيروهاى تربيتى نيز بايد براى 

تحقق اصل اصالح مجرمين تالش كنند.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به سند تحول قضايى 
كــه چند ماه از ابالغ آن بــه واحدهاى قضايى مى گذرد، 
گفت: در اجراى اين ســند بايد تمام بدنه دستگاه قضايى 
همراه باشــد چرا كه اگر همه بدنه دستگاه قضايى حس 
تحول پيدا نكنند تحول به عنوان يك دستورالعمل مى ماند. 
رئيسى افزود: مردم بايد احساس كنند كه در نتيجه اجراى 

ســند تحول در واحدهاى قضايى، تحول ايجاد شــده و 
كارها به سهولت انجام مى شود.

رئيسى با تاكيد بر ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش 
در جامعه گفت: طرح معتذرين ابتكارى اســت كه رئيس 
كل دادگسترى اســتان همدان مشغول اجراى آن است و 
الزم اســت معاونت راهبردى قوه قضاييه نيز آن را دنبال 

كند.
رئيــس قوه قضاييه با بيان اينكــه باالترين نرخ برخى از 
جرايم در برخى از استان ها مواردى هستند كه با شكايت 
شاكى خصوصى شروع و با گذشت آن تمام مى شوند، اين 
ســوال را مطرح كرد كه چرا بايد با وجود سازوكارهايى 
مثل شــوراى حل اختــالف، قبــل از ورود موضوع به 

دادگسترى آن را حل نكنيم؟
رئيس قوه قضاييه با اشــاره به اهميت موضوع اتقان آرا 
گفت: فرآيند قضايى براى تضمين حقوق مردم اســت و 
نه نقض قطعى آرا ؛ تاكيد ما اين است كه در صدور قرار 
تامين به ويژه قرار بازداشت و يا منتهى به بازداشت بسيار 
بايد با احتياط عمل كرد و صرفا در مواقعى كه ضرورت 

وجود دارد چنين قرارهايى صادر شوند.
رئيســى با اشاره به سياســت هاى قضازدايى قوه قضاييه 
گفت: فعال شــدن بخش هاى پيشگيرى از وقوع جرم به 

كاهش ورودى پرونده به دادگسترى ها كمك مى كند.
رئيس دســتگاه قضا افزود: اصالح نظام پولى و مالى در 
كشــور، اصالح نظام صــادارت و واردات، اصالح نظام 
مالياتــى و اصالح نظامــات ادارى حتما منجر به كاهش 

ورودى پرونده ها به دادگسترى خواهند شد.
وى با اشــاره به مســئوليت همه دســتگاه ها در حوزه 
پيشگيرى از وقوع جرم گفت: هيچ دستگاهى وجود ندارد 
كه در حوزه پيشــگيرى از وقوع جرم مســئوليت نداشته 
باشد. رئيســى همچنين گفت: وظيفه خود مى دانيم كه با 
تمام وجود از كارمند ســالم نفوذناپذير و قاضى شجاع، 

نفوذناپذير و قاطع حمايت كنيم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به دغدغه هاى معيشتى كاركنان 
واحدهاى قضايى گفت: مسئله معيشت كاركنان دستگاه 
قضا دغدغه ماست و اعالم كرده ايم نسبت به فعال سازى 
تعاونى هاى مســكن و مصرف اقدام شود و در اين راستا، 
رعايت شــان دستگاه قضايى و تقســيم عادالنه امكانات 

مورد توجه قرار گيرد.
رئيسى با اشاره به سياست انقباضى و چابك سازى نيروى 

انســانى در دســتگاه قضايى گفت: در اين زمينه حذف 
پســت هايى كه وجود آنها ضرورت دارد قطعا درســت 
نيست. رئيس قوه قضاييه افزود: با توجه به كمبود نيروى 
انسانى در دستگاه قضايى اما شاهد هستيم كه همت باالى 
قضات و كاركنان به رســيدگى به بخش قابل توجهى از 

پرونده هاى معوقه منجر شده است.
 همدان رتبه اول رسيدگى 

به پرونده هاى قضايى 
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان هم در اين جلسه 
گفت: 211 هزار و 537 فقره پرونده 19 ماهه گذشــته در 
شوراهاى حل اختالف استان مختومه شد كه با 45 درصد 

مصالحه رتبه اول كشور را در اين زمينه كسب كرد.
محمد رضا عدالتخواه افزود: در 19 ماه گذشــته 25 قتل 
عمد و محكوم به قصاص منجر به گذشت اولياى دم شد 

و اين محكومان از طناب دار رها شدند. 
عدالتخواه افزود: 2 هزار و 244 نفر در كميته معتذرين از 
شــاكيان عذرخواهى كردند كه عذر يك هزار و 276 نفر 
پذيرفته شــد و در اين راســتا 13 ميليارد تومان مجازات 
جنبه خصوصى و 6 ميليارد تومان جنبه عمومى بخشيده 
شده اســت. وى بيان كرد: با رضايت شاكيان 15 هزار و 
311 ماه حبس حذف و 21 هزار ضربه شــالق در 19 ماه 

گذشته اجرا نشده است. 
وى تصريح كرد: آســيب شناســى وضعيت چالش هاى 
همدان نشــان داد كه آمار جمعيت كيفرى همدان نسبت 
به ســاير استان ها باال اســت و علت آن استفاده نكردن 
مجازات جايگزين و اســتفاده از نهادهاى ارفاقى بود كه 

اين رويه اصالح شد.
به گفته رئيس كل دادگسترى همدان با وجود كاهش 15 
درصدى جمعيت زندان ها در سال گذشته نسبت به سال 
98 اما با اين وجود همدان رتبه اول غرب كشور را از نظر 
تعداد زندانى دارد. وى اضافه كرد: به ازاى هر 100 هزار 
جمعيت 251 نفر در كشور زندانى هستند كه اين آمار در 

استان همدان 308 نفر است.
عدالتخواه با بيان اينكه براى حل اين موضوع از نهاد عفو 
استفاده شده است گفت: در 10 سال گذشته 588 نفر عفو 
داشتيم اما در 19 ماه يك هزار و 499 نفر بخشيده شدند.

وى همچنين يادآورى كرد: در راســتاى رفع موانع توليد، 
دادگسترى استان همدان مانع بيكارى 169 كارگر و تعديل 

كارگران 48 واحد شده است.

 هيچ موضوعى بن بست ندارد و نبايد هيچ كارخانه 
اى تعطيل بماند و هنر يك مدير شايسته رفع موانع براى 

توليد كننده است.
رئيس قوه قضاييه در جمع فعاالن اقتصادى استان نيز  با 
اشاره اينكه شــعار امسال رفع موانع وپشتيبانى از توليد 
اســت گفت: تمام مســئوالن بايد براى حل مشكالت 

فعاالن اقتصادى و توليدكنندگان كمر همت ببندند.
رئيسى  ادامه داد: يكى از مسائل مهم براى توسعه توليد 
تســهيل در امور ســاده كردن گرفتن مجوز و برداشتن 

قانون هاى دست و پاگير است.
وى ادامه داد: مسئوليت بايد با مديريت جهادى و جدى 
انجام شــود و مســئوالن بايد با براى رفع مشكل توليد 

كننده پيگير باشند.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: خيلى از مشــكالتى كه 
در اين جلسه مطرح شد قابل حل شدن است بايد براى 

افرادى كه آمادگى توليد و كار آفرينى هستند موانع رفع 
شود و راه را برايشان هموار كرد.

رئيسى گفت: هيچ موضوعى بن بست ندارد و نبايد هيچ 
كار خانه اى تعطيل بماند و هنر يك مدير شايســته رفع 

موانع براى توليد كننده است.
وى تاكيد كرد: در توليد و توســعه اقتصاد نبايد و نشد 
نداريم البته اجراى قانون بايد انجام شود اما قانون هاى 

دست و پاگير وغير ضرورى هم بايد اصالح شوند.
رئيس قوه قضاييــه افزود: ثبــات در تصميم گيرى 
بــراى توســعه توليدات امــر مهمى اســت نبايد به 
دفعــات مختلف بخشــنامه ها تغيير كنــد و موانعى 

براى ادامه توليد شود.
رئيســى با بيان اينكه بانك ها حق ندارند سودى بيشتر 
از ميزان بانك مركــزى دريافت كنند تاكيد كرد: بايد از 
توليد و صادرات حمايت جدى شود چرا كه استقالل در 

كسب و كار و اقتصاد بايد وجود داشته باشد.
وى بيــان كرد : بانك ها بايد برابــر قانون عمل كنند و 
هنگامى كه واحدهاى توليدى در اختيار آن ها قرار گرفت 
حق ندارند كار را راكد نگه دارند در غير اين صورت با 

آن ها برخورد قانونى خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه گفت: هيچ مشكلى و گره اى نيست 
كه از ســوى مســئوالن حل نشــود چرا كه در كشور 
امكانــات خوبى وجود دارد و زمينه و فرصت براى كار 
آفرينى بسيار اســت و مديران هم وظيفه دارند جوانان 
كار آفرين را تشــويق و زمينه توليد و اشــتعال را براى 

آن ها فراهم كنند.
در اين جلســه تعدادى فعاالن اقتصادى در بخش هاى 
صنعت و كشاورزى مسائل و مشكالت خود را از جمله 
مسائل بانكى و قوانينى دست و پاگير صدور مجوزهاى 

توليد مطرح كردند.

رئيس دستگاه قضا در جمع فعاالن اقتصادى استان:

نبايد هيچ كارخانه اى تعطيل بماند

ديدار  رئيس دستگاه قضا با قضات و كاركنان واحدهاى قضايى استان 

از سالمت قضايى صيانت شود
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خبـر

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

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

برابر رأي شــماره 140060326008000062 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالحســن صمدى نصرت 
فرزند بهرامعلى به شــماره شناسنامه 2723 شماره كد ملى 3991137771 صادره از 
سردرود در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 88000 مترمربع پالك 
شــماره فرعى 1485 از اصلي 183 قريه بابانظــر واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك رزن خريدارى از مالك رسمى آقاى سعداله رضائيان قراگوزلو دارنده سند شماره 
20891 مورخ 1363/02/11 دفتر 14 كبودراهنگ محرز گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 10)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

ورود سازمان اوقاف 
به اشتغال آفرينى و حمايت از كارآفرينان در كشور

 معــاون فرهنگــى و اجتماعــى ســازمان اوقــاف وامــور خيريــه بــا اشــاره بــه آغــاز طــرح توانمندســازى و اشــتغال آفرينى 
ــه منظــور  ايــن ســازمان در ســطح كشــور، از اجــراى ســه گام آمــوزش، توانمندســازى و بازاريابــى فــروش محصــوالت ب

تحقــق شــعار ســال و نقش آفرينــى بيشــتر در ارتقــاء ظرفيــت موقوفــات و بقــاع متبركــه در اشــتغال زايى خبــر داد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمســلمين غالمرضا عادل با بيان اينكه طرح توانمندســازى و اشتغال آفرينى با شعار «هر خانه 
يك كارخانه» در جوار بقاع متبركه و با اســتفاده از ظرفيت اين اماكن در زمينه كارآفرينى و اشــتغال افراد كم برخوردار در سال 
جارى به اجرا گذاشــته مى شود، تصريح كرد: يكى از رويكردهاى جدى سازمان اوقاف در سه سال اخير فعاليت هاى اجتماعى 
اســت كه با تشــكيل مراكز افق در امامزادگان در راستاى تقويت و توســعه و تأثيرگذارى بيشتر فعاليت هاى فرهنگى و قرآنى 

صورت گرفته است.

مشوق هاى جديد تامين اجتماعى براى اجراى نسخه الكترونيك
 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى بيان كرد كه  در خصوص نسخه الكترونيك اقدامات خوبى انجام شده است.

ــد،  ــدام كــرده ان ــه اجــراى نســخه الكترونيــك اق ــه گــزارش مهــر، مصطفــى ســاالرى، اظهاركــرد: پزشــكانى كــه نســبت ب ب
فرانشــيز درمانــى آنهــا را تــا پايــان همــان شــب بــه حسابشــان واريــز مــى كنيــم و همچنيــن وام 40 ميليونــى بــراى تجهيــز 
ــد، در نظــر گرفتــه شــده كــه ايــن مبلــغ بــراى مراكــز  مطــب پزشــكانى كــه ســخت افــزار الزم بــراى اجــراى نســخه ندارن

ــگاه هــا 100 ميليــون تومــان اســت. درمانــى و درمان
ــاى  ــن اولويت ه ــم تري ــى از مه ــذى يك ــاى كاغ ــذف دفترچه ه ــك و ح ــى الكتروني ــروژه نسخه نويس ــه پ ــان اينك ــا بي وى ب
ــات مراكــز  ــا پرداخــت منظــم و بســيار ســريع مطالب ــن ســازمان ب ــن اجتماعــى محســوب مى شــود، گفــت: اي ســازمان تأمي
درمانــى كــه از ســامانه نســخه الكترونيــك اســتفاده مى كننــد، پزشــكان و تمامــى مراكــز درمانــى كشــور را بــه اســتفاده از ايــن 

ــد. ــويق مى كن ــامانه تش س

كرونا بيشترين آسيب را به سالمت روان زد
 رئيس ســازمان نظام روانشناســى با بيان اينكه از نظر روانشناسى 
افراد شرايط استرس زايى را تجربه مى كنند. االن مردم همه تنهايى را 
تجربه كرده و به دليل اين تنهايى نمى توانند مسائل خود را با ديگران 

به اشتراك بگذارند.
بــه گزارش ايرنا ،  محمد حاتمى تاكيد كرد: قبل كرونا ما با يكســرى 
افرادى ارتباط داشــتيم و مسائل و مشــكالتمان را با آنها در ميان مى 
گذاشــتيم كه در روانشناسى به آن همدلى مى گويند. االن اين جريان 

تمام شده و همه در غار خود تنها هستند. 
وى اظهار كرد: به همين دليل وضعيت ســالمت روان مردم را خوب 
ارزيابى نمى كنيم. در همين رابطه مسئوالن و ارگان ها مثل خود صدا 
و ســيما بايد براى افزايش ســالمت روان مردم برنامه هايى را در نظر 

بگيرند. 
اين روانشــناس با بيان اينكه برخى از مردم ادراك خطر پايينى دارند 
خاطرنشان كرد: به همين دليل اين افراد مهارت مقابله اى خوبى ندارند 
و  ترس غيرمنطقى شــان تبديل به اختالل از جمله وسواس مى شود. 
پســاكرونا اختالالت روانى و آســيب هاى اجتماعى را بيشتر شاهد 

خواهيم بود.  
 شش هزار مركز مشاوره در سراسر كشور

رئيس ســازمان روانشناسى و مشاوره خاطرنشــان كرد: 6 هزار مركز 
مشــاوره در سراسر كشــور و حدود هزار كلينيك در كشور داريم و 
تحقيقات نشان داده از شيوع كرونا ميزان مراجعه به اين مراكز افزايش 

داشته است. 
وى تاكيد كرد: روزانه 100 هزار مشــاوره در كشور انجام مى شود كه 
بيشترين آن در خصوص  كه رابطه والدين با فرزندان بوده است. اصوال 
اختالالت روانى مزمن هســتند و مردم با آن زندگى مى كنند و زمانى 

مراجعه مى كنند كه دير شده است. 
حاتمى افزود: به همين دليل مســئوالن سالمت روان مردم را در نظر 
بگيرند يا اگر مردم نشانه هاى روانشناختى مثل وسواس، بيش فعالى، 
افســردگى و... را مواجه شدند به مراكز مشــاوره مراجعه كنند.  عدم 
رسيدگى به سالمت روان جامعه مشكالت و ناهنجارى هاى اجتماعى 

از جمله اعتياد را به دنبال خواهد داشت. 
وى در بخش ديگرى از صحبت هايش با اشاره به وضعيت كودكان و 
نوجوانان در دوران كرونا خاطرنشان كرد: بچه ها رشدشان در فضاى 
اجتماعى شــكل مى گيرد. به همين دليل بحث آموزش و پرورش در 
اين ميان مهم است. اين سازمان 31 هزار مشاور دارد كه آنها مى توانند 
با روان شناسان سازمان نظام روانشناسى همكارى و تعامل داشته باشند. 
اگر خانواده يا معلمين مسئله حادى دارند به آنها در دفاتر خدمات روان 
و مشاوره مراجعه كنند.چراكه يادگيرى مهارت هاى ارتباطى و مقابله اى 
مــى تواند به آنهــا در مواجهه با كودكان و دانــش آموزان و حتى در 
زندگى شان كمك كند.  البته اين مهارت ها بر اساس اقليم و خانواده ها 

متفاوت خواهد بود. 
رئيس ســازمان روانشناسى كشور اظهار كرد: روانشناس يعنى راهكار 
و راه حــل دادن نه قضاوت و نصحيت كردن. به همين دليل با حضور 
روان شناســان در مدارس مى توان غربالگرى سالمت روان انجام داد. 
اگر غربالگرى و پيشــگيرى انجام شود مى توان فرزندان سالم از نظر 
سالمت روان را حفظ كرد، در مورد گروه آسيب ديده به موقع مداخله 
و براى آنكه مشكل اختالل روان دارد بحث بهسازى روانى را انجام داد. 
وى اضافه كرد: براى اينكار نياز به همكارى  هيأت دولت و مجلس با 
آموزش و پرورش را داريم تا  فرهنگ مراجعه به روانشناس و مشاور 
براى دانش آموز و معلم و والدين در آموزش و پرورش نهادينه شود و 

مدارس از حضور يك روانشناس در مدرسه بهره مند شوند.
 توصيه در دوران كرونا 

حاتمى گفت: مهمترين پيشنهاد ما اين است كه تمام پروتكل ها نيازمند 
پيوست سالمت روان هست تا توصيه هاى الزم روانشناختى با توجه 
به نياز اقشار جامعه صورت بگيرد.  به همين دليل نياز است ستاد ملى 
كرونا با ســازمان نظام روانشناســى همكارى و پيوست سالمت روان 

تدوين و در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار بگيرد. 
وى در بخش ديگرى تصريح كرد: خيلى افراد سرنوشــت مردم دست 
آنها اســت. يه همين دليل مسئوالن نيازمند اين هستند هنگام تصميم 
گيرى يك روانشناس در كنارشان حضور داشته باشد. به ويژه مسئوالن 
در سطح كالن كه حوزه تصميم گيرى و اختياراتشان گسترده تر است. 
حاتمى تاكيد كرد: بعضى از سخنرانى ها در شرايط كرونا تاثيرات منفى 
مى گذارد. در شرايط غيرعادى كرونا مردم شرايط هوشيارى ندارند و 

همين باعث سوبرداشت آنها مى شود.
رئيس سازمان نظام روانشناســى همچنين اضافه كرد: بخشى از مردم 
عزيزان خود را در شــرايط كرونا از دســت دادند. يكى از شيوه هاى 
روانشناســى سوگ اين است كه از دســت دادن عزيزى را با دوستان 
و اطرافيان به اشــتراك بگذاريم كه در اين وضعيت اين مسئله محقق 
نمى شود. در چنين شــرايطى فرد تنها شده و در خود فرو مى رود و 
چه زمان اين برون فكنى شــود مشخص نيست. يك بخش آسيب از 

اين ناحيه است. 
يك بخش ديگر هم افرادى هســتند كه دچار كرونا شده و مشكالت 
شــديدى را تجربه كرده اند. در اين ميان اختالل استرس را تجربه مى 
كنند.  وى با اشاره به يكى ديگر از اقشار آسيب پذير كرونا گفت: بخش 
ديگر كادر درمان ما هستند كه خودشان مصون از آسيب نبوده اند. چون 
مســتقيما با بيمار و فوت شــدگان در ارتباط هستند. البته كارهايى در 
زمينه سالمت روان آنها شده اما بايد اين افراد جدى زير نطر روانشناس 

قرار بگيرند. 
حاتمــى در پايان گفت: از زمان كرونا مراجعه در فضاى مجازى براى 
رصد اطالعات روانشناسى دو برابر شده است. شبكه هاى مجازى هم 

فرصت هستند هم تهديد. 
به همين دليل هم شــبكه هاى مجــازى را بايد تبديل به فرصت و 
هــم مردم را بايد قانع كنيم كه برخى ســودجويى ها در اين فضا و 
اطالعات اشــتباه مى تواند بر روى سالمت روان افراد اثرات مخربى 

بگذارد.

آسيا: مداراى نجيبانه با فقر
  صورتشون رو با سيلى سرخ نگه داشتن ميشه اين!!

ابتكار: روزهاى سرنوشت ساز وين
  پس شمارش معكوس رو شروع كنيم؟!!

اسكناس: رونق ضربه  گير تورم
  بدون شرح!!

آرمان ملى: بحران بى آبى در هياهوى هاى سياسى گم نشود
  اين ديگه بستگى به ميزان قدرت سياسيون داره!!

هفت صبح: طوفان قيمت ها در بهار دو صفر
  از صفر شروع كرده كه با قدرت بره جلو!! 

افكار: واكسيناسيون عمومى از پاييز
  اونكه جوجه اس آخر پاييز ميشمارن!!

امتياز: عطش عجيب ايرانىها براى خريد ملك در تركيه
  يعنى از ويالهاى شمال ديگه سيراب شدن!!

دنياى اقتصاد: شوك كرونا به جريان سرمايه
  تا حدى كه نفس هاش رو به شماره انداخته!!

راه مردم: آيا كرونا افسار بريده است؟
  بگير نگير داره، اگر پا رو دمش نذارن!!
جام جم:چرا نبايد از واكسن كرونا بترسيم؟

  چون از خود كرونا نمى ترسيم، واكسن كه سهله!!
جوان: ارز گران يا ارزان شود خودرو فقط گران مى شود

  يه دفعه آب پاكى رو ريختن كه ديگه جاى هيچ ابهامى نباشه!!
پيشرو: كرونا هم زورش به باجه هاى عوارضى آزادراه ها نرسيد
  ديگه كار به جايى رسيده كه كروناهم دربست ميگيره!!

مهدتمدن: تنور گرم انتخابات با حضور دانشگاهيان 
  بايد ديد كى اول زرنگه كه نونش رو بچسبونه!!

هفت صبح: زندگى با شش ماليات جديد
  يعنى با هر دم و بازدم بايد ماهيانه پول بديم!!؟

هشدار پليس فتا نسبت به كالهبردارى هاى 
انتخاباتى در فضاى مجازى

 رئيس مركز تشخيص و پيشگيرى از جرائم سايبرى پليس فتاى ناجا 
نسبت به كالهبردارى هاى انتخاباتى هشدار داد.

على محمد رجبى در گفت وگو با ايســنا، دراين باره گفت: كالهبرداران 
و مجرمان ســايبرى از هر بستر و فرصتى براى انجام اقدامات مجرمانه 
خود اســتفاده مى كنند و در اين راســتا نيز با توجه به نزديك شدن به 
ايام انتخابات ممكن اســت كالهبرداران به بهانه هاى مختلف اقدام به 

كالهبردارى از هموطنان مى كنند.
وى ادامــه داد: از جملــه مواردى كه ممكن اســت كالهبــرداران با 
سوءاســتفاده از آن اقدام به انجام اقدامات مجرمانه كنند كالهبردارى با 
ترفند ايجاد اپليكيشــن هاى انتخاباتى در پوشش تبليغ و ارسال آن در 
شبكه هاى اجتماعى گوناگون است. سودجويان مى توانند با اين حربه از 
بعضى از نامزدهاى انتخابات به خصوص داوطلبان انتخابات شوراها كه 

تعداد زيادى دارند كالهبردارى  كنند.
رجبــى ادامه داد: تحريك افراد بــه دانلود و نصب برخى نرم افزارها با 
عنوان اخبار انتخابات و ... نيز از جمله مواردى است كه مى تواند منجر 
به مجاب كردن افراد براى استفاده از نرم افزارهاى جعلى و مخرب شود. 
رئيس مركز تشــخيص و پيشگيرى از جرائم سايبرى پليس فتاى ناجا 
با بيان اينكه يكى ديگر از شــگردهاى كالهبرداران سايبرى راه اندازى 
گروه هايى در شــبكه هاى اجتماعى و دعــوت از كاربران براى افزودن 
مخاطب و جذب فالور اســت، گفت: اين گروه ها كه با عنوان " اد بزن، 
پول بگير" نيز شناخته مى شوند و اين طور به كاربران خود القاء مى كند 
كه در ازاى دعوت تعداد مشخصى كاربر به گروه، مبالغى به حساب آنان 
واريز مى شود در حالى كه اينطور نيست و حتى ممكن است از اطالعات 

كاربران نيز سواستفاده شود. 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت مقطع كاردانى به نام حامد 
نظرى مهر، فرزند غالمحسين،به شماره ملى 4000060211 و شماره 
دانشجويى 893151062 ،رشته حسابدارى از دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد اسدآباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 با نزديك شدن به ايام برگزارى امتحانات 
پايان سال دانش آموزان و پس از انتشار شيوه 
نامه ارزشــيابى پايانى دانش آموزان كه در آن 
به برگزارى حضــورى امتحانات پايه نهم و 
دوازدهم اشــاره شده اســت، اعتراضاتى از 
سوى بخشــى از خانواده ها و دانش آموزان 
رقم خورد و حتى تجمعات كوچكى از سوى 
دانش آموزان در برخى شــهرها شكل گرفت 
كه خود در شرايط كرونايى و هشدارها براى 
دورى از تجمعات و دورهمى ها، جاى تامل 

داشت.
هرچند كه ســال گذشــته هم اعالم برگزار 
شدن حضورى امتحانات پايه نهم و دوازدهم 
مــدارس موجــى خشــمگينانه از اعتراض 
را به همــراه داشــت. هنوز هــم مى توانيد 
بــا كليدواژه هــاى لغو امتحانــات حضورى 
صفحه هايى را كه در اينســتاگرام ايجاد شده 
بود و نوشــته هايى كه در شبكه هاى اجتماعى 

دست به دست مى شد را پيدا كنيد.
اما موضوع مهم تر كه ســبب شده امتحانات 
پايه دوازدهم حتماً بايد به صورت حضورى 
برگزار شود اين است كه مانند كنكور آزمونى 
سراسرى است و نمراتش در سرنوشت ورود 
به دانشگاه براى بسيارى از دانش آموزان مهم 
است؛ اما سوال اين است كه آيا اين امتحانات 
نمى تواند به زمانــى ديرتر از روزهايى كه در 

اوج شيوع كرونا هستيم موكول شود؟
در هميــن زمينــه تصميم گرفتيم  به ســراغ 
خانواده هاى دانش آموزان برويم؛ جالب آنكه 
خانواده هاى بسيارى به رغم دغدغه سالمتى 
فرزندشان، از آموزش مجازى و كيفيت پايين 
آن در مقابــل آموزش حضــورى نگرانند و 
تمايل دارند برگــزارى امتحانات به صورت 

حضورى لغو شود.
 امتحانى كه به قيمت جان فرزندم 

تمام شود ديگر ارزشى ندارد
سميعى مادر يكى از دانش آموزانى است كه 
تمايلــى به برگزارى آزمــون هاى حضورى 

نــدارد در گفت وگو با خبرنگار ما مى گويد: 
اكنــون كه براى امتحانــات امكان حضور در 
مدارس وجود دارد و تاكيد هم بر اين اســت 
كه پروتكل هاى بهداشــتى حتما رعايت مى 
شــود اما نكته اين جا است كه مسئوالن فقط 
مى توانند داخل حوزه را كنترل كنند و نظارت 
و بررســى اين تعداد از دانش آموزان  كه در 
حال رفت وآمد هســتند واقعا كارى دشــوار 
اســت ومعتقدم كه امتحانى كه به قيمت جان 

فرزندم تمام شود ديگر ارزشى ندارد.
 امتحانات حضورى يك نوع 

بى عدالتى آموزشى است
عطيه دانــش آموز كالس نهمى اســت كه 
در همان ابتداى صحبتش بــه كيفيت پايين 
آموزش مجازى اشــاره مى كند و مى گويد: 
نزديك به دو سال هست كرونا  تمامى دانش 
آموزان را خانه نشــين كرده و تمام آموزش 
هاى درســى از طريق گوشى هاى همراه به 
ما منتقل مى شود با توجه به اين كه پايه نهم 
و دوازدهم  به دليل حساســيت و نوع انتقال 

به مقطــع تحصيلى باالتر از اهميت ويژه اى 
برخوردار بوده پس چگونــه انتظار داريد با 
اين شــيوه آموزش  بتوانيم همانند سال هاى 
گذشــته درجلســات امتحان  حضور داشته 
باشيم درصورتيكه كيفيت آموزش مجازى و 
حضورى اصال قابل قياس با يكديگر نيستند 
از نظر من اين يك نوع بى عدالتى آموزشــى 
اســت و معلمان نيز  بايد امتحانات مجازى 
را در شــبكه شاد يا پيام رســان هاى ديگر به 

صورت مجازى  برگزار كنند.
يكــى ديگر از افرادى كــه تمايلى به معرفى 
خودش نداشت و خودش نيز فرهنگى است 
بر اين باور اســت درحالى كه از اسفند 98
آموزش ها به صورت غير حضورى وآنالين 
شــده اســت به يك اندازه دانش آموزان و 
معلمــان را درگير كرده اســت اما در درجه 
اول ســالمتى دانش آموزان بيش از هرچيز 
ديگرى اهميت دارد و هنوز بســترهاى الزم 
و استاندارد براى برگزارى آزمون حضورى 

فراهم نشده است.

وى در ادامه مى افزايد: البته ناگفته نماند در 
آزمــون حضورى عدالت نيــز به طور كامل 
رعايت خواهد شــد و براى مسائل بهداشتى 
نيز پروتكل هايى در نظر گرفته شــده است 
امــا به دليل اينكه اكنون كه حدود دو ســال 
از روند آموزش مجازى مى گذرد شــرايط 
را براى دانش آموزان ســخت تر ازگذشــته 

كرده است.
 بايد تا پيش از برگزارى امتحانات 
تمامى دانش اموزان را واكسينه كنند

ستارى مادر يكى از دانش آموزانى است كه 
به تازگى فرزندش مبتــال به ويروس كرونا 
شــده اســت از دغدغه ونگرانى هايش به 
خبرنگار ما مى گويد:  اكنون نزديك به يك 
هفته اســت كه پسرم مبتال به ويروس كرونا 
مبتال شــده است اگ قصد مســئوالن براى 
برگزارى امتحانات جدى بود بايد برنامه اى 
در اين زمينــه در نظر مى گرفتند كه تا پيش 
از برگزارى امتحانات تمامى دانش آموزان را 

واكسينه كنند.

هشتك«نه به امتحانات حضورى»
 به كجا رسيد؟

استقرار نسخه نويسى 
الكترونيك در مراكز 
جامع روستايى استان

 مديركل بيمه ســالمت استان همدان از 
استقرار نسخه نويســى الكترونيك در مراكز 
جامع روستايى اســتان تا پايان شهريور ماه 

سالجارى خبر داد.  
بــه گزارش بيمه ســالمت اســتان همدان، 
ســعيد فرجى گفت :  سازمان بيمه سالمت 
از ابتداى سال گذشــته طرح نسخه نويسى 
الكترونيك و بعد نسخه پيچى الكترونيك را 
مورد توجه قرار داد . نيمه اول ســال گذشته 
نيز در خصوص آمادگى همكاران نسبت به 
تغيير و تحول اساسى در زمينه اسناد پزشكى، 
قراردادها و ثبت اســناد و نحوه ارسال آنها 
جلساتى برگزار و تالش هاى زيادى صورت 

گرفت.

وى بــا بيان اينكه به منظــور كاهش كاربرد 
دفترچه بيمه ســالمت مكاتبه اى با معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى نيز صورت 
گرفته تا در 36 مركز جامع سالمت روستايى 
همراهى الزم براى عدم استفاده از دفترچه در 
خدمات داخلى باشد و دفترچه در صورت 
نياز به ارجاع مورد استفاده قرار گيرد تا شاهد 
كاهش كاربرد دفترچه در مراكز ســطح يك 
نيز باشــيم گفت: قرار اســت نسخه نويسى 
الكترونيــك در بخش ارجاع و ســطح يك 
از طريق ســامانه يكپارچه بهداشتى (سيب) 

پيگيرى شود.
 مديــركل بيمــه ســالمت اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: پيگيرى كرديم كه اگر از 
اين طريق امكان نبود ما از طريق سامانه بيمه 

سالمت نيز آن را اجرايى كنيم.
وى با تاكيد به پيگيرى استقرار نسخه نويسى 
الكترونيك در مراكز جامع روستايى افزود: 
هدف اداره كل بيمه ســالمت اســتان اين 

است كه تا پايان شهريور ماه نسخه نويسى 
و نســخه پيچى الكترونيك در كليه مراكز 
ســالمت اســتان اســتقرار يافته و جهت 
دريافت خدمات ســالمت از ابتداى مهرماه 
ديگر نيازى به دفترچه هاى بيمه ســالمت 

نباشد. 
فرجى با بيان اينكه امســال امكان اســتقرار 
نسخه نويسى و نســخه پيچى الكترونيك در 
مراكز دولتى و دانشگاهى مورد توجه بوده و 
سال گذشته تقريبا صد درصد در مطب هاى 
بخــش خصوصى و درمانگاه هــا اين طرح 
استقرار يافت گفت: نسخه پيچى الكترونيك 
نيز در تمام داروخانه ها در حال اجراست كه 
البته بخشى از نســخ كاغذى به الكترونيك 

تبديل شده اند.. 
وى با اشاره به اينكه عمدتا داليل اقتصادى و 
اجتماعى و نيز وضعيت قرمز بيمارى كرونا 
در روند طرح نسخه نويســى و نسخه پيچى 
الكترونيــك تاثيرگذار بــوده و كار محدود 

شــده اســت افزود: اميدواريم با اين روند 
حداقــل تا پايــان نيمه اول ســال، همدان 
جزو اســتانهايى باشــد كه نسخه نويسى و 
نســخه پيچى الكترونيك را به صورت كامل 

اجرايى مى كند . 
فرجى خاطر نشــان كرد : مردم مى توانند با 
مراجعه به سامانه خدمات غيرحضورى بيمه 
http//eservices. آدرس  به  ســالمت 
ihio.gov.ir/esc از خدمــات درمانــى 
دريافتى و سوابق بيمه اى خود مطلع شوند 
همچنيــن هرگونــه ســوالى در خصوص 
خدمات بيمه ســالمت را از طريق ســامانه 
1666 مطرح نمايند . ضمناً ســامانه مكانيزه 
رسيدگى و   پاسخگويى به شكايات ذينفعان 
سازمان بيمه ســالمت (بيمه شدگان، مراكز 
تشخيصى درمانى و دفاتر پيشخوان دولت) 
بــه آدرس shekayat.ihio.gov.ir از 
روز چهارشنبه مورخ 8 /2 /1400راه اندازى و 

در دسترس عموم قرار گرفته است.

لزوم رعايت «بهداشت دست» هنگام 
تزريق واكسن كرونا

 معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، بر لزوم رعايت 
بهداشــت دســت هنگام تزريق واكســن در مراكزى كه 

خدمات واكسيناسيون انجام مى شود، تاكيد كرد.
بــه گزارش مهر، عليرضا رئيســى، در نامــه اى خطاب به 
معاونان بهداشتى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، نوشت: 
با توجه به گسترش پاندمى كوويد 19 در جهان، بهداشت 
دســت به عنوان يك عامل بســيار مهم و تعيين كننده در 
كنترل و پيشگيرى از گسترش بيمارى، بيش از پيش حائز 
اهميت بوده و الزم است به منظور حفظ سالمت كاركنان 
حوزه ســالمت از جمله پزشكان، پرســتاران، در تمامى 
ســطوح و همچنين نجات جان بيماران رعايت بهداشت 

دست بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
اهميت، روش و اجراى صحيح بهداشــت دســت براى 
كاركنان بهداشتى و درمانى، مراقبين، بيماران و خانواده هاى 
آنها و همچنين عموم جامعه از طريق رســانه هاى عمومى، 
فضاى مجازى، نصب پوستر در تمامى بيمارستان ها، مراكز 
بهداشتى و درمانى و ساير اماكن عمومى مورد توجه قرار 

گيرد.

بيماران كليوى
 در صدر بيماران نادر

 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت 
بهداشــت با اشــاره به اين كه هزينه برخــى از بيمارى ها 
كمرشــكن است، گفت: در اين شــرايط بد اقتصادى نياز 
خانواده هايى كه با بيمارى هاى نادر درگير هســتند، بسيار 

بيشتر از حمايت هاى موجود است.
به گزارش فارس، مهدى شادنوش گفت: در ادبيات پزشكى 
و علمِى دنيا عبــارت «بيمارى هاى خاص» وجود ندارد و 
بيشــتر منابع اين نوع از بيمارى ها را با عنوان «بيمارى هاى 

نادر» مى شناسند.
وى افزود: در سال هاى اخير دولِت وقت سه بيمارى را به 
طور خاص مورد توجه و حمايت هــاى ويژه قرار داد كه 
از جمله آن ها مى توان بــه «بيمارى  مزمن كليوى منجر به 

دياليز» اشاره كرد.
شــادنوش با اشــاره به اين كه هزينه برخى از بيمارى ها 
كمرشكن است، عنوان كرد: بيشتر بيمارى هاى نادر زمينه ى 
ژنتيكى دارند، در حالى كه برخــى از بيمارى هاى نادر به 
دليل ابتالى فرد به بيمارى هاى زمينه اى مانند فشــار خون 

و ديابت بروز مى كنند.

مهلت ثبت نام 
در كنكور ارشد 1400 تمديد شد

  امكان ويرايش اطالعات و ثبت نام جديد براى متقاضيان 
آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1400 فراهم شد.

بــه گزارش مهر، پيرو اطالعيه 18 ارديبهشــت 1400 و با 
توجه به مصوبه جلســه كميته هاى تخصصى ســتاد ملى 
مديريــت بيمارى كرونا براى تعويق زمان برگزارى آزمون 
كارشناسى ارشد ســال 1400 مقرر شد با توجه به تعويق 
صورت گرفته، امــكان ويرايش اطالعات براى افرادى كه 

قبًال در اين آزمون ثبت نام كرده اند ايجاد شود.
اطالعات ثبت نامى متقاضيان آزمون كارشناســى ارشد 
ناپيوســته سال 1400 از روز سه شنبه 21 ارديبهشت تا 
شنبه 25 ارديبهشــت 1400 در سايت سازمان سنجش 
آموزش كشــور قرار مى گيرد و متقاضيان، مى توانند در 
مهلت تعيين شــده نسبت به مشــاهده و كنترل مجدد 
اطالعــات ثبت نامى خود اقــدام و در صورت تمايل، 

ويرايش آنها اقدام كنند.
بنابر اعالم ســازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام جديد 
در آزمون كارشناســى ارشد ســال 1400 مشمول جريمه 

تاخير در ثبت نام آزمون ها نيست.
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خبـر مسكن 

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

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

برابر رأي شــماره 139960326008000703 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســين صبوريان فكور 
فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 5061 شــماره كد ملى 3871210846 صادره از 
همدان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 60143/10 مترمربع 
پالك شماره فرعى 568 از اصلي 195 قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك رزن خريدارى از مالك رســمى آقاى ميرزاعلى طيبى مزين دارنده سند 
شــماره 1723 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان و ابراهيم صبوريان فكور دارنده 
شــماره 1702 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 9)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

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

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

برابر رأي شماره 139960326001001481 مورخ 1399/12/13 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتــي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفــات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى يداله رفاهيت مآل فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 1242 صادره 
از كبودراهنگ بخش گل تپه در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 139/9 مترمربع 
قســمتي از پالك 9/127 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى: ميدان 
شيرسنگى، بلوار الله، 18 مترى صادقيه، نبش كوچه طلوع، خريدارى از مالك رسمى 
خانم زرين نيك نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 94)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

كنترل قيمت ها در بازار مسكن 
از كدام مسير؟

 با اينكه بخشــى از هزينه هاى ساخت مسكن از جمله حقوق و 
دستمزد به دليل حضور كارگران نيمه ماهر و ماهر مهاجر تحت تأثير 
نرخ ارز قرار دارد، اما چسبندگى قيمت ها مانعى براى كاهش هزينه 
ساخت در شرايط نزولى شــدن نرخ ارز است. مهم ترين راهكارى 
كه مى تواند هزينه ســاخت مسكن را تحت كنترل درآورد، مديريت 

نقدينگى، تورم و كسرى بودجه است.
به گــزارش ايرنا، چندى پيش رئيس كانون انبوه ســازان از افزايش 
هزينه ساخت واحدهاى مسكونى به علت رشد هزينه هاى باالسرى 
خبر داد تا جايــى كه در بعضى مناطق تهران و كالنشــهرها هزينه 
ســاخت يك متر مربع واحد مســكونى به 15 تا 20 ميليون تومان 

مى رسد.
حال پرسش اينجاست كه دليل اين افزايش هزينه چيست و چگونه 
مى توان آن را در ســطحى كنترل كرد كه بيش از قدرت خريد عموم 

جامعه نباشد؟
يك كارشناس اقتصاد مسكن درباره داليل افزايش هزينه ساخت به 
ايرناپالس گفت: يكى از داليل اصلى افزايش هزينه ساخت مسكن 
اين اســت كه قيمت نهاده هاى اصلى ساخت، افزايش قابل توجهى 
يافته اســت. بر اســاس آخرين آمارهاى مركز آمار ايران از قيمت 
نهاده هاى ســاختمان كه در اسفند 1399 منتشر شده، هزينه ساخت 

نسبت به زمستان سال گذشته  نزديك به دو برابر شده است.
 افزايش هزينه در بخش هاى ارزى و ريالى ساختمان

مهدى ســلطان محمدى دربــاره افزايش هزينــه بخش هاى ارزى و 
ريالى مســكن توضيحى داد: افزايش هزينه ساخت شامل بخش هاى 
ارزبر ساختمان و بخش هاى ريالى آن مى شود. مواردى مانند كاشى، 
سراميك، شن، ماســه، بتن، آجر، پروفيل هاى فوالدى و آلومينيومى 
و ســرويس هاى بهداشــتى افزايش قيمت دو برابرى داشته و همين 

موضوع موجب افزايش هزينه ساخت شده است.
سلطان محمدى درباره هزينه ســاخت يك مترمربع واحد مسكونى 
در ســال جارى گفت: اينكه هزينه ســاخت هر متر مربع ساختمان 
چه ميزان باشــد بستگى به كيفيت ســاخت دارد. يعنى با توجه به 
اســتانداردها و همچنين درصد تكميل ســاختمان چه ميزان باشد، 

هزينه ساخت متفاوتى را خواهيم داشت.
به عنوان نمونه در برخى از پروژه ها، ســاختمان بدون نقاشى، نصب 
كابينت هــا و شــيرآالت تحويــل داده مى شــود و همچنين برخى 
ساختمان ها مشاعات كمترى دارند كه اين دو موضوع موجب كاهش 
هزينه ســاخت مى شوند. با اين حال ساختمان هاى نسبتًا لوكسى كه 
در مناطق باالى شهر همدان ساخته مى شود به طور متوسط هزينه اى 

بين 12 تا 20 ميليون تومان دارد.
به  گفته سلطان محمدى از ديگر عوامل افزايش هزينه ساخت مى توان 

به افزايش هزينه دستمزد كارگرى اشاره كرد. 
به عنوان نمونه دســتمزد روزانه كارگرى كــه در پروژه اقامت دارد 
نســبت به سال 1398 بيش از دو برابر شده است. همچنين دستمزد 

كارگر ماهر و نيمه ماهر نيز افزايش بيشترى پيدا كرده است.
اين كارشــناس اقتصاد مسكن، كنترل هزينه هاى ساخت را وابسته 
به سياســت هاى ارزى و كنترل تورم دانســت و گفت: البته اين 
نكته را نيز بايد در نظر داشــت كه چســبندگى قيمت ها  معموالً 
مانع از اين مى شود كه دســتمزدها پايين بيايد يا قيمت ها كاهش 

كند. پيدا 
كاهش تورم در ســطحى بين 10 تا 12 درصد مى تواند عالجى براى 
اين موضوع باشــد. اما در عمل شــاهد تشــديد تورم در سال هاى 
گذشــته هســتيم كه عمومًا ناشى از مســائل خاص اين دوره مانند 
تحريم ها و شــيوع بيمارى كرونا بوده اســت. با اين حال اقدامات 
الزم براى مهــار نقدينگى و جلوگيرى از افزايش كســرى بودجه، 
گام بزرگى براى كنترل تورم و در نتيجه مانع از تشــديد هزينه ها در 

بخش هاى مختلف از جمله ساختمان خواهد شد.

معاون برنامه ريزى سازمان جهادكشاورزى استان 
خبر داد

افتتاح 81 طرح كشاورزى با سرمايه گذارى 
226 ميلياردى در سال جارى

 معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى ســازمان جهادكشــاورزى 
اســتان همدان با بيان اينكه بيش از 150 واحد قابل بهره بردارى در 
اســتان در حال پيگيرى اســت، گفت: 81 طرح كشاورزى با 226
ميليارد تومان ســرمايه گذارى در ســال جارى افتتاح خواهد شد كه 

2263 نفر اشتغالزايى به دنبال دارد.
بــه گــزارش ايســنا، محمدرضــا شهســوارى در جمــع خبرنــگاران، 
ــه اينكــه 790 فقــره جــواز تأســيس فعــال در بخــش  ــا اشــاره ب ب
ــرد: 419 ــار ك كشــاورزى در حــال ســاخت و ســاز هســتند، اظه
فقــره جــواز تأســيس بــاالى 20 درصــد و 175 طــرح بيــش از 60

درصــد پيشــرفت فيزيكــى دارد.
وى بــا بيــان اينكــه قالــب واحدهــاى توليــدى بخــش كشــاورزى 
اســتان همــدان بــا ظرفيــت مناســبى كار مى كننــد، تصريــح 
ــدى  ــاى تولي ــود واحده ــث مى ش ــه باع ــى ك ــب موانع ــرد: قال ك
ــى، ســرمايه در گــردش،  ــع مال ــد، موان ــر كار كنن ــا ظرفيــت كمت ب

ــى اســت. ــكالت مديريت ــازار و مش ــود ب كمب
شهســوارى با تأكيد بر حفظ و تثبيت واحدها موجود، يادآور شــد: 
8600 واحد توليدى در بخش كشــاورزى موجود است كه با پروانه 
بهره بردارى فعال هســتند كه از اين تعداد 200 واحد زير 30 درصد 
ظرفيــت، 234 واحد با ظرفيت 30 تــا 70 درصد و 1434 واحد با 

ظرفيت باالى 70 درصد فعال هستند.
وى با بيــان اينكه تالش داريم واحدهاى توليدى راكدى كه قابليت 
بازگشت به توليد را دارند، شناســايى كنيم، افزود: سال گذشته 49
واحد توليدى بخش كشــاورزى به چرخه توليد بازگشت كه عمده 

آنها در تملك بانك ها بوده است.
معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى ســازمان جهادكشاورزى استان 
همدان با اشــاره به اينكه 33 واحد در بخش كشــاورزى در تملك 
بانك ها قرار دارند، گفت: با بانك هاى استان مذاكراتى مى شود تا اين 

واحدها به توليد برگردند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه 55 واحد بزرگ توليدى كشاورزى در 
اســتان همدان در حال پيگيرى اســت، اظهار كرد: 55 واحد بزرگ 
بــا 6000 ميليارد تومان در حال پيگيرى اســت كه براى 6400 نفر 

اشتغالزايى خواهد داشت.
وى خاطرنشان كرد: سال گذشته روند نسبتاً خوبى در سرمايه گذارى 
داشتيم به طوريكه 502 ميليارد تومان سرمايه گذارى در ين بخش صرفًا 
با مشــاركت ها بانك ها صورت گرفت و امسال بيش از  400 ميليارد 
تومان سرمايه گذارى براى واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى خواهيم 

داشت.

چرا خبرى از واريز بخش دوم سود سهام عدالت نيست؟!
 واريز ســود سهام عدالت ســال 1398 درحالى دو مرحله اى شد كه با گذشت حدود دو ماه از 

پرداخت مرحله نخست، هنوز خبرى از واريز بخش دوم اين سود نيست.
به گزارش ايســنا، سود سهام عدالت ســال هاى 1395، 1396 و 1397 طى يك مرحله به حساب 
مشموالن سهام عدالت واريز شد اما قرار شد سود سهام عدالت سال 1398، طى دو مرحله به حساب 

سهام داران واريز شود.
بر اين اساس، مرحله نخست در 28 اسفندماه سال 1399 صورت گرفت و افراد 50 درصد سود سهام 
خود را دريافت كردند. البته هر فرد به ميزان سهامى كه داشت سود دريافت كرد. براى مثال سود تعلق 

گرفته به مشمولى كه ارزش اوليه سهام عدالتش 452 هزار تومان است، حدود 168 هزار تومان بود كه 
نيمى از اين مبلغ را در اسفند ماه دريافت كرد. در اين راستا، قرار شد مرحله دوم سود در سال جديد 
واريز شود و حتى وعده داده شده بود اين اتفاق قبل از ماه مبارك رمضان رخ دهد. اما مبلغ باقى مانده 
واريز نشد و آنطور كه حسين فهيمى، مديرعامل شركت سپرده گذارى مركزى در اواخر فروردين ماه 

توضيح داده بود، اين شركت در انتظار دريافت سود از سوى شركت ها بود.
البته فهيمى، تقريبا يك ماه بعد از صحبت مذكور اعالم كرد كه احتماال نام پنج شركتى كه تا كنون سود 

سهام عدالت را به حساب شركت سپرده گذارى مركزى واريز نكرده اند، اعالم خواهد شد.
حال، با گذشــت حدود يك هفته از وعده مذكور، هنوز نه بخش دوم سود سهام عدالت به حساب 

مشموالن واريز شده و نه نام شركت هايى كه در پرداخت سود بدقولى كرده اند، اعالم شده است. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

تعمير و سيم پيچى الكتروپمپ هاى شناور چاه ها  به شماره ع/1400/120
ــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار پــروژه تعميــر و ســيم پيچــى  شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان (ســهامي خــاص) در نظــر دارد ب
الكتروپمــپ هــاى شــناور چاههــا  بــا بــراورد اوليــه 15،212،834،970  ريــال بــر اســاس فهــارس بهــاى ســال 1400 را بــه تعميركارانــى كــه 
داراى پروانــه كســب معتبــر از اتحاديــه صنــف تعميــركاران لــوازم برقــى و خانگــى و گواهينامــه تعييــن صالحيــت از اداره كار و امــور اجتماعى 
در رســته تعميــر و تاسيســات و گواهينامــه تاييــد صالحيــت ايمنــى از وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى  باشــند، از طريــق ســامانه تداركات 

الكترونيكــى دولــت (ســتاد) واگذارنمايــد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى  دولت(ستاد) به 
آدرسwww.setadiran.ir و به شماره فراخوان 2000007001000001 در سامانه ستاد 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: 1400/02/20

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست 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 1400/02/20 لغايت 1400/02/28 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/03/08 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/03/09  ساعت 9 در سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 760،641،749 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 
6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22واصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه 
نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 

1400/03/08 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934  

دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

 مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان 
اعالم كرد: به زودى به 75 خانوار عشاير استان 
نيروگاه خورشــيدى قابل حمل تحويل داده 
مى شود و برنامه داريم 400 نيروگاه قابل حمل 

ديگر نيز براى عشاير تهيه كنيم.
شيرزاد جمشيدى با تأكيد بر اينكه سال 1400
سال سختى در تأمين برق خواهد بود، گفت: 
مصرف برق در اســتان همدان افزايش 15.5

درصدى داشته است.
وى اظهار كرد: با توجه به كاهش 25 درصدى 
بارش ها و افزايش 3.1 درجه اى دما نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته پيك بار استان در 
فروردين امســال 34.2 درصد افزايش داشته 

است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان با 
بيان اينكه امســال سال سختى در حوزه تأمين 
برق براى تابســتان است، تصريح كرد: انتظار 
داريم مشتركين خانگى مصرف برق را حدود 
15 تا 20 درصد كاهش دهند تا بتوانيم كسرى 

را جبران كنيم.
جمشيدى در پاسخ به ســوالى مبنى بر نقش 
ماينرها در افزايش مصرف برق استان، توضيح 
داد: بــا توجه بــه اينكه رمز ارزهــا در حال 
محاسبات شبانه روزى هســتند، مصرف برق 
زيادى دارند به طوريكه هر دستگاه ماينر تا پنج 
برابر يك مشترك خانگى مصرف برق دارد كه 

شرايط ما را با چالش مواجه مى كند.
وى با اشــاره به تعداد دســتگاه هــاى ماينر 
غيرمجاز كشف شده در استان همدان، گفت: 

بيشــتر رمز ارزها از تعرفه هــاى ديگر مانند 
تعرفه هاى يارانه اى و مخفف استفاده مى كردند 
كــه به محض شناســايى جمع آورى شــده 
و خســارت شــبكه برق از افراد اخذ شده به 
طوريكه در سال گذشته 700 دستگاه و امسال 
نيز 36 دســتگاه ماينر غيرمجاز در استان جمع 

آورى شده است.
اين مقام مســئول با بيان اينكه ســال گذشته 
2800 انشــعاب غيرمجاز جمع آورى و تعيين 
تكليف شدند، افزود: در سال جارى نزديك به 
180 انشعاب غيرمجاز جمع آورى شده و در 

طى مراحل قضايى و ادارى است.
وى با تأكيد بر اينكه شرايط آب و هوايى استان 
همدان به گونه اى اســت كه نياز به استفاده از 
كولرهاى گازى ندارد، از مشتركين خواست در 
صورت اســتفاده از كولر گازى دماى آن را بر 

روى 24 تا 26 درجه تنظيم كنند.
جمشــيدى با بيان اينكه مشتركين برق استان 
مصارف غيرضرور و پرمصرف را در زمان هاى 
خارج از ساعات پيك استفاده كنند، خاطرنشان 
كرد: از ادارات دولتى كه امكان استفاده از نور 
طبيعى دارند، درخواســت مى شــود به جاى 
روشــن كردن المپ از روشنايى روز استفاده 

كنند.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان با 
اشاره به اينكه در زمينه به كارگيرى مولدهاى 
خود تأمين هفت مگاوات پيش بينى شده است، 
اظهار كرد: اداراتى كه داراى مولد هســتند در 
صورتى كه در ساعات پيك برق اصلى را قطع 

كرده و از مولد اســتفاده كنند عالوه بر اينكه 
از پاداش برخوردار شــده، در كاهش پيك بار 

استان كمك شايانى خواهند داشت.
جمشيدى در پاسخ به سوالى درباره استفاده از 
نيروگاه هاى خورشيدى براى سپرى كردن پيك 
بار تابستان، افزود: در ساعات روز نيروگاه هاى 
خورشيدى و در شب نيز نيروگاه هاى كوچك 
مقيــاس به ظرفيت اســتان اضافه مى شــوند 
كه كمك شــايانى در پيك بار استان خواهند 

داشت.
وى از افتتاح دو نيروگاه خورشيدى با ظرفيت 
دو مگاوات در سال جارى خبر داد و گفت: در 
سال 1400 دو نيروگاه خورشيدى هر كدام با 
ظرفيت يك مگاوات وارد مدار خواهند شد كه 
ظرفيت نيروگاه هاى خورشــيدى استان به 74

مگاوات خواهد رسيد.
مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان 
ادامه داد: به زودى به 75 عشاير استان نيروگاه 

خورشيدى قابل حمل تحويل داده مى شود و 
برنامه داريم 400 نيروگاه قابل حمل ديگر نيز 

براى عشاير تهيه كنيم.
وى از جلب مشــاركت 216 واحد صنعتى 
اســتان در مديريت مصرف بــرق خبر داد 
و گفت: تاكنون توانســتيم مشــاركت 216
واحد صنايع اســتان با 12 مگاوات، 7179
چاه كشاورزى با 11 مگاوات، 250 دستگاه 
CNG دولتى با 7.3 مگاوات و 29 جايگاه

بــا 2.2 مگاوات و 44 واحــد تجارى با دو 
دهــم مــگاوات را در مديريت مصرف برق 

جلب كنيم.
جمشيدى با بيان اينكه انتظار داريم در بخش 
تجارى مشتركين بيشترى در مديريت مصرف 
برق كمك كنند، افزود: اميدواريم مســئوالن 
ادارت كمــك كننــد با كاهــش 50 درصدى 
مصرف برق ادارات بتوانيم تأمين برق مطمئنى 

براى مردم استان داشته باشيم.

 معــاون صنايع ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان با بيان اينكه كارخانه لُرد 
قابل احياء نيست، گفت: گزارشى از وضعيت 
واگذارى شــركت لُرد براى رئيس قوه قضائيه 
تهيه شده اســت تا به وضعيت واگذارى اين 

شركت رسيدگى شود.
حميد بهزادى شريف در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه كارخانه لُرد مشــكل حقوقى دارد، 
اظهار كرد: كارگرانى كه آن زمان تعديل شــده 
بودند، حقوق خود را هنوز دريافت نكرده اند 
و مباحث حقوقى اين موضوع در حال پيگيرى 

است.
وى با اشــاره به اينكه كارخانه لُرد در مزايده 
بانك فروخته شده و در حال حاضر كارخانه اى 
نيســت، تصريح كرد: گزارشــى از وضعيت 
شركت لُرد تهيه شــده است و در سفر رئيس 
قوه قضائيه ارائه شده تا به وضعيت واگذارى 
اين شركت رسيدگى شود اما امكان اينكه لُرد 

سابق احياء شود، وجود ندارد.
بهزادى شريف با بيان اينكه كارخانه لُرد توسط 
فرد خريدارى شــده فروخته شده است، ادامه 
داد: كارخانه لُرد قابل احياء نيست چراكه فاقد 
ماشــين آالت بوده و در حريم شهر قرار گرفته 
و امكان اينكه طرح صنعتى اجرا شود، وجود 
ندارد اما رســيدگى به مشكالت كارگران اين 

كارخانه درحال انجام است.
معاون صنايع ســازمان صمت اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: كارخانه لُرد بعد از انقالب 
مصادره و به بخش خصوصى واگذار شد و به 

تدريج افول كرد و در نهايت به تعطيلى كشيد 
كه با تشكيل  هيأت تسويه اين شركت فروخته 
شــد. وى درباره مشكالت كارخانه كيوان نيز 
مطرح كرد: براى حل مشكل اين كارخانه مقرر 
شده است از قانون حمايت از صنايع استفاده 
شــود به طوريكه بر اين اساس مدير كارخانه 

توسط دولت انتخاب خواهد شد.
بهزادى شــريف با بيــان اينكه امــكان اينكه 
مدير كارخانه كيــوان از طريق قانون حمايت 
از صنايع انتخاب شــود، وجــود دارد، گفت: 
گزارش كاملــى از وضعيت واگذارى كارخانه 

كيوان بــه بخش خصوصى نيز تهيه شــده و 
در ســفر رئيس قوه قضائيه ارائه و مطرح شد. 
معاون صنايع ســازمان صمت استان همدان با 
اشــاره به اينكه در حال حاضر كارخانه كيوان 
داراى 53 كارگر اســت، يادآور شد: توليدات 
اين كارخانه به صورت سفارشى بوده و زير10

درصــد توليد دارد اما امكان اينكه مجدد فعال 
شود، وجود دارد.

وى علت تعطيلى كارخانه هاى اسيدسولفوريك 
اســتان همدان را افزايش قيمت مــواد اوليه 
دانســت و اظهار كرد: قيمت مــواد اوليه اين 

كارخانه ها 10 برابر شــده اما قيمت محصول 
همچنان ثابت مانده كه همه استان هاى درگير 
نامه اى به وزارتخانه ارســال كردند و جلساتى 

در اين زمينه تشكيل شده است.
بهزادى شــريف با بيان اينكه در استان همدان 
پنج كارخانــه اسيدســولفوريك وجود دارد 
كه هــر كدام  10 تــا 12 هزار تــن ظرفيت 
دارنــد، خاطرنشــان كــرد: بيشــتر توليدات 
اسيدسولفوريك استان همدان صادر مى شد كه 
به دنبال تأمين نقدينگى اين واحدها هستيم و 

به زودى احياء خواهند شد.

معاون صنايع سازمان صمت استان:

كارخانه ُلرد همدان احياء شدنى نيست

مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان مطرح كرد

تحويل نيروگاه خورشيدى سيار
 به 75 خانوار عشايرى
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

حمايت از ورزش 
در دستور كار شهردارى اللجين

 با وجود مشكالت اقتصادى مجموعه شهردارى توانسته در راستاى 
حمايت حوزه ورزش قدم هايى بردارد.

مديران ورزش و جوانان شهرســتان بهار با شــهردار اللجين ديدار 
كردند.

در اين ديدار در خصوص مباحثى از جمله حمايت از ورزش همگانى 
و حرفه اى و گسترش مكان هاى ورزشى بحث و تبادل نظر شد.

در ابتــداى اين نشســت رئيس اداره ورزش و جوانــان با تقدير از 
تالش هاى شــهردار اللجين گفت: ورزش نقش مهمى در شادابى و 
نشــاط جامعه دارد و نياز است كه مديران شهرى توجه ويژه به اين 

حوزه داشته باشند.
شــهردار اللجين نيز در اين مراسم گفت: مجموعه مديريت شهرى 
اللجيــن در راســتاى توســعه ورزش همگانى قدم برمــى دارد و 
فعاليت هاى گسترده اى را در نقاط مختلف شهرى برنامه ريزى كرده 

و انجام مى دهد.
محبى گفت: با وجود مشــكالت اقتصادى، ابن مجموعه توانسته در 
راســتاى ارايه خدمات به شهروندان اقدامات و پروژه هاى خوبى را 
اجرايى كند و ســعى خواهيم كرد حمايت بيشترى از حوزه ورزش 

داشته باشيم.
در پايان اين نشســت پيشكسوتان خواســتار توجه ويژه شهردار به 
حــوزه ورزش و جلوگيرى از ســاخت و ســازهاى غيرقانونى در 

مكان هاى ورزشى شدند.

3 كشتى گير ناشنواى همدانى در تيم ملى

3 كشــتى گير آزادكاران همدانى به اردوى انتخابى تيم ملى كشتى 
ناشنوايان در رده سنى بزرگساالن دعوت شدند.

رئيــس هيــأت ورزش هــاى ناشــنوايان بــا اعــالم ايــن خبــر 
گفــت: محمــد سياهوشــى، محمــد مهــدى ســروش و محمدرضــا 
ــنوايان  ــتى آزاد ناش ــى كش ــم مل ــى تي ــه اردوى انتخاب ــد ب كمالى مه

ــدند. ــوت ش دع
على زيورى با اشــاره بــه برگزارى اردوى انتخابى تيم ملى كشــتى 
بزرگســاالن گفت: محمــد سياهوشــى، محمد مهدى ســروش و 
محمدرضا كمالى مهد آزادكاران ناشنواى همدانى به اردوى انتخابى تيم 
ملى كشتى بزرگساالن جهت اعزام به مسابقات قهرمانى جهان كشتى 

ناشنوايان دعوت شده اند.
وى افــزود: اين اردو به مدت 2 روز به ميزبانى اســتان تهران برگزار 

مى شود. 

نشست هيأت كوهنوردى و صعود هاى 
ورزشى فامنين 

 اولين نشست هم انديشــى رئيس اداره ورزش و جوانان با هيأت 
كوهنوردى و صعودهاى ورزشى شهرستان فامنين برگزار شد.

اين نشست با حضور اعضا اين هيأت و رئيس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان برگزار شد.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعود هاى ورزشــى شهرستان فامنين در 
ابتداى جلســه با قدردانى از حمايت هــاى اداره ورزش و جوانان به 
مهمترين برنامه هاى اجرا شــده در ســال 99 اشاره كرد و گفت نقاط 
ضعف و قوت برنامه هاى اجرا شده سال 99 مورد بررسى قرار خواهد 

گرفت.
حسين نعيمى اجراى موفقيت آميز برنامه هاى جديد در سال 1400 را 
از اهداف هيأت دانست و گفت: اميدواريم با همكارى و يكدلى اداره 
ورزش و جوانان، اعضاى هيأت و كوهنــوردان به اهداف بلندمدت 

دست يابيم.
وى در ادامــه افــزود: در ســال جارى تمامــى فعاليت هاى هيأت و 
صعود هاى ورزشــى با توجه به دستورالعمل ستاد كرونا انجام خواهد 

شد.

جشن قهرمانى سيتى به تاخير افتاد
 تيم فوتبال چلســى با هدايت توماس توخل يكبار ديگر از ســد 
منچسترسيتى گذشت و به رده سوم ليگ جزيره صعود كرد و قهرمانى 

سيتى را به تأخير انداخت.
رقابت هاى ليگ برتر فوتبال انگليس در هفته سى و پنجم دنبال شد كه 
در حســاس ترين بازى، تيم هاى منچسترسيتى و چلسى در ورزشگاه 
اتحاد به مصاف هم رفتند كه اين مســابقه در پايان با برترى 2 بر يك 

چلسى به اتمام رسيد.
شــاگردان پپ گوارديوال براى مســجل كردن قهرمانــى خود نياز به 
پيروزى داشــتند و چلسى نيز براى كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا 

نبايد از ميزبان خود شكست مى خورد.
در اين بازى ابتدا منچستر يونايتد در نيمه نخست با گل كاپيتان رحيم 
استرلينگ از چلست پيش افتاد و يك ضربه پنالتى را نيز از دست داد.

در نيمه دوم تيم توماس توخل پيش كشيد و موفق شد دو بار دروازه 
صدرنشــين را باز كند. ابتدا حكيم زياش به گل تساوى دست يافت 
و ســپس با گل ماركوس آلونسو كامبك زد و برنده بازى شد تا جشن 

قهرمانى سيتى به تعويق بيافتد.
اين دو تيم در فينال ليگ قهرمانان اروپا 8 خرداد در استانبول بار ديگر 

مقابل هم صف آرايى خواهند كرد.
در ديــگ ديدارهاى ليگ جزيره تيم فوتبال ليورپول در ديدار خانگى 
مقابل ساوتهمپتون به برترى دو بر صفر دست يافت تا اميدهايش براى 

كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا، زنده بماند.
ليدز يونايتد نيز در ديدارى حساس 3 بريك تاتنهام را مغلوب كرد.

در جدول منچسترســيتى با 80 امتيازى در صدر است. من يونايتد و 
چلسى نيز دوم و سوم صعود هستند.

بايرن مونيخ قهرمان باشگاه هاى آلمان شد
  تيم فوتبال بايرن مونيخ با برترى قاطع خانگى مقابل مونشن گالدباخ، 

جشن قهرمانى خود در بوندسليگا را تكميل كرد.
هفته سى ودوم ليگ فوتبال باشگاه هاى آلمان دنبال شد و بايرن مونيخ 
با برترى قاطع 6 بر صفر مقابل مونشن گالدباخ قهرمانى اش را مسجل 
كرد. شــاگردان «هانســى فيليك» با اين پيروزى 74 امتيازى شدند و 

نهمين قهرمانى متوالى خود در بوندسليگا را جشن گرفتند.
در ديگر ديدار حســاس تيم دورتموند 3 بر 2 بر اليپزيگ غلبه كرد تا 

قهرمانى بايرن مونيخ را قطعى شود.
زنبورهــا با اين 3 امتياز اندوخته هاى خود را به 58 رســانده و به رده 

چهارم جدول رده بندى صعود كردند.
اليپزيش نيز به رغم قبول اين شكست و توقف در امتياز 64 همچنان 

در رده دوم جدول باقى ماند.
در ديگر ديدار شــالكه 2 بر 4 مغلوب  هافن هايم شــد وردربرمن و 

بايرلوركوزن بدون گل مساوى كردند و
وولفسبورگ با 3 گل يونيون برلين را شكست داد.

آتش بازى قهرمان اينتر در «سن سيرو»

 تيم فوتبال اينترميالن كه قهرمانى خود را در سرى A قطعى كرده، 
در هفته ســى وپنجم اين رقابت ها در ديدارى پرگل با نتيجه 5 بر يك 

سمپدوريا را از پيش رو برداشت.
در ديگر ديدارهاى اين هفته، ناپولى كه در رقابت با آتاالنتا، يوونتوس 
و آث ميالن براى قطعى كردن كسب سهميه حضور در فصل آتى ليگ 
قهرمانان اروپا تالش مى كند 4 بر يك الاســپزيا را از پيش رو برداشت 
و در جايگاه دوم جدول قرار گرفت. همچنين اودينزه برابر بولونيا به 

تساوى يك بريك رضايت داد.
اميدهاى تيم فوتبال التزيو براى كســب ســهميه ليگ قهرمانان اروپا 
با قبول شكســت مقابل فيورنتينا كاهش يافت. فيورنتينا در ورزشگاه 
خانگى خود پذيراى التزيو بود و در پايان به برترى درخشــان دو بر 
صفر دســت يافت. التزيو با اين شكســت در امتياز 64 و رتبه ششم 
باقى ماند تا اميدهاى تيم تحت هدايت «سيمونه اينزاگى» براى كسب 

سهميه ليگ قهرمانان اروپا به كمترين حد ممكن برسد.

بارسلونا شانس قهرمانى را 
از دست داد

 هفته ســى و پنجم الليگا  با انجام ديدارى حســاس بين 
تيم هاى بارســلونا و اتلتيكومادريد دنبال شد كه با تساوى 
بــدون گل پايان يافت تا رئــال مادريد از اين فرصت براى 

رسيدن به صدر جدول نهايت استفاده را ببرد.
دو تيم در حالى در ورزشــگاه نيوكمپ به مصاف يكديگر 
رفتند كه اين ديدار تا حدود زيادى مى توانســت سرنوشت 

تيم قهرمان در فصل جارى رقابت هاى الليگاى اســپانيا را 
مشــخص كند چرا كه اتلتيكومادريد بــا 76 امتياز در صدر 
جدول و بارســلونا با 74 امتياز و به دليل تفاضل گل كمتر 
نســبت به رئال مادريد در جايگاه سوم قرار دارشت و هر 
دو تيم براى كســب عنوان قهرمانى نياز مبرم به 3 امتياز اين 

مسابقه داشتند.
اما اين بــازى پرافت وخيز در حالى با تســاوى بدون گل 
پايان يافــت كه هر دو تيم موقعيت هاى خوبى براى گلزنى 
داشتند اما نتوانســتند از موقعيت هاى خود استفاده كنند تا 

رئال مادريد بيشتر از هر تيمى از اين نتيجه خوشحال باشد.
با اين نتيجه، اتلتيكو مادريد 77 و بارســلونا 75 امتيازى شد 
و دو تيم چشــم به مسابقه حســاس رئال مادريد و سه  ويا 

دوختند.
نكته جالب اينكه بارســلونا و اتلتيكــو مادريد هر دو بازى 
رفت و برگشــت خود را در مجموع به رئال مادريد واگذار 
كرده اند و اگر قرار باشــد اين سه تيم، ليگ را هم امتياز به 
پايان برسانند، اين شاگردان زين الدين زيدان خواهند بود كه 

جام قهرمانى را باالى سر مى برند.

بنيــاد مســكن انقــالب اســالمى اســتان همــدان در نظــر دارد بــه منظــور تأميــن 
نيــروى انســانى متخصــص و كارآمــد (حســابدار و مهنــدس مكانيــك) بــه صورت 

قــرارداد خريــد خدمــت،از بيــن متقاضيــان واجــد شــرايط از طريــق برگــزارى آزمــون كتبى و 
مصاحبــه حضــورى دعــوت بــه همــكارى نمايد. 

ــه  ــاز ب ــورد ني ــدارك م ــان مربوطــه جهــت كســب اطالعــات بيشــتر از شــرايط و م متقاضي
ــه  ــانى Hamedan.bonyadmaskan.ir مراجع ــه نش ــتان ب ــكن اس ــاد مس ــايت بني س

ــد.  نماين
(م الف 196)

دعوت به همكارى

 روابط عمومى بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان

دعوت به همكارى
بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان در نظر دارد جهت تأمين بخشى از نيروى انسانى تخصصى مورد نياز 
در واحد امور اجرائى و ماشين آالت عمرانى خود از بين متقاضيان متعهد و واجد شرايط پس از اخذ آزمون كتبى، 

مصاحبه فنى، عملى و تست رانندگى حرفه اى كارگاهى به صورت نيروى شركتى بكار گيرد.
جهت كسب اطالعات بيشتر و تكميل فرم تقاضا (با مراجعه به آدرس اينترنتى http://hamedan.bonyadmaskan.ir  فرم 

تقاضا را دريافت نمائيد.)
از متقاضيان محترم دعوت بعمل مى آيد كه مدارك مورد نياز را از تاريخ آگهى به مدت يك هفته و از طريق پست پيشتاز 
پستى  كد  ادارى-  امور  همدان  استان  اسالمى  انقالب  مسكن  طالقانى-بنياد  خيابان  جهاد-ابتداى  همدان-ميدان  نشانى:  به 

6515754641 ارسال نمايند.
زمان آزمون 

زمان و مكان آزمون متعاقباً به متقاضيان واجد شرايط اعالم خواهد شد.
 روابط عمومى بنياد مسكن انقالب اسالمى استان همدان(م الف 195)

 تيــم فوتبال پاس همدان امشــب در بندر 
عامرى در ديدارى حســاس به دنبال شــكار 

شاهين اين شهر است.
هفته هجدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشــور امشب با انجام 7 
بازى در شــهرهاى مختلف دنبال مى شود كه 
در يكى از اين ديدارها امشب پاس همدان در 
ديدارى حساس و سرنوشت ساز در بندر عامرى 

به مصاف تيم شاهين اين شهر مى رود.
تيم فوتبال پاس كه در نيم فصل نخست با صرف 
هزينه اى ميلياردى ناكام ماند در نيم فصل دوم با 
سپردن سكان هدايت به على قربانى با انگيزه، 
سر و شكل گرفت و با كسب 10 امتياز از چهار 
بازى خود را از خطر سقوط نجات داد و حاال 

براى رسيدن به باالى جدول تالش مى كند.
شاگردان على قربانى كه اين روزها از روحيه اى 
مضاعف برخوردارنــد و با انگيزه اى باال بازى 
مى كنند براى كســب امتياز و حتى پيروزى به 
ميدان مى روند و اميدوارند كه از بندرعامرى با 

دست پر برگردند.
پاسى ها كه در نيم فصل دوم چند بازيكن خود را 
از دست دادند با جذب تعدادى بازيكن خوب 
و با انگيزه از آن تيم كســل كننده و بى روحيه 
نيم فصل نخست به تيمى قوى و با روحيه اى 
باال تبديل شده اســت و با پشت سر گذاشتن 
ناكامى هــا روى ريل موفقيــت گام برمى دارد 
و هــواداران اين تيم با اميد به آينده چشــم به 

بازى هاى پيش رو دوخته اند.
پاس پس از تقابــل با چند تيم انتهاى جدولى 
و كســب 10 امتياز حاال خود را آماده مصاف 
با تيم هاى باالى جدول مى كند و در ديدارهاى 
رو در رو با باالنشينان مى تواند خود را به صدر 
جدول نزديــك كند و اميدهايش حداقل براى 

حضور در پلى اف زنده گردد.
پاس امتيازات پرشمارى را از دست داده است 
و در بازى هاى باقى مانده محكوم به برد است 
تا بتواند عملكرد بد نيم فصل نخست را جبران 
كند. سبزپوشــان همدان حاال پيش از گذشته 
چشــم به عملكرد مسئوالن اســتان و دستگاه  
ورزشى دوخته اند تا با حمايت آنها انگيزه اى دو 
چندان پيدا كنند و در ديدارهاى آتى نتايج قابل 

قبولى كسب كنند.
تيم شاهين از بازيكنان خوبى برخوردار است و 
اين تيم در نيم فصل دوم  افت كرده و از صف 
مدعيان خارج شــده است اما اين تيم در خانه 
شكست ناپذير اســت و اين كار را براى پاس 
ســخت مى كند على قربانى ســرمربى پاس با 
آناليز بازى هاى اين تيم نقاط ضعف شاهين را 

شناســايى كرده و سربازان خود را توجيه كرده 
كه شاهين از كدام ناحيه ضعف دارد و حمالت 

خود را در همان ناحيه متمركز كنند.
پــاس حاال با تركيبــى از بازيكنــان بومى و 
غيربومى به تيمى با شــخصيت تبديل شــده 
است و ديگر آن تيم دست و پا بسته نيم فصل 
نخست نيست و در هر بازى با انگيزه پيروزى 
قدم به ميدان مى گذارند.ايــن ديدار را بهروز 
محمدى، مهرداد مختارى و سيروس افروز پور 

قضاوت مى كنند.
پاس اگر از بوشهر با دست پر برگردد مى تواند 
براى آينده ليگ اميدوار باشد همزمان با ديدار 
پاس و شاهين چند بازى نيز انجام مى شود در 
يزد تيم شهيد قندى ميزبان صدرنشين رقابت ها 
مس شــهر بابك است. مس با 38 امتياز بخت 

نخست صعود است. ميالد مهر تهران از ديگر 
مدعى صعــود نيروى زمينى تهــران پذيرايى 
مى كند.نفت اميديه تيم دوم جدول در بابلســر 
ميهمان شــهداى اين شهر است. شهردارى ماه 
شــهر از عقاب تهران پذيرايى مى كند و سردار 
بوكان نيز ميزبان اترك بجنورد است و در نهايت 
دو تيم شهردارى بم و شمس آذر قزوين در بم 

به مصاف هم مى روند.
از هفته هفدهم گروه نخست نيز امشب 4 بازى 
انجام مى شود. شــهردارى بندر عباس ميزبان 
تيم مدعى علم و ادب تبريز اســت. اميد گناوه 
ميهمان مس نوين كرمان است. دو تيم اهوازى 
ملى حفارى و فوالد نوين با هم ديدار مى كنند 
ودر نهايت تيم محتشــم تبريــز ميزبان آواالن 

كامياران است.

فوتبال همدان 
در مسير موفقيت 
 از تيم هاى پاس و شــهردارى نمايندگان 
فوتبال همــدان در ليگ دســته دوم فوتبال 
كشــور حمايت همه جانبه داريم و خواسته 
ما كســب نتايج مطلوب و دورى از حواشى 
اســت. همدان با اشــاره به اينكــه پاس و 

شهردارى 
رئيس هيأت فوتبال اســتان در جمع اعضاى 
تيم پاس با اعالم اين مطلب اظهار داشــت: 
نماينــدگان فوتبال همدان در ليگ 2 مســير 

موفقيــت را در پيش گرفته اند و با قدرت به 
روند رو به رشد خود ادامه خواهند داد.

عبــاس صوفى بــا قدردانــى از كادر فنى و 
بازيكنان پاس در كســب نتايج مطلوب در 
ديدارهاى اخير گفت: اعضاى تيم پاس نگران 
حمايت ها نباشند و مشكلى بابت حمايت ها 
وجــود ندارد اين تيم با قــدرت به روند رو 
به رشــد خود ادامه دهند. انتظــار دارم اين 
وضعيت ادامــه يابد و پاس بتواند به پلى آف 

ليگ 2 برسد. 
وى افزود: از همان شــروع مسابقات كمتر 
وقت خــود را براى حضــور در تمرين و 
مسابقات گذاشــته ايم و هدف ما تمركز بر 
رفــع موانع و حمايت و پشــتيبانى الزم از 

تيم ها است.
صوفى با بيان اينكه حضــور على قربانى و 
كادر جديد پاس و دورى از هرگونه حواشى 
منجر به كســب نتايج مطلوب شــده است، 
خاطرنشان كرد: پاس اين توانايى را دارد كه 
به پلى آف برسد و اميدواريم اين مهم تحقق 
يابد. ســرمربى تيم پاس نيز گفت: همدلى 
و اتحاد درون تيمى رمز موفقيت ما است 
و خوشــبختانه فضاى متحد و يكدســت 
بين بازيكنان و مربيان وجود دارد و باعث 
شده در نتيجه گيرى با تالش فراوان موفق 

باشيم.
على قربانى با قدردانى از حمايت مســئوالن 
اجرايى همدان افــزود: رئيس هيأت فوتبال 

همــدان كار بزرگى براى پــاس انجام داد و 
با گشــودن پنجره نقل وانتقاالت، باعث شد 
تا دغدغه جذب بازيكن نداشته باشيم ضمن 
اينكه مديركل ورزش و جوانان نيز خوابگاه 
ســعيديه را در اختيار پاس قــرار داد و در 

روحيه بازيكنان تأثير مثبت داشت.
وى بيــان كرد: به طور قطــع حمايت هاى 
استاندار و نماينده مردم همدان در مجلس، 
پژمان محمــدى نماينده ويژه پيگيرى امور 
پاس و ساير مسئوالن نيز قابل تقدير است 
اما انتظار داريم حمايت ها پررنگ تر شــود 
چرا كه هراندازه به پايان مسابقات نزديك 
مى شــويم، رقابت ها حساس تر و سخت تر 

مى شود.

 با تاييد مذاكرات ايران و عربستان براى كاهش 
تنش ها و بهبود روابط سياسى و همچنين با پيام  
مثبت سران فوتبال عربستان، احتمال حل مناقشه 
طوالنى مدت فوتبالى اين دو كشور و در پى آن 
حل معضل بــازى در زمين بى طرف نيز وجود 

دارد.
به گزارش ايسنا، همزمان با رويارويى استقالل 
و تراكتــور ايران با الهالل و النصر عربســتان، 
صحبت ها درباره مناقشه قديمى اين دو كشور 
در فوتبــال اوج گرفت؛ برخى از بازى در زمين 
بى طرف سخن مى گفتند و عده اى هم معتقدند 

بودند كه هنوز تكليف برگزارى مســابقات اين 
مرحله مشــخص نيست و چه بسا مسابقات به 

صورت متمركز برگزار شود.
با اين حال اكنون اخبــار اميدواركننده اى درباره 
آينده روابط دو كشور به گوش مى رسد كه احتماال 
سايه اين اتفاق بر روى فوتبال هم مى افتد و بعد 
از حدود شش سال، مناقشه فوتبالى و بازى در 
زمين بى طرف نيز براى هميشه به پايان مى رسد. 
بعد از اتفاقات اخير، رئيس فدراسيون فوتبال 
عربستان كه شش ســال قبل خواستار بازى 
تيم هاى اين كشور با نمايندگان ايران در زمين 

بود،  شــده  بى طرف 
اكنــون گفتار و رفتار 
ماليم تــرى از خــود 
نشان داده است. او در 

حضور  درباره  مى گويد:  اظهاراتش  تازه ترين 
در ايــران بايد بگويم هر چه كنفدراســيون 
فوتبال آســيا در اين زمينه با توجه به شرايط 
كرونايــى بگويد. ما هم با بررســى هاى الزم 
بهترين تصميم را بــراى نمايندگان خود در 

ليگ قهرمانان آسيا مى گيريم.
اخيرا يك روزنامه ســعودى هــم اعالم كرده 

كه «كنفدراسيون فوتبال آســيا به دنبال پايان 
بخشــيدن به مناقشه اين دو كشــور و بازى 
در زمين بى طرف اســت.» به نظر مى رســد 
در صورتى كه مذاكرات مقامات سياســى دو 
كشور در سطح باال، خوب پيش برود، ميزبانى 
تيم هــاى ايرانى و عربســتانى از همديگر هم 

امكان پذير خواهد بود. 

بوشهر خاكريز صعود به صدر جدول است

اميدوارى پاس در بازى شاهين

چراغ سبز سعودى ها 
براى پايان بازى در زمين بى طرف؟
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فنـاوري

گـزارش 

صنايع دستىگردشگـرى

ژن ناشنوايى شناسايى شد
 از هــر هــزار كودك در اياالت متحده دو تا ســه مورد از آنها با 
مشكل نقص شنوايى در يك يا هر دو گوش متولد مى شوند و حدود 

نيمى از اين موارد ژنتيكى است. 
به گزارش ايسنا، در مطالعه اخير، محققان دانشكده پزشكى «پرلمن» 
در دانشــگاه پنسيلوانيا كشــف كرده اند كه ژنى به نامGAS2 نقش 
اساسى در شــنوايى طبيعى ايفا مى كند و عدم وجودGAS٢ باعث 

كاهش شديد شنوايى مى شود.
ــظ ســفتى  ــراى حف ــذارى شــده توســطGAS٢ ب ــن رمزگ پروتئي
ــه  ــى ك ــوش داخل ــده در گ ــتيبانى كنن ــلول هاى پش ــاختارى  س س
بــه طــور منظــم بــه تشــديد نزديــك شــدن امــواج صوتــى كمــك 

ــتند. ــم هس ــد، مه مى كن

تاثير غذاى بيمارستان روى مرگ و زندگى 
برخى بيماران

 افرادى كه به دليل نارسايى قلبى مزمن در بيمارستان بسترى مى شوند 
براى ســالم ماندن بايد از وعده هاى غذايى تازه و متعادل استفاده كنند 
اما آيا غذاى بيمارستان اين ويژگى ها را دارد؟به گزارش ساينس آلرت، 
غذاى معمول بيمارستان ها مناسب بيماران قلبى نيست. در يك مطالعه 
تصادفى در ســوئيس در ميان 645 بيمارى كه به علت نارسايى قلبى 
مزمن بسترى شده بودند مشخص شد كه خطر مرگ  ومير در طول يك 
ماه براى دسته اى كه غذاى معمول بيمارستان را مصرف مى كردند دو 
برابر افرادى بود كه برنامه غذايى مشخصى داشتند. يافته ها نشان مى دهد 
در غذاى اكثر بيمارستان ها كمبود مواد مغذى وجود دارد كه مى تواند 

سالمتى بيماران آسيب پذير را در معرض خطر جدى قرار دهد.

كشف بقاياى 9 نئاندرتال 
در غارى نزديك رم ايتاليا

 باستان شناسان بقاياى 9 نئاندرتال را در غارى در نزديكى شهر رم 
ايتاليا كشف كردند. به گزارش ايسنا ، باستان شناسان ايتاليايى با كشف 
بقاياى فســيل شده 9 انســان نئاندرتال در غارى در نزديكى شهر رم، 
زواياى جديدى را از نحوه آبادانى و داراى جمعيت شدن شبه جزيره 
ايتاليا و اينكه تحت چه شرايطى اين اتفاق رخ داده است، روشن كردند. 
مســئوالن ايتاليايى روز شنبه اين كشــف را اعالم كردند و گفتند كه 
 San Felice)"در "سن فليسه سيرسو (Guattari)"غار "گواتارى
Circeo) همــواره يكى از مهم تريــن مكان هاى جهان براى مطالعه 
تاريخ نئاندرتال ها بوده اســت، چرا كه يك جمجمه متعلق به انســان 

نئاندرتال در سال 1939 در اين غار كشف شده است.

نوع جديدى از شفق قطبى كشف شد
 نوع جديدى از شفق قطبى در يك ويدئو متعلق به 20 سال پيش 

كشف شده است.
به گزارش مهر، درســت زمانى كه فكــر مى كنيد همه چيز را درباره 
يك پديده طبيعى مى دانيد، مى بينيــد كه هنوز چيزهايى براى يافتن 
باقى مانده اســت و طبيعت بار ديگر راهى براى متعجب كردن شما 

پيدا مى كند. 
ايــن گفته در مورد شــفق قطبى صدق مى كند، چــرا كه گروهى از 
فيزيكدانان به رهبرى دانشگاه "آيووا" به تازگى شفق قطبى جديدى 

را كشف كرده اند.
اين شــفق قطبى جديــد در ويدئويى با قدمت نزديــك به دو دهه 

مشاهده شده است. 

ابداع يك سيستم هشدار براى بيمارى هاى 
قلبى-عروقى

 پژوهشــگران انگليسى در بررســى جديد خود، نوعى كاوشگر 
ابداع كرده اند كه مى تواند به تشخيص دادن بيمارى هاى قلبى-عروقى 

كمك كند.
به گزارش ايســنا، تجمع پالك  در رگ ها، شرايطى است كه مى تواند 
پيامدهاى سنگينى مانند لخته شــدن خون و سكته را به همراه داشته 
باشد. پژوهشگران انگليسى، نوعى كاوشگر درخشان ابداع كرده اند كه 
در حضور يك آنزيم مهم، فلورسانس خود را افزايش مى دهد و شايد 
بتواند يك سيستم هشدار ابتدايى براى بيمارى هاى قلبى-عروقى باشد. 
تصلب شرايين، عامل اصلى بيمارى هاى قلبى و سكته است و يكى از 

داليل مهم مرگ و مير در جوامع غربى به شمار مى رود.

 صادرات هنرهاى دستى 
كاهش يافت

 طبق تعريف سخنگوى گمرك ايران از صادرات 
چمدانى، در 11 ماه اول سال 99 حدود 120 ميليون 
دالر صادرات صنايع دستى انجام شده كه در مقايسه 

با سال گذشته افت چشمگيرى را نشان مى دهد.
سيد روح ا... لطيفى، به مهر گفت: صادرات چمدانى 
صنايع دستى در ايران دو نوع است يكى به صورت 
ســوغات كه در جايى ثبت نمى شود به خصوص 
اگر از يك مقدارى كمتر هم باشــد. بخشى ديگر، 
كاالى تجارى اســت كه بيش از حد مجاز ارزش و 
حجم براى مسافر اســت و بايد مسافر براى حمل 

آن اظهارنامه پر كند. 
در ايــن صــورت كااليى كه اظهار شــده، در آمار 
تجارت قــرار مى گيرد. در اين صــورت حجم و 

ارزش هر كاال با يكديگر متفاوت است.
وى افزود: بيشــترين بحث ما در صنايع دســتى، در 
حوزه سوغات اســت. اين سوغات به عنوان كاالى 
مســافر در حد معمول اســت. پس اگــر هر اندازه 
گردشگر بيشترى وارد كشــور شود به همان اندازه 
اثرات آن در درآمد شــهر و توليدكننده ها و فروش 

سوغات بيشتر است.
لطيفى ادامه داد: فرودگاه امــام خمينى(ره) يكى از 
مراكز صادرات كاالهاى بــا ارزش مانند جواهرات 
يا مصنوعات ســنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى است. 
اينها را با پســت يا به صورت هوايى صادر مى كنند 
كه ارزش زيادى هم دارند. طبيعى اســت كه آن را با 
بسته بندى، جعبه يا چمدان مى فرستند نه با كاميون، 
پس در اينجا روش و ابزار صادرات متفاوت است، 
در واقع صادرات چمدانى يا پستى است و كاالهايى 
با ارزش باال اما با حجم كم صادر شــده است كه از 
نظر گمرك كاالى تجارى است ولى آنچه در گمرك 
به عنوان تجارت چمدانى گفته مى شود رويه اى است 
كه براى مررنشينان شمالى به صورت رسمى تعريف 

شده است.
وى افــزود: حتى فرش با حجــم كم را به صورت 
هوايى به خارج از كشــور ارسال مى شود، اگر اينها 
را اصطالحا صادرات چمدانى بدانيم تعريف عرفى 
اســت. برخى، صادرات از طريق مســافر و هوايى 
را بــه معنى صادرات چمدانــى مى دانند اما از نظر 
گمرك كاالهايى كه همراه مســافر اســت و ارزش 
آن از يك رقمى بيشــتر باشد و يا بيش از سوغات 
در نظر گرفته شود كاالى تجارى است كه فراتر از 
همراه مسافر است و به صورت تجارى آن را صادر 
يــا حتى وارد مى كنند و ممكن اســت حتى حجم 
كمى داشته باشــد. اما آنچه اصطالحا و به صورت 
عرفــى و نه فنى بيان مى شــود و شــايد همكاران 
در وزارت ميراث فرهنگى هــم بر آن تاكيد دارند 
صــادرات چمدانى به معنى، كاالى همراه مســافر 
است و صنايع دســتى هم بيشــتر همراه مسافر از 

كشور خارج مى شود.
لطيفــى تأكيد كرد: رويه تجــارت چمدانى يكى از 
رويه هاى گمركى ايران اســت مثل رويه ترانزيت، 
واردات يا صــادرات، ملوانى يا پيله  رى. كســانى 
كه در مناطق شــمالى كشــور از خراسان رضوى تا 
آذريايجان غربى حضــور دارند و داراى مجوزهاى 
الزم هســتند مى توانند به صــورت محدود بين دو 
ســوى مرز تجارت كنند كه اصطالحــاً به آن رويه 
تجارت چمدانى در گمرك مى گويند. در واقع اينجا 
تجارت محدود مدنظر است و بيشتر براى معيشت 
مرزنشينان شمالى در نظر گرفته شده است و بحث 

جابجايى كاال از طريق مسافر نيست.
لطيفى گفت: در 11 ماه اول سال گذشته 21 ميليون و 
107 هزار و 603 كيلوگرم انواع صنايع دستى و فرش 
با كد تعرفه هاى مرتبط با صنايع دستى به ارزش 119 

ميليون و 814 هزار و 583 دالر صادر شده است.
 پيش از اين در ارديبهشت 99 پويا محموديان معاون 
صنايع دستى كشــور از صادرات 427 ميليون دالرى 
صنايع دستى در 11 ماهه سال 98 به صورت رسمى 
و چمدانى خبر داده و گفتــه بود: 237 ميليون دالر 
صادرات رســمى صنايع دستى در 11 ماهه سال قبل 

انجام شده است.

سبك زندگى كرونايى مقصد توريست هاى خارجى را 
تغيير داد

جايگزين جهانى سفرهاى لوكس
 با باال رفتن تعداد كســانى كه واكســن كرونــا را دريافت كرده اند 
گردشگرى عشــاير مى تواند به يكى از تورهاى پرطرفدار به ويژه براى 
گردشــگران خارجى كه دوره  طوالنى قرنطينه و دور بودن از فضاهاى 
طبيعى را تجربه كرده اند بدل شود. گردشگران خارجى معموالً به   دنبال 
ديدن جاذبه هاى يك منطقــه در كوتاه ترين زمان ممكن براى مديريت 
هزينه هايشان هســتند، در مقابل براى آژانس ها يا راهنمايان گردشگرى 
مهم است بتوانند مسافران شــان را روزهاى بيشترى در تور نگه دارند، 
آنها تالش مى كنند شهرها و جاذبه هاى بيشترى را در سفرشان بگنجانند. 
اين درحالى است كه برخى اقسام گردشگرى به واسطه ماهيت خود در 
ســفرهاى نيم روزه،  يك روزه يا چند روزه خالصه نمى شــود و در آنها 
مســافر به واسطه داشــتن تجربه متفاوت حاضر است با وجود دريافت 
كمترين امكانات، هزينه هاى بيشترى را هم تقبل كند. گردشگرى عشاير 
يكى از اين اقسام گردشگرى است كه معموالً تورهاى آن براى يك هفته 
و بيشــتر برنامه ريزى مى شــود. مخاطبان تورهاى ورودى اين شيوه از 
گردشگرى معموال توريست هايى هســتند كه دغدغه فرهنگى دارند و 
مى خواهند تجربه زيســتن در فرهنگ هاى متفاوت را داشــته باشند و 

راهنمايان و آژانس ها معموال با آنها كمترين مشكل و چالش را دارند.
على چراغى كارشناس پژوهشــگر حوزه مردم نگارى و ايرانشناسى در 
گفت وگو با «دنياى اقتصاد» با اشاره به اينكه درحال حاضر در ايران موجى 
تحت عنوان گردشگرى عشاير و بوم گردى راه افتاده است، مى گويد: در 
گذشته گردشگران تمايل به حضور در تورها و سفرهاى لوكس داشتند 
و در سال هاى اخير ترجيح مى دهند فضاهاى متفاوتى از قبيل حضور در 

روستاها يا زندگى عشايرى را تجربه كنند.
وى با اشــاره به نكات مثبت و منفى ايــن موج مى افزايد: معموال ما در 
تورهاى گردشگرى كمترين مشكل را با گردشگران داريم زيرا معموالً 
مخاطبان خارجى اين تورها انتظارات شــان مناسب با خدماتى است كه 
دريافت مى كنند،  با اين حال نياز اســت در مواردى آموزش هايى به آنها 
درباره مسائل فرهنگى عشاير با توجه به تفاوت هاى فرهنگى داده شود. 
در موضوع گردشگرى داخلى موضوع آموزش جدى تر است و در اين 
زمينه بايد اقداماتى انجام داد. اين كارشناس گردشگرى عشاير آموزش 
جامعه ميزبان را از ديگر حلقه هايى مى داند كه بايد تقويت شده تا چرخ 
گردشــگرى عشاير به خوبى بچرخد. چراغى در اين باره مى گويد: بايد 
در اين زمينه به حساسيت هاى فرهنگى توجه كرد،  تورها نبايد به شكلى 
برگزار شوند كه پس از مدتى فرهنگ عشايرى دچار آسيب شود و سبك 
زندگى  آنها را تحت  تأثير خود قرار دهد. گردشگرى عشايرى قرار است 
به تقويت جوامع محلى و حفظ سنت ها كمك كند و اين موضوعى است 
كه بايد راهنمايان و آژانس ها به آن توجه ويژه اى داشته باشند. او درباره 
جذابيت هاى تورهاى  عشــايرى عنوان مى كند: هــر فعاليتى در زندگى 
عشاير يك جاذبه اســت. زندگى آنها مبتنى بر دامدارى است و در اين 
سفر گردشگر درباره چرايى غلبه دام بر ساير اقسام معيشت،  مدت زمان 
چراى دام ، قوانين چرا ، نوع علوفه  و... اطالعاتى كسب مى كند. توريست 
ماجراجو با يك هفته زندگى با عشاير فرآيند توليد محصوالتى كه آنها از 
شير تهيه مى كنند را از نزديك مى بيند، مشك زدن، تهيه كشك و... بخشى 
از اين محصوالت هســتند. همچنين اين تصــور باطل كه غذاى اصلى 
عشــاير گوشت است برايش از بين مى رود و مى بيند چطور آنها از اين 
محصوالت ثانويه به عنوان قوت اصلى بهره مى گيرند. چراغى از مشاهده 
مراحل توليد صنايع دســتى به عنوان ديگر جاذبه گردشگرى عشاير نام 
برده و اضافه مى كند: صنايع دســتى تنها وسايل تزئينى نيستند بلكه آنها 
داراى كاركردهاى خود در زندگى عشــايرند. عالوه بر آن ما جاذبه اى 
تحت عنوان فولكلور داريم، هر ايل قصه ها،  مثل ها و داســتان هاى خود 
را دارند كه اقيانوســى است و توريســت به قدر بضاعت خود از آنها 

آگاه مى شود.
مراســم ها و آيين ها ديگر جاذبه  هايى هستند كه گردشگر با آنها در اين 
ســفرها آشنا مى شود و اين امكان را مى يابد با توجه به زمان حضورش 
در يكى از آنها شــركت كند. در اين مراسم ها لباس هايى كه مردم به تن 
مى كنند ، نوع موسيقى و... مى تواند تجربه اى متفاوت را براى گردشگر به 
همراه داشته باشد.اين كارشناس گردشگرى، كوچ و فرآيندهاى مرتبط 
با آن را جاذبه ديگر يك تور عشايرى مى داند و ادامه مى دهد: شيوه غذا 
درست كردن ، پياده و سوار كردن ابزار و وسايل زندگى،  آزاد كردن بره ها 
هنگام رسيدن گوسفندها و در كل سبك  زندگى مردمى كه زندگى شان 
با يكجانشــينى متفاوت اســت مى تواند تور عشايرى را نسبت به ساير 

تورها جذاب تر كند.
دوران پاندمى و شــيوع كرونا آيا فرصتى براى رونق گردشگرى عشاير 
نيســت؟ چراغى در اين زمينه معتقد اســت بايد بــا احتياط برخورد 
كرد. عشــاير به واسطه ســبك زندگى شــان و كمبود امكانات پزشكى 
آسيب پذيرى بيشترى نسبت به ديگر اقشار دارند. از اين رو صرف تست 
منفى كرونا با توجه به مدت زمان تست و انجام سفر نمى تواند قطعيتى 

از ناقل نبودن فرد داشته باشد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هر گاه فتنه  ها، همچون پاره  هاى شب تار، شما را در ميان گرفتند، به قرآن، چنگ در زنيد...؛ 
زيرا كتابى است كه در آن، تفصيل (بيان جزئيات) و روشنگرى و تحصيل [حقايق ] است، و قاطع 

[ و جّدى ]است و شوخى نيست.  
الكافي : ج 2 ص 599 ح 2

 با آغاز ســير نزولى كرونا در كشور و به منظور 
تثبيــت اين وضعيت، ســفر در تعطيالت عيد فطر 
ممنوع اعالم شــد. اما اين ممنوعيت شامل سفر با 
وسايل حمل ونقل عمومى نمى شود و اقامت در هتل 

نيز محدوديتى ندارد.
بنا به تصميم ستاد ملى مقابله با كرونا، تردد بين همه 
اســتان ها با خودرو شخصى از ساعت 12 ظهر روز 
سه شــنبه 21 ارديبهشت تا ساعت 12 ظهر شنبه 25 
ارديبهشت ماه ممنوع است. سخنگوى اين ستاد تأكيد 
كرده كه سفر از طريق هوايى و ريلى ممنوع نيست.

عليرضا رئيســى همچنين گفته كه جريمه تردد در 
شــهرهاى قرمز يك ميليون تومان و در شــهرهاى 
نارنجــى 500 هزار تومان اســت. براى شــهرهاى 
زرد كه قبًال جريمه نداشــتند، مصوب شــد در اين 
تعطيــالت، 500 هزار تومــان جريمه درنظر گرفته 
شــود. بنابراين تردد بين همه شهرها ممنوع است و 

اگر تخلفى صورت گيرد مشــمول جريمه مى شود. 
طبق آخرين اعالم اين ستاد، درحال حاضر 46 شهر 
در كشور قرمز و 263 شهر نارنجى و 139 شهر نيز 

زرد هستند.
با توجه به شناســايى ويروس هــاى جهش يافته در 
مناطق مختلفى از كشــور، نظر ســتاد ملى مقابله با 
كرونا بر اين اســت كه منع تــردد يكى از مهم ترين 
مؤلفه هــا براى كنترل ويروس هــاى جهش يافته در 

كشور است.
وزير راه و شهرســازى نيز تأكيــد كرده كه با توجه 
به اتصال شــبكه هاى حمل ونقل ريلى و هوايى به 
برنامه «ماســك»، هيچ بيمــار كرونايى نمى تواند با 
وسايل حمل ونقل عمومى سفر برود، چون بليتى به 
او فروخته نخواهد شد و اگر مسافرى قرنطينه خود 

را بشكند، براى او پيامك هشدار ارسال مى شود.
اين درحالى اســت كــه ايرج حريرچــى ـ معاون 

وزارت بهداشــت ـ در هفته هاى گذشته از سفر و 
تــردد 51 هزار مبتال به كرونا خبر داده بود. اما وزير 
راه در اين باره گفته بر اســاس رديابى هاى صورت  
گرفته مســافران كرونايى عمدتاً از شهرشان خارج 

نشده  و غالباً سفرهاى درون شهرى داشته اند.
از ســوى ديگر، هنوز ممنوعيتى براى سفر با تور به 
آژانس هاى مســافرتى ابالغ نشده و وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى در اين باره 
مواضع و برنامه مشخصى را نيز اعالم نكرده است.

حرمــت ا... رفيعــى ـ رئيس انجمــن صنفى دفاتر 
خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى ايران ـ نيز 
به ايســنا گفت كه با وجود تصميم ستاد ملى كرونا، 
اما هيچ نامه و بخشــنامه اى در ارتباط با ممنوعيت 
سفر با تور به آژانس هاى مسافرتى ابالغ نشده است. 
بنابراين اجــراى تور از طريق دفاتر رســمى فعًال 

مشمول ممنوعيت نمى شود.

با اين حال، در تعطيالت گذشته كه دستورى درباره 
ممنوعيــت اجراى تور از مبدأ ابالغ نشــده بود، اما 
در برخى شــهرها مانع اجراى تور شدند و اتوبوس 

بعضى گردشگران نيز از مسير بازگردانده شد.
مراكز اقامتى (شامل هتل، متل، مهمان پذير، پانسيون 
و مشــاغل مشــابه) نيز با توجه به اين كه در گروه 
شــغلى يك دسته بندى شده اند، منعى براى فعاليت 
به ويژه در تعطيالت پيش  رو نبايد داشــته باشــند. 
جمشــيد حمزه زاده ـ رئيس جامعه هتلداران ايران 
ـ در اين باره به ايســنا گفــت: در تعطيالت عيد 
فطر، هتل ها و مراكز اقامتى رســمى باز هســتند و 
ممنوعيتى شــامل فعاليت آن ها نمى شود و پذيرش 
مســافر ادامه دارد. او اضافه كرد كه درحال حاضر، 
در هيچ شهرى با دســتور استانى و يا ستاد كرونا، 
هتلى بســته نشــده اســت، مگر اين كــه تعطيلى 

خودخواسته باشد.

سفر در پايان هفته ممنوع است

اعمال محدوديت هاى  
فطر

 براساس آمار شوراى جهانى گردشگرى و سفر 
50 ميليون شــغل مربوط به صنعت گردشگرى در 

سراسر جهان به علت كرونا از بين خواهد رفت.
گويى «كرونا» شور و شوق صنعت سبز گردشگرى 
را به نفس هايى خسته و ناخوش احوال مبدل كرده 
و تن نحيف آنها را شــكننده ســاخته است. كرونا 
نشان داد خانه هاى بوم گردى چون نوزادى نوپا نياز 
بــه حمايت دارند و در صورت عــدم حمايت به 
طــور قطع بايد منتظر خاموش شــدن يك به يك 
چراغ صنعت ســبز گردشــگرى اين خانه ها بود، 
صنعــت جديدى كه تا پيــش از كرونا مى رفت تا 
به عنوان يكى از مشــاغل مولد و اشتغال زا و البته 
درآمدزا و فانتزى اشتغال پايدار را با مهاجرت هاى 
معكوس براى جوانان روستا رقم بزند و با توسعه 
پايدار گردشگرى و تقويت بوم گردى ضمن كمك 
به ايجاد فضايى براى لذت گردشــگران از حضور 
در اقامتگاه هاى سنتى و از جنس طبيعت، زمينه را 
براى حفظ و احياى بافت هاى قديمى و ارزشــمند 

كشور نيز مهيا  سازد.
اما اكنون فعاالن اين عرصه در روزهاى درگيرى با 
شيوع ويروس كرونا از احوال ناخوش اقامتگاه هاى 
بوم گردى و نداشــتن تــوان بازپرداخت اقســاط 
تسهيالت بانكى مى گويند. در اين بين اكوتوريسم 
و صنعت سبز گردشــگرى استان همدان و به تبع 
آن شهرستان اســدآباد نيز از آسيب هاى كرونا بى 
نصيب نمانده و نفس خســته خانه هاى بوم گردى 
آن به شــماره افتاده است و روزگار اقتصادى را به 

سختى مى گذرانند.
رئيس انجمن صنفى اقامتگاه هاى بوم گردى استان 
همــدان در اين بــاره به خبرنگار ايســنا گفت: در 
تعطيــالت نوروز كمتــر از 10 درصد ظرفيت كل 
اقامتگاه هاى بوم گردى سطح استان پذيرش مهمان 

داشته اند.
مهدى غنى پارســا با بيــان اينكه در عيد امســال 
اقامتگاه هاى بوم گردى ســطح استان حتى يك نفر 
پذيرش نداشــته و اگر هم داشته، جسته و گريخته 

بوده اســت، افزود: در سطح استان همدان در حال 
حاضر 23 اقامتگاه بوم گردى فعال وجود دارد كه به 
علت شيوع كرونا و ركود جذب و پذيرش مهمان 
در تعطيالت عيد و نداشــتن توانايى در پرداخت 
هزينه هــاى جارى بــه ناچار مجبور بــه تعطيلى 

شده اند.
غنى پارســا همچنين با تأكيد بر اينكه حتمًا نبايد 
كمك هاى صندوق ســتاد حوادث غيرمترقبه براى 
ســيل و زلزله باشــد، مطرح كرد: از طريق ســتاد 
حوادث غيرمترقبه نيز دولت مى تواند در شــرايط 
موجود با كمك اين صندوق به كمك صنعت سبز 
گردشــگرى آمده و در شرايط كرونا و آسيب هاى 

آن اقامتگاه هاى بوم گردى را حمايت كند.
رئيس انجمن صنفى اقامتگاه هاى بوم گردى استان 
همــدان بيان كــرد: با توجه به وضعيــت كرونا و 
محدوديت هاى كرونايى و مســدود بــودن راه ها 
اقامتگاه هاى بوم گردى ســطح استان به تبع سراسر 
كشور در حال حاضر داراى مهمان و مسافر نبوده 

و عمًال تعطيل هستند.
وى با اشاره به آسيب كرونا به خانه هاى بوم گردى 

افزود: در حال حاضر بسيارى از اقامتگاه ها به علت 
آســيب هاى كرونايى و ركود وضعيت گردشگرى 
و عــدم توانايــى در پرداخــت هزينه هاى جارى 
اقامتگاه هاى بوم گردى خــود قادر به ادامه فعاليت 
نبوده و بازپرداخت اقســاط وام هاى اشــتغالزايى 
و نيز تســهيالت كرونايى بــراى آنها به دغدغه اى 
بزرگ مبدل شده اســت كه براساس دستورالعمل 
ستاد كرونا قرار بود اين وام ها توسط بانك ها امهال 

داده شوند اما بانك ها عمًال زير بار نرفتند.
غنــى پارســا اضافــه كــرد: در حــال حاضر 
اقامتگاه هاى بوم گردى ســطح اســتان به شدت 
تحت فشــار قرار دارند و مــدام به ضامن ها در 
رابطه با ديركرد اقســاط تسهيالت توسط بانك ها 
گزارش داده مى شــود كه براى حل اين مشكل با 
و  استاندارى  فرهنگى،  ميراث  بازرســى  سازمان 
حتى با معاون گردشــگرى وزارتخانه مستقيم در 

اين رابطه در ارتباط هستيم.
وى با اشــاره به اينكه اقامتگاه هاى بوم گردى اين 
روزها چشم انتظار برنامه ريزى هاى پويا و هوشمند 
هســتند، تصريــح كرد: بــراى جبران خســارت 

حداقل ترين كار اين بوده كه از طريق ستاد حوادث 
غيرمترقبــه براى كمــك به گردشــگرى اقدامى 

صورت گيرد.
وى مطرح كرد: به علت شــرايط موجود در حال 
حاضر اقامتگاه هاى بوم گردى ســطح اســتان يكى 
پس از ديگرى براى هميشه از چرخه صنعت سبز 
گردشگرى خارج شده و اعالم تعطيلى مى كنند كه 
در همين راستا تاكنون دو مورد از اقامتگاه ها رسما 

اعالم تعطيلى كرده اند.
وى با اشــاره به ضرورت پشــتيبانى و حمايت از 
فعاالن اين بخش ادامه داد: بايد توجه داشــت كه 
هنــوز خطر شــيوع كرونا وجــود دارد و بايد هر 
اقدامى در اين زمينه با توجه و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى انجام شــود، اما آنچه بديهى است لزوم 
ايجاد ظرفيت الزم براى توسعه گردشگرى در اين 

بخش ضمن رعايت پروتكل ها است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى اســدآباد هم با اشــاره به تعطيلى تمامى 
خانه هــاى بوم گردى و ســفره خانه هاى ســنتى 
روســتاهاى هدف گردشــگرى شهرستان به علت 
شرايط كرونا گفت: متأسفانه از ابتداى سال تاكنون 
به علت تداوم شــرايط كرونــا و محدوديت هاى 
جديد كرونايى خانه هاى بوم گردى شهرســتان به 
تبع خانه هاى بوم گردى سراسر كشور جذب مسافر 
نداشته اند و اين امر اوضاع گردشگرى روستاهاى 

هدف را ناخوش احوال كرده است.
كامران اكبرى شايگان در گفت وگو با ايسنا، يادآور 
شــد: خانه هاى بوم گردى در حال حاضر در كنار 
كســادى و ركود بازار گردشگرى درگير پرداخت 
تســهيالت كرونايى خود بوده و به علت شــرايط 
بداقتصادى خود قادر به پرداخت اقساط تسهيالت 
خود نيســتند و بانك هاى عامــل نيز در اين رابطه 
كمك الزم را با آنها در رابطه با معوقات و يا امهال 
بانكى ندارند كه نياز است در اين زمينه براى مرتفع 
شدن مشكل خانه هاى بوم گردى با بانك ها چاره اى 

انديشيده شود.

«كرونا» نفس هاى صنعت نوپاى بوم گردى را به شماره انداخت


