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تقاضای ورود دادستان
 ۱-  روز گذشــته تعدادی از داوطلبان 
شورای شــهر همدان در اعتراض به رأی 
آوردن لیســت مجمع فعاالن فرهنگی، در 
فرمانــداری حاضر و مراتب اعتراض خود 
را اعــام کردند.تعدادی از این داوطلبان با 

صدور بیانیه ای خطاب به دادستان...

 2021 ژوئـــن    21   1442 ذی القعـــده   10   1400 مـــاه  خـــرداد   31 دوشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4065 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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اجرای 500 برنامه 
همزمان با دهه 
کرامت در استان

سوء مدیریت 
دلیل ناکامی های 
پاس 

فاضالب دزدی 
برای تغذیه مردم

انتشار فراخوان 
سی وسومین 
جشنواره تئاتر 
همدان

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

رئیسی رئیس جمهور همه مردم ایران است
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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اان هلل و اان الیه راجعون 

روزنامـه همدان پیـام

همکارگرامی 

جناب آقای حسن بشیرگنبدی
بــا نهایــت تأســف و تاثــر از صمیــم قلــب مصیبــت وارده را 

خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نموده، 
از خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و 
مغفــرت الهــی و بــرای خانــواده محتــرم صبــری عظیم 

آرزومندیم.

شرکت آرد نهاوند

شــرکت آرد نهاونــد بــه منظــور تکمیــل کادر پرســنلی خود 
ــه عنــوان  ــه جــذب کارشــناس صنایــع غذایــی ب اقــدام ب

مســئول کنتــرل فنــی نمــوده اســت.
لــذا افــراد واجــد شــرایط مــی تواننــد بــا تلفــن هــای اعــام 

شــده تمــاس حاصــل نمایند.
اداره نظــارت برموادغذایــی همــدان- مهنــدس کمکــی     

081-3838180۷
ــاداتی     ــدس س ــد- مهن ــی نهاون ــارت برموادغذای اداره نظ

081-33220۷۹5
مدیرعامل شرکت - یوسف خزایی   

0۹18151۹325  

آگهـی جذب نیرو

اهدای مجموعه اسناد 
حمیدرضا حاجی  بابایی 

به کتابخانه ملی
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توقعاتی که رئیسی می تواند برآورده کند

دولت سیزدهم در چه شرایطی 
آغاز به کار خواهد کرد؟

معترضان 2روز صبرکنند

آخر هفته نتیجه بررسی شکایت کاندیداهای شاکی

اجاره بها 
در همدان 
20درصدگران شد
■ ساخت مسکن توسط
 بخش خصوصی فراموش شد
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تقاضاى ورود دادستان
 1-  روز گذشــته تعدادى از داوطلبان شــوراى شــهر همدان در 
اعتراض به رأى آوردن ليســت مجمع فعاالن فرهنگى، در فرماندارى 

حاضر و مراتب اعتراض خود را اعالم كردند.
تعدادى از اين داوطلبان با صدور بيانيه اى خطاب به دادستان با اعالم 
روند طى شده در تدوين اين ليســت خواستار اعمال ماده  70 قانون 
تشكيالت، وظايف و انتخابات شــوراهاى اسالمى كشور و انتخاب 
شــهرداران و جرم نگارى و برخورد با تخلف صورت گرفته به زعم 

آنها شدند.
2- در اين ماده، ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال 
خالف اين قانون و آيين نامه اجرايى آن كه در همانجا ذكر شــده جرم 

محسوب مى شود.
داوطلبان معترض به 2 بند  الف ـ خريدوفروش رأى و  ج ـ تهديد يا 
تطميع در امر انتخابات استناد كرده و براساس تبصره اين ماده خواستار 

ورود هيأت نظارت و اعالم نظر شده اند.
 در اين تبصره آمده اســت؛ چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق 
موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شــعبه ثبت نام و اخذ 
رأى از مسير قانونى خود  خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد 

مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعالم مى گردد.
3- داوطلبان معترض تعهد افراد اين ليست به اختصاص 15درصد از 
درآمد ماهانه از شــورا به مجمع را مستند به بند الف، خريد وفروش 

آرا ارزيابى كرده اند.
همچنين توزيع اين ليســت در روز انتخابات در برخى شعب و تبليغ 
آن در زمان ممنوعيت تبليغ را مستند به بند ج، تهديد يا تطميع در امر 

انتخابات دانسته اند.
4- درباره اين شــكايت و نتيجه آن مخاطبين شكايت يعنى دادستان، 

فرماندار و هيأت نظارت بر انتخابات بايد پاسخ دهند.
در واقع روند بررســى اين ادعا ها براســاس قانون و پاسخ قانونى در 

قانون پيش بينى شده و بايد به قانون عمل شود.
5- اينكه در انتخاباتى گروهى اعتراض يا شــكايت داشــته باشــند، 
موضوعى عادى اســت اما اينكه اعتراض و شكايت خود را چگونه 

پيگيرى كنند، موضوع مهمى است.
رفتار شاكيان بايد به دور از حاشيه سازى و هياهو و پيگيرى آنها تنها در 

چارچوب قانون، مستند و از مراجع مشخص شده  باشد.
6 - از مراجع قانونى و مســئوالن مرتبط در رسيدگى به شكايات نيز 
انتظار مى رود در رســيدگى به اين مورد و شــكايات ديگر مردمى و 
داوطلبان كه همراه با مستندات ارائه مى شوند، مالحظه هيچ موضوعى 

را نداشته و بر وظيفه قانونى خود عمل كنند.
روشن اســت اگر مستندات يك شكايت قوى باشد، كنار آمدن با آن 
و در اصطالح بســتن چشم و نديدن آن، راه دادن به فساد و در نتيجه 
افزايش نارضايتى در جامعه است، البته اين نكته منافاتى با بى توجهى 

به شكايات بدون مستند يا با مستندات ضعيف ندارد.
7- مرحله بررســى به اعتراض و شــكايت در قانــون براى حصول 
اطمينان از ورود افرادى ســالم و پاكدســت بــا آرايى پاك و تميز به 

جايگاه انتخابى است.
اين اطمينان، اعتماد مردم را به كار و افراد راه يافته به شــورا افزايش 
و فضا را براى كار و فعاليت با نشاط در شهر و روستا فراهم مى كند. 
اين فرصت در واقع فرصت خوب اقناع اعتمادســازى است كه نبايد 

از دست برود.

اجراى طرح هاى آبخيزدارى 
در 25 حوزه آبخيز استان همدان

 طرح هاى آبخيزدارى در 25 حوزه آبخيز اســتان با 90درصد پيشرفت 
فيزيكى در حال اجراست.

معاون آبخيزدارى منابع طبيعى اســتان همدان گفــت: 26ميليارد و 500
ميليــون ريال اعتبار از محل صندوق توســعه ملى براى اجراى طرح هاى 
آبخيزدارى اســتان همدان هزينه شده و امسال نيز 28 ميليارد تومان اعتبار 
از محــل طرح هاى ملى براى تكميل طرح هاى آبخيزدارى و آبخوان دارى 

استان اختصاص يافته است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، محمدمهــدى آرتيمانى بيان كرد: عمليات 
اجرايى در 25 حوزه آبخيز و 10شهرســتان اســتان همدان با 90 درصد 
پيشــرفت فيزيكى، به مساحت 20 هزار هكتار از محل اعتبارات صندوق 

توسعه ملى در دست اجراست.
وى افــزود: تاكنون مطالعات آبخيزدارى در ســطح 700هــزار هكتار از 
عرصه هاى منابع طبيعى اســتان انجام شده و عمليات آبخيزدارى در 230

هزار هكتار آن اجرايى شده است.
به گفته آرتيمانى، در همين ارتباط و تا پايان امسال حدود 20 هزار هكتار 
طرح  آبخيــزدارى براى حفظ منابع پايه آب و خاك در 25 نقطه اســتان 

همدان اجرا مى شود.

اجراى ويژه برنامه هر خانه يك جشن در همدان
مســئول شبكه جوانان آستان قدس رضوى در همدان از برگزارى ويژه برنامه هر خانه يك جشن به مناسبت والدت 

امام رضا(ع) خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا مرتضايى گفت: به مناسبت فرارسيدن ميالد ثامن الحجج(ع) و دهه كرامت 
ويژه برنامه هر خانه يك جشــن براى ميالد امام  رضا(ع) برگزار مى شود. وى بيان كرد: با توجه به ارادت عموم مردم 
به ساحت مقدس امام رضا(ع)، جشن ميالد در بخش هاى مختلف تهيه كيك، تزئين منزل، استفاده از هنر هاى اعضاى 

خانواده در سخنرانى، قرائت قرآن، مداحى، نقاشى و... برگزار مى شود.
مرتضايى گفت: عالقه مندان مى توانند براى شــركت در اين برنامه جشــن آثار خود را از طريق نرم افزار واتساپ به 
شماره 09186129010 ارسال كنند.وى افزود: در اين برنامه به قيد قرعه به 8 نفر برتر، بسته هاى تبركى امام رضا(ع) 

به همراه جوايز مادى اهدا مى شود.

700 واحد خون مازاد از استان همدان
 به استان هاى ديگر ارسال شد

واحد  امســال700  ابتداى  از   
خــون مــازاد از اســتان همدان 
به اســتان هاى تهــران، گيالن و 
سيستان وبلوچســتان ارسال شده 

است.
مديركل انتقال خون استان همدان 
گفت: خوشــبختانه استان همدان 
از نظــر ذخاير خونــى وضعيت 
مناسبى دارد و هيچگونه كمبودى در تأمين فرآورده هاى خونى مورد 

نياز بيمارستان ها احساس نمى شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران همدان، افشــين محمدى با تأكيد بر 
اينكه هميشه 5 برابر خون مورد نياز روزانه بيمارستان ها را به عنوان 
ذخيــره نگهدارى مى كنيم، بيان كرد: خون مازاد بر نياز اســتان را به 

استان هاى نيازمند ارسال مى كنيم.
وى با بيان اينكه به دليل شرايط كرونايى مجبور به حذف تيم هاى سيار 
اهداى خون در شهرســتان هاى استان شده ايم، گفت: روزانه 150 نفر 

اهداكننده در شهرستان هاى همدان و مالير پذيرش مى شوند.
محمدى با اشاره به اينكه تنها دغدغه ما مربوط به تأمين پالكت است، 
افزود: قابليت زمان نگهدارى پالكت بسيار محدود است و همين امر 

سبب شده در برخى مواقع با كمبود پالكت مواجه شويم.
مديركل انتقال خون استان همدان با بيان اينكه همه دستورالعمل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در محل اهــداى خون رعايت 
مى شــود، بيان كرد: اگرچــه كرونا از طريق خون بــه ديگران منتقل 
نمى شــود، اما همه اهداكنندگان از نظر ابتال به كرونا مورد بررسى و 

غربالگرى قرار مى گيرند.
محمدى با اشاره اينكه آمار اهداى خون در مقايسه با ايام پيش از شيوع 
كرونا كمتر شده اســت، گفت: مردم همدان همواره نسبت به فريضه 
اهداى خون توجه ويژه اى داشته و به كمك بيماران نيازمند مى شتابند.

اجراى 500 برنامه 
همزمان با دهه كرامت در استان 

 بنابر اعالم مديركل ســازمان تبليغات اسالمى استان همدان 500
عنوان برناسســمه فرهنگى و مذهبى به مناســبت بزرگداشت دهه 
كرامت در فاصله زمانــى «والدت حضرت معصومه(س) تا والدت 

امام رضا(ع) در سطح اين استان، برنامه ريزى و اجرا شده است.
حجت االســالم محمدهادى نظيــرى در گفت  وگو بــا ايرنا، گفت: 
بزرگداشــت دهه كرامت اقدامى در راستاى تكريم و ارج نهادن به 
جايگاه زنان، مادران و دختران ايران اســالمى محســوب مى شود و 
برهمين اســاس تمامى برنامه هاى گراميداشت دهه كرامت نيز مبتنى 
بر معرفت افزايى با محوريت شــخصيت امــام رضا(ع) و حضرت 

معصومه(س) برگزار مى شود.
به گفتــه وى، ارادت به اهل بيت(ع) چيزى غير از نقش آفرينى مردم 
براى رشد و اعتالى ايران اسالمى و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
نيست و حضور پررنگ مردم در پاى صندوق هاى رأى به واقع عمل 

به سيره اين بزرگواران است.
ــه  ــت ب ــه كرام ــاى ده ــراى برنامه ه ــه اج ــاره ب ــا اش ــرى ب نظي
ــى،  ــاى مذهب ــاجد، هيأت ه ــاز مس ــاى ب ــژه در فض ــورت وي ص
ــاط  ــن ارتب ــزود: در همي ــه، اف ــاع متبرك ــهرى و بق ــتان هاى ش بوس
بــراى تجليــل از بانــوان نخبــه اســتان همــدان و همچنيــن 
ــى  ــش «نگاه ــات، هماي ــر در انتخاب ــن قش ــر اي ــى مؤث نقش آفرين
ــور در  ــالمى كش ــات اس ــازمان تبليغ ــس س ــور رئي ــا حض ــو» ب ن

همــدان برگــزار مى شــود.
مديــركل ســازمان تبليغــات اســالمى از برگــزارى آيين هــا و 
ــدان از  ــتان هم ــا(ع) در اس ــام رض ــالد ام ــژه مي ــن هاى وي جش
ــات  ــردم در انتخاب ــه آفرينى م ــروزى و حماس ــن پي ــه جش جمل
ــه ارادت خــاص  ــا توجــه ب ــر داد و گفــت: ب ــاه خب 28 خــرداد م
ــات  ــازمان تبليغ ــان س ــتم(ع)، مبلغ ــام هش ــه ام ــران ب ــردم اي م
ــتايى  ــهرى و روس ــف ش ــاى مختل ــا حضــور در فضاه اســالمى ب
ــد. ــام مى پردازن ــام هم ــن ام ــيره اي ــن س ــى و تبيي ــه معرفت افزاي ب

و  موتــورى  خودرويــى،  كاروان  راه انــدازى  كــرد:  بيــان  وى 
ــزارى جشــن  ــتان، برگ ــف اس ــهرهاى مختل ــوارى در ش دوچرخه س
ــزاز درآوردن  ــه اهت ــان حــرم رضــوى و ب ــا حضــور خادم ــى ب ميدان
ــام  ــينيه ام ــا(ع) در حس ــام رض ــى ام ــارگاه ملكوت ــرك ب ــم متب پرچ
ــا شــب والدت ايشــان، پخــش  ــان ب ــدان همزم ــى(ع) شــهر هم عل
ــرت و  ــب والدت آن حض ــا(ع) در ش ــام رض ــه ام ــوات خاص صل
برگــزارى جشــن ميــالد در پيــاده راه بوعلــى از جملــه ويژه برنامه هــاى 

ــت. ــدان اس ــتان هم ــت در اس ــه كرام ــت ده بزرگداش
مديــركل ســازمان تبليغــات اســالمى اســتان همــدان افــزود: 
هــدف  بــا  قرآنــى  متنــوع  و  متعــدد  مســابقات  همچنيــن 
معرفت افزايــى و تبييــن ســيره امــام رضــا(ع) و نقــش آن حضــرت 
ــترده  ــه صــورت گس ــز ب ــران ني ــيعه در اي ــداف ش ــبرد اه در پيش
ــت فضــاى مجــازى و شــبكه هاى اجتماعــى  ــتفاده از ظرفي ــا اس ب

مى شــود. برگــزار 
ــت  ــه كرام ــت ده ــاى بزرگداش ــى برنامه ه ــه وى، تمام ــه گفت ب
در اســتان همــدان بــا رعايــت و اجــراى دقيــق مصوبــات و 
ــزار  ــا برگ ــا كرون ــه ب ــى مقابل ــتاد مل ــتى س ــيوه نامه هاى بهداش ش

مى شــود.

1-اصالح طلبان در انتخابات شــوراهاى شهرهايى كه ليست داده اند 
نيز شكســت خورده اند. گويا در تهران هيچ يك از داوطلبان ليست 
جمهور به شــورا راه نيافته اســت. گفتنى اســت اصالح طلبان در 
انتخابات شــوراى شــهر براى  تهران و چند كالنشهر ليست ارائه 

كردند.
2- شــكايات از تخلفات انتخاباتى در روستاها افزايش داشته است. 
گويا در صورت بررسى اين شكايات و صحت آنها انتخابات در اين 
روستاها باطل خواهد شــد. گفتنى است بررسى شكايات انتخابات 

شوراها با هيأت نظارت بخش است.
3- نام حاجى بابايى براى معاون اولى رئيســى مطرح است. گويا نام 
وى در كنار جليلى، قاليباف و محمد براى معاون اولى مطرح شــده 
است . گفتنى است با مشخص شدن نتيجه انتخابات گمانه زنى درباره 

پست هاى دولت شدت يافته است.
4- آراى باطله، رتبه نخســت انتخابات شوراى برخى شهرها شده 
است. گويا اين موضوع در شهرهايى كه مشاركت زير 50درصد بوده 
اتفاق افتاده اســت. گفتنى است در كرج تعداد آراى باطله 38 هزار 

و888  و رأى نفر اول  22 هزار و906 بوده است.
5- استيضاح وزير كشور مطرح شده است. گويا مشكالت برگزارى 
انتخابات دليل اين اســتيضاح اســت. گفتنى است در صورت طرح 
اين استيضاح وزير كشور دولت دوازدهم زودتر به پايان كار خواهد 

رسيد.

 هر ســال در فصول گرم موضوع آبيارى 
ســبزيجات با پساب رها شــده از شيرابه ها  
نقل محافــل خبرى و مردمى شــده و براى 
مدتى موجب آزرده خاطرى برخى مســئوالن 

مى شود.
شــايد برخى ندانند كه نه فقط در حواشــى 
شهر، بلكه در برخى نقاط گردشگرى همدان 
نيز پســاب رهاسازى مى شود، اما همه درباره 
سرنوشت آن نظر مشــابهى دارند كه استفاده 
از آن بــراى كشــت ســبزى و محصوالت 

كشاورزى غيرقانونى است.
در تكميــل اين اظهارنظر هــم بايد گفت كه 
براســاس ماده 688 قانون مجازات اســالمى 
هر اقدامى مانند  آلوده كردن آب آشاميدنى و 
توزيع آن، دفع غير بهداشــتى فضوالت دامى 
و مواد زايد،  تخليه ســموم در رودخانه ها و 
اســتفاده غيرمجاز از فاضالب خام يا پساب 
تصفيه خانه هــاى فاضــالب بــراى مصارف 

كشاورزى ممنوع است.
از طرفى امســال همدان نيز مانند بسيارى از 
ديگر مناطق كشور پيش بينى خشكسالى دارد، 
به عبارتى با اين شــرايط نياز آب در كاشت 
سبزى و صيفى جات و ابهام در آبيارى مزارع 
و زمين هاى كشــاورزى با فاضالب شهرى و 
تصفيه نشــده يكــى از مهمترين دغدغه هاى 
كارشناسان و دلســوزان حافظ محيط زيست 
در همدان شــده است، زيرا در كنار آسيب به 
محيط زيســت و سالمت مزارع كشاورزى  با 
ارتباطى كه با سالمت شهروندان جامعه دارد 
مى تواند عامل بروز بيمارى هاى خطرناكى از 

جمله سرطان در بين آنان شود.
متأسفانه گزارش ها و بررسى هاى انجام شده 
در حاشيه شهر و حتى برخى نقاط از همدان 
كه به علت آب و هواى خوش اكنون به نوعى 
تفرجگاه مردم هم شــده است نشان مى دهد 
انواع ســبزى، صيفــى و محصوالتى كه در 

اين زمين ها توليد مى شــود، به طور عمده با 
فاضالب پرورش داده مى شــود و بدون هيچ 
نظارتى هم برداشت و هم به فروش مى رسد.
پســاب و فاضالب شهرى منبع آبى است كه 
ارتباط مســتقيم با مصرف گرايــى مردم دارد 
بــه اين معنا كه مى توان گفــت در اثر هجوم 
فرهنگ مصرف گرايى در بيــن مردم روز به 
روز  فاضالب ها هم در حال افزايش هستند، 
به همين علت پيشنهاد بسيارى از دلسوزان و 
حافظان محيط زيست اين است كه نه تنها اين 
پساب ها به حال خود  رها نشوند، بلكه بهتر 
است بر روى آن تصفيه تكميلى انجام شود تا 
بتوانيم در تمام قسمت ها از آن حتى در بخش 

كشاورزى هم استفاده كنيم.
در ايــن ميان اما همواره مديران آبى اســتان 
معتقدند هيچ برداشــت مستقيمى از پساب ها 
و فاضالب شــهرى براى مصارف كشاورزى 
انجام نمى شود و همواره با برداشت كنندگان 

مستقيم كه غيرمجاز تلقى مى شوند، برخورد 
قانونى انجام مى شود و در صورت مشاهده و 
يا گزارش مردمى، پس از اخذ دستور دادستان 

ادوات آنها جمع آورى مى شود.
از طرفى ارزش اقتصادى پســاب فاضالب 
هم نكته جديدى نيســت كه تاكنون نشنيده 
باشــيم، اســتفاده اقتصــادى از ايــن مايع 
بدبــو بــراى توليد ثروت تجربه اى اســت 
كه كشــورهاى پيشــرفته سال هاست آن را 
معرفــى و از آن بهره بــردارى كرده اند، اما 
متأسفانه در اســتان ما درصد استفاده مفيد 
از ايــن تجربيات به حدى پايين اســت كه 
گفتنى نيســت و اين طــالى بدقيافه نه تنها 
از دســت مى رود، بلكه به جاى اينكه راهى 
پيش پاى توســعه بگذارد، در بســيارى از 

موارد بارى بر دوش آن شده است.
اين شرايط در حالى است كه بر اساس قانون 
كنترل و نظارت جهاد كشــاورزى بر اراضى 

زيركشــت، مؤثرترين راه حــل اين معضل 
اســت، زيرا كشاورزان از خدمات متعدد اين 

ارگان بهره مند مى شوند. 
در اين بين انتظار مى رود جهاد كشاورزى به 
عنوان متولى بخش كشاورزى تصفيه تكميلى 
براى مزارع كشاورزى را مديريت و اجرا كند 
تــا بتوانيم در همدان نه تنهــا محصوالت را 
عرضه و به فروش برســانيم، بلكه با استفاده 
از علــوم و تخصــص از فاضالب هاى توليد 
شــده نهايت بهره بــردارى را در اين بخش 

داشته باشيم.
در همين راستا بايد گفت نظارت در مسائلى 
كه با ســالمت مردم در ارتباط است، اهميت 
ويژه اى دارد، اما برخى از مسئوالن هنوز اين 
موضــوع را جدى نگرفته اند در حالى كه اين 
مســأله تا جايى پيش رفته اســت كه امروز 
شاهد سبزى هاى ســرطانى بر سر سفره هاى 

مردم هستيم.

محصوالت سرطانى، ثمره ورود فاضالب به مزارع كشاورزى است

فاضالب دزدى براى تغذيه مردم

 حمايت از واحدهاى توليدى و صنعتى 
با هدف توســعه اقتصادى و ايجاد اشتغال 
مولد و پايــدار به ويژه براى جوانان جوياى 
كار از جمله اولويت هاى محورى مديريت 

اجرايى استان است.
استاندار همدان در جريان بازديد از شركت 
توليدى خوش نوش همدان، گفت: اولويت 
نخســت ما توجه به معيشت، بهبود شرايط 
اقتصادى و اشــتغالزايى در اســتان اســت 
و راهــكار اصلى براى تحقــق اين مهم نيز 
حمايــت از توليد و ســرمايه گذاران بخش 

خصوصى است.
به گزارش ايرنا، ســعيد شــاهرخى با بيان 
اينكه در اســتان همدان 3 موضوع مشخص 
را دنبال مى كنيم، بيان كرد: بسترسازى براى 
براى  تــالش  جديد،  ســرمايه هاى  جذب 
شناســايى و رفع موانع توليــد و همچنين 
احياى واحدهاى توليدى راكد و نيمه تعطيل 
3 اولويــت كارى براى توســعه اقتصادى 
استان، بهبود وضع معيشت مردم در راستاى 

تحقق شعار محورى سال جارى است.
وى افــزود: بيــش از 300 طــرح و پروژه 
توليدى بزرگ و مؤثر در سطح استان همدان 
در حال اجراســت كه تكميل و بهره بردارى 
از ايــن طرح ها به طور قطــع موجب بروز 
تحولى اساســى در حوزه اشــتغال، توسعه 
همه جانبــه و پايــدار اســتان و همچنين 
سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى در اين 

منطقه مى شود.

شــاهرخى بيان كــرد: حمايــت جدى از 
واحدهــاى توليــدى بــزرگ و موفــق كه 
ظرفيــت ايجاد فرصت هاى شــغلى مولد و 
پايدار را دارند در چند ســال اخير به عنوان 
يك اولويت در دســتور كار مديران اجرايى 
اســتان همدان قرار داشــته كه از اين طريق 
تعــداد قابل توجهى واحــد توليدى راكد و 
نيمه تعطيل در اســتان احيا و با از سرگيرى 
فعاليت اقتصادى به چرخه توليد بازگشته اند.
وى گفــت: در همين ارتبــاط به صورت 
جدى پيگير شناســايى و رفــع موانع پيش 
روى واحدهاى توليدى استان در قالب كار 
كارشناســى و هدفمند هستيم به نحوى كه 
در ســال گذشته 120 واحد توليدى راكد و 
نيمه تعطيل استان با رفع موانع و مشكالت، 

احيا شده و به چرخه توليد بازگشتند.
استاندار همدان بيان كرد: بازديد مستمر و 
واحدهاى  فعاليت هاى  روند  از  كارشناسى 

توليــدى و صنعتى اســتان همــدان براى 
ســال جارى در دســتور كار قرار دارد كه 
اين اقدام با هدف آشــنايى با شرايط كار، 
شناســايى مشــكالت و همچنيــن ايجاد 
بستر حمايت و تشــويق سرمايه گذاران و 
همچنين نيروهاى شــاغل در اين واحدها 

مى شود. انجام 
شــاهرخى با اشــاره بــه اينكه شــركت 
خوش نــوش همدان به عنــوان يك واحد 
توليدى با سابقه اى بيش از 40 سال فعاليت 
يكى از واحدهاى توليدى ممتاز و برندهاى 
شناخته شده كشور است، گفت: در بازديد 
امــروز نقاط قــوت و ضعف و مســائل و 
مشــكالت اين واحــد را از نزديك مورد 
بررســى قرار داديم و مقرر شد ظرف مدت 
يك هفته برنامه ريزى براى رفع مســائل و 
مشكالت اين واحد براى توليد بهينه و مؤثر 

انجام شود.

 دوربيــن نظــارت تصويــرى ميدان 
عاشورا با پيگيرى هاى مستمر پرسنل مركز 
كنترل   ترافيك شهردارى همدان و سازمان 
مديريت  و مهندســى شــبكه حمل ونقل 
مجدداً راه اندازى و به چرخه كارى سامانه 

پايش تصويرى اين مركز اضافه شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت 
و مهندسي شــبكه حمل ونقل، سرپرست 
مركــز كنترل ترافيك شــهردارى همدان 
گفت : براى جلوگيرى از حوادث رانندگى  
و كنترل ترافيك در ســطح شهر نيازمند 
اقدام هاى كنترلــى و پيگيرى هاى الزم در 

اين زمينه هستيم.
محمدعلى گلشــن افزود: پايش معابر و 
كنتــرل ترافيك و ثبــت تخلفات يكى از 
مهمتريــن شــاخص هاى مديريت عبور 
و مرور اســت كه بر اين اســاس ســعى 
مى كنيــم تا نواقــص موجود رفــع و به 

سمت هوشمندسازى كه يكى از مباحث 
با اهميت حوزه مديريت شــهرى اســت 

حركت كنيم.
 وى بيــان كرد: در كنار فرهنگ ســازى، 
برنامه ريزى الزم درباره آشنايى شهروندان 
با تجهيزات هوشــمند و غيرهوشمند اين 
مركز شامل دوربين هاى نظارت تصويرى 

و دوربين هاى ثبت تخلف انجام مى شود.
 گلشــن افزود: در گذشته براى راه اندازى 
مركز كنترل ترافيك شــهردارى اقدام هاى 
بســيار خوبى  انجام شده اســت، اما ما 
مؤظــف به به روزرســانى و رفع نواقص 
موجود هسســتيم كه اميدواريم در آينده 
نزديك اقدامات مؤثرى در اين حوزه انجام 

و تقديم شهروندان  فهيم همدانى شود.
وى بيــان كــرد: دوربين نظارتــى ميدان 
عاشــورا كه  در مدت زمان طوالنى قطع 
بوده اســت با پيگيرى هاى انجام شــده و 

به همت پرســنل مركز كنترل ترافيك به 
چرخه پايش و نظــارت تصويرى افزوده 
شده و اميدواريم طبق برنامه ريزى صورت 
گرفته تمام نقــاط حادثه خيز و معابر مهم 
شــهرى همدان به دوربين هــاى نظارتى 
تجهيز شوند و در آينده نزديك 15دوربين 
جديد در 15 نقطه از شــهر كه در شوراى 
تأمين شهرســتان همدان مصوب شــده 
نصب و راه اندازى خواهد شــد و ظرفيت 
اين مركز نسبت به 8 سال گذشته با رشد 

40درصدى منجر مى شود.
گلشــن گفت: بدون شــك قانون مدارى، 
هنجارشناســى، رعايت مقررات رانندگى 
و تردد اســتاندارد وســايل نقليه در شهر 
بيشترين اثر را در دستيابى به شهر ايده آل 
دارد و اميدواريم شهروندان فهيم همدانى 
بــا رفتار صحيح در مباحث ترافيكى ما را 

در اين امر مهم يارى كنند.

حمايت از واحدهاى توليدى براى ايجاد اشتغال 
يك اولويت محورى است

آغاز به كار مجدد دوربين نظارت تصويرى ميدان عاشورا
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صدور بيش از 11 هزار جلد سند مالكيت 
روستايى در اسدآباد

 رئيس بنياد مسكن شهرستان اسدآباد از صدور بيش از 11 هزار 
جلد ســند مالكيت روستايى در سطح روســتاهاى اين شهرستان 

خبر داد.
محمدكــرم معصومى در گفت وگو با ايســنا، گفــت: تاكنون بنياد 
مســكن اسدآباد براى صدور سند 76 روستاى شهرستان ورود پيدا 
كرده و 11 هزار و 500 جلد ســند صادر و تحويل روستاييان شده 
كه ايــن امر از نقش مؤثــرى در كاهش اختالفــات مالكان و نيز 

استفاده از سند روستايى به عنوان وثيقه برخوردار است.
وى در ادامه ميزان مقاوم ســازى مســكن روســتايى در شهرستان 
اسدآباد را 44درصد اعالم كرد و افزود: تاكنون از 11 هزار و 400

واحد مسكونى روستايى اين شهرستان، 5 هزار و110 واحد مسكن 
روستايى مقاوم سازى شده است.

معصومــى با اشــاره به تخصيــص، تصويب و ابــالغ 736 فقره 
تســهيالت مقاوم سازى شده مسكن روســتايى در سال 99 به اين 
شهرستان گفت: از اين تعداد، 706فقره به بانك هاى عامل معرفى و 
278  فقره عقد قرارداد شده كه با توجه به شرايط كرونا تا حدودى 
عقد قراردادها توســط بانك هاى عامل پايين بوده و نياز اســت در 
جلسه اى با بانك ها روند اقدام و پرونده محرومان در اولويت قرار 

گيرد و تسهيالت تخصيص يافته جذب شود.
رئيس بنياد مســكن شهرستان اسدآباد سهميه مسكن محرومان اين 
شهرســتان را 325 فقره اعالم كرد و   افزود: از اين تعداد ســهميه 
319 فقــره به بانك هــاى عامل معرفى و 170 فقــره عقد قرارداد 

شده اند.
معصومــى بيان كرد: در طرح مســكن محرومان در طرح فوق 50
ميليون تومان وام قرض الحسنه و 30 ميليون تومان كمك بالعوض 
دولت توسط بنياد مسكن در اختيار آنها قرار مى گيرد، ضمن اينكه 
كميتــه امداد براى هر واحد 25 ميليون تومــان به منظور كمك به 

محرومان اختصاص مى دهد.

بيش از 10 هزار دز واكسن در نهاوند 
تزريق شده است

 رئيس مركز بهداشــت شهرستان نهاوند اعالم كرد كه از ابتداى 
آغــاز طرح واكسيناســيون كرونا بيش از 10 هزار دز واكســن در 

نهاوند تزريق شده است.
على احسان خويشوند در گفت وگو با فارس، گفت: از ابتداى آغاز 
طرح واكسيناســيون كرونا براى گروه هاى هدف، براى بيش از 10 
هزار نفر از گروه هاى سنى اعالم شده در مرحله اول واكسن تزريق 

شده است.
وى افزود: به منظور اجراى طرح واكسيناســيون گروه هاى ســنى 
اعالم شــده 11 مركز شامل 4 مركز در سطح شهر نهاوند و 7 مركز 

نيز در مراكز بخش ها و مناطق روستاهاى بزرگ ايجاد شد.
خويشــوند گفت: تاكنون عالوه بــر اجراى واكسيناســيون براى 
گروه هاى ســنى 75 و 80 سال به باال حدود 65 درصد گروه سنى 

70 سال به باال نيز از اين خدمات برخوردار شده اند.
رئيس مركز بهداشت شهرســتان نهاوند افزود: خوشبختانه تاكنون 
فاز اول واكسيناسيون براى اكثر افراد واجد شرايط اجرا شده است، 
البته در حال حاضر به دليل نبود واكســن  كار واكسيناسيون متوقف 
شــده كه آمادگى داريم به محض دريافت واكســن ادامه طرح را 

انجام دهيم.
خويشــوند با بيــان اينكــه در صــورت دريافت واكســن، كار 
واكسيناســيون بــراى افرادى كــه تاريخ اجراى مرحلــه دوم آنها 
فرارســيده اجرا مى شــود گفت: افرادى كه تاكنون دز اول واكسن 
كرونا را تزريق كرده اند به محض دريافت ســهميه شهرســتان كار 
تزريق دز دوم واكســن از طريق ارســال پيامك بــراى آنها اجرا 

مى شود.

مشاركت باالى 50درصدى مردم سردرود 
در انتخابات

 رزن- فاطمــه كوكبى جالل-خبرنگار همدان پيام - بخشــدار 
ســردرود در گفت وگو با همدان پيام از  مشاركت 7/53درصدى  
مــردم ســردرود در انتخابات خبر داد و گفت: واجدين شــرايط 
شــركت در انتخابات 31هزار نفر بوده اند كه بيش از  16هزار نفر  
در انتخابات رياســت جمهورى و شــوراى اسالمى شهر و روستا 

شركت كردند.

على حمزه خانى با بيان اينكه 44 شعبه اخذ رأى در بخش سردرود 
پيش بينى شــده بود بيان كرد: 37 شــعبه ثابت و 7 شــعبه سيار با 
حضور عوامل اجرايى و با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى  فرايند 

انتخابات را برگزار كردند.
وى تعــداد كل تعرفه و برگ رأى تحويل به بخش ســردرود را 
26 هزار عنوان كــرد و افزود: 16هزار و 812 برگ تعرفه مصرف 

شده است.
حمزه خانى تعداد برگ رأى داخــل صندوق ها را 16هزار و 671 
بــرگ بيان كرد و گفــت: هزار و 501 بــرگ آراى باطله مأخوذه 

بوده اســت. وى بيان كرد: سيد ابراهيم رئيســى 11 هزار و 297 
رأى، عبدالناصر همتى 2 هزار و 543 رأى، محســن رضايى هزار 
و 43 رأى و سيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى 287 رأى در بخش 

سردرود كسب كردند.
بخشــدار ســردرود در پايان  از مردم واليتمدار، فهيم  و هميشه 
در صحنــه  و عوامل اجرايــى نظارت، شــوراى نگهبان، نظارت 
مجلس شوراى اسالمى، بازرسى اصحاب رسانه، نيروهاى نظامى 
و انتظامى و  همه ادارات و دستگاه هايى كه در برگزارى انتخابات 

باشكوه همكارى داشتند تقدير و تشكر كرد.

  شهردار نهاوند از مراحل پايانى اجراى عمليات 
عمرانى در بام نهاوند خبر داد.

محمد حســين پور گفت:  مراحــل پايانى عمليات 
پروژه بام نهاوند با نظارت شــهردار بر اجراى آن 
در حال انجام اســت و بــزودى مورد بهره بردارى 

كامل مى رسد.
وى در ادامه درباره برخى اقدامات اخير شهردارى 
نهاوند افزود: به دنبال  بازديد دادســتان شهرستان 

نهاوند به همراه اجرائيات شهردارى از ملك واقع 
در شهرك طالقانى كه محل تجمع معتادان متجاهر 
بود حســب ماده2 و 5 حفظ حقــوق عامه و ماده 
55 و 110 قانون شــهردارى ها نسبت به رفع خطر 
از ملك(مســدود كردن در هاى ورودى) شهردارى 
نهاوند اقدام كرده است، همچنين با هدف برقرارى 
ايجــاد امنيت ملك خطرزا واقــع در  دوخواهران 
كه محل تجمع معتادان متجاهر بود، شــهردارى با 

هدف رفع خطر از ملك مورد نظر با(مسدود كردن 
در هاى ورودى) توسط واحد  اجرائيات شهردارى 

نهاوند اقدام كرده است.
به گزارش روابط عمومى شهردارى نهاوند اجراى 
عمليات سم پاشــى درختان سطح شهر هم از هفته 

گذشته  به  مدت يك ماه آغاز شده است.
حسين پور با اشــاره به اينكه اين عمليات با هدف 
دفع آفــات نباتى و مبارزه بــا بيمارى هاى گياهى 

صورت مى گيرد، بيان كرد: سمپاشــى درختان به 
صورت شــبانه از ساعت 9 شب تا 6 صبح توسط 
اكيپ هاى اين شــهردارى در ســطح شــهر انجام 

مى شود.
وى در پايان از شــهروندان خواســت تا از پارك 
كردن خــودروى حامل مواد خوراكــى در معابر 
اصلى خوددارى كرده و همچنين در و پنجره هاى 

مشرف به معابر اصلى را ببندند.

پروژه بام 
نهاوند بزودى 
افتتاح مى شود

دروازه قرآن شيراز
 ِالمانى ديگر در مينى ورلد مالير 

 بناى دروازه قرآن كــه يكى از آثار ديدنى 
شــيراز به شــمار مى رود در ابعاد كوچكتر از 
واقعى در ورودى مجموعه تفريحى توريستى 
جهان كوچك مالير از سمت بوستان كوهسار 

در حال ساخت است.
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، 
شــهردار مالير با اعالم اين خبر گفت: شــهر 
شــيراز در زمان هاى قديم 6 دروازه داشــته  و 
اكنون هيچكدام از اين دروازه ها وجود ندارند و 
تنها دروازه اى كه در طى اين سال ها باقى مانده 
دروازه قرآن اســت. اين دروازه يكى از بناهاى 
اسالمى با ارزش محسوب مى شود كه در سال 
1375 با شماره 1800 به عنوان آثار ملى ايران 

ثبت شده است.
حســين بابايى افزود: دروازه قرآن بنايى طاقى 
شــكل بوده و در باالى اين طاق ها در جايگاه 
ويژه اى قرآنى به دســتور امير قرار داده شد تا 
مســافران و مردمى كه از زير آن عبور مى كنند 

متبرك شوند و به خاطر همين ويژگى نام آن را 
دروازه قرآن گذاشتند، البته در قديم به آن طاق 

قرآن نيز مى گفتند.
وى دربــاره تاريخچه آن گفــت: دروازه قرآن 
شيراز توسط عضدالدوله ديلمى ساخته شده  و 
در طى ساليان متمادى دچار آسيب و تخريب 
زيادى شد تا زمانى كه مجدداً توسط كريم خان 
زند در دوره زنديه بازسازى شد و بخش هايى 
همچــون يك اتاق در باالى آن و 2 جلد قرآن 
بزرگ نفيس، به خط سلطان ابراهيم بن شاهرخ 
تيمورى، را به اين بنا اضافه كرد. در عصر قاجار 
دروازه قرآن بر اثر عوامل طبيعى و زلزله، آسيب 
زيادى ديد ولى در ســال هاى بعد به دســت 
«محمد زكى خان نورى» مرمت و بازسازى شد.

شهردار مالير در ادامه بيان كرد: دروازه قرآن در 
سال 1315 به دستور شهردارى شيراز از طريق 
قرار دادن ديناميت تخريب شــد. چندين سال 
بعد در سال 1328 شمسى بازرگان شيرازى به 

اسم حاج حسين ايگار كه با لقب اعتمادالتجار 
هم شناخته مى شد با فاصله كمى از دروازه قبلى 
اقدام به ساخت دروازه قرآن كرد. دروازه جديد 
در ظاهــر تفاوت هاى اندكى بــا دروازه قبلى 
دارد مانند داشــتن ابعاد بزرگتر، اتاق مستطيلى 
شــكل در باالى آن، دهانه قــوس تيزه دار و 2

ورودى كه بر جرزهاى 2طرف قرار گرفته اند. 
در حال حاضر روى پيشانى شمالى طاق آيه 9

سوره اسرا، روى پيشانى جنوبى آيه 88 سوره 
اسرا و روى گوشه غربى آن آيه 9 سوره حجر 

به خط ثلث و نسخ نوشته شده اند.
 بابايى درباره ســاخت بنــاى دروازه قرآن در 
مجموعه جهان كوچك گفت: اين بنا به ارتفاع  
5/8متر و طــول 13 متر و عــرض 20/3 متر 
ســاخته شده و قرار اســت نماى آن با آجر و 
كاشى و سنگ شــبيه بناى واقعى اجرا شود و 
يكى از ورودى هاى اصلى مجموعه مينى ورلد 

باشد.

همدان پیام در کنار شامست!
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 تعــدادى از كانديداهاى ششــمين دوره  
شوراى اسالمى شــهر همدان روز گذشته  با 
تجمــع مقابل فرماندارى بــه نتيجه انتخابات 

اعتراض كردند.
اين افراد با بيان اينكــه آراى صندوق ها بايد 
بازشمارى شود معتقد بودند نتيجه اعالم شده 

غيرمنطقى است.
تعدادى از اين داوطلبان نيز با صدور بيانيه اى 
خطاب به دادستان با اعالم روند طى شده در 
تدوين ليست مجمع فعاالن فرهنگى  خواستار 

برخورد با تخلف صورت گرفته شدند.
تأخير در ارائه آمار، الكترونيكى برگزار شدن 
انتخابات و مشــكالتى كه اين شيوه به همراه 
داشت يا ليســت هايى كه در ورودى و داخل 
شعبه به افراد داده مى شد از ديگر مواردى بود 
كه كانديداهاى ششمين دوره انتخابات شوراى 

شهر به آن اعتراض داشتند. 
ــتاد  ــس س ــى و رئي ــى، امنيت ــاون سياس مع
انتخابــات شهرســتان همــدان در پاســخ 
ــوه  ــاره نح ــا درب ــگار م ــش خبرن ــه پرس ب
رســيدگى بــه شــكايات داوطلبــان انتخابــات 
اتمــام  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  شــوراها 
ــاده  ــق م ــج آن، طب ــالم نتاي ــات و اع انتخاب
55 قانــون انتخابــات شــوراهاى اســالمى 
ــى  ــد اجراي ــه از رون ــى ك ــور، داوطلبان كش
ــس  ــا 2روز پ ــد ت ــكايت دارن ــات ش انتخاب
ــد  ــات، مى توانن ــالم نتيجــه آراى انتخاب از اع
ــى  ــاى اجراي ــه هيأت ه ــود را ب ــكايت خ ش
ــز   ــى ني ــاى اجراي ــه هيأت ه ــد ك تســليم كنن
5روز فرصــت رســيدگى بــه ايــن شــكايت را 

ــد. دارن
فاطمــه حبيبى افزود: شــكاياتى قابل طرح و 
بررســى است كه نام و نام خانوادگى، نام پدر، 

آدرس محل كار يا سكونت شاكى كه هويت 
وى را آشكار مى كند، دارا باشد.

به گفته وى داوطلبان مى توانند شكايت خود 
را به فرماندارى و بخشدارى محل تسليم كنند 
تا در فرصت معين توسط هيأت اجرايى مورد 

بررسى قرار گيرد.
 آغاز رسيدگى به تخلفات انتخاباتى 

از امروز

فرماندار همدان نيز درباره تخلفات انتخاباتى 
گفت: همواره 2 روز پــس از اتمام انتخابات 
آغاز زمان رســيدگى به تخلفــات واصله به 

فرماندارى است.
محمدعلى محمــدى، افــزود: فرماندارى به 
تخلفات واصله از ســوى شــهردارى همانند 
نصب پوســتر و بنر در مكان هــاى ممنوعه 

رسيدگى مى كند.

وى گفت: رســيدگى به خريد و فروش آرا به 
فرماندارى مربوط نبوده و اجازه ورود به اين 

مسأله را ندارد.
 تخلفات انتخاباتى استان

 آخر هفته اعالم مى شود
انتخابــات  بــر  نظــارت  هيــأت  رئيــس 
ــال  ــات س ــتاى انتخاب شــوراى شــهر و روس
ــرى   از  ــار نظ ــز در اظه ــتان ني 1400 در اس
اعــالم نهايــى تخلفــات انتخاباتــى در پايــان 

ــر داد. ــارى خب ــه ج هفت
احمدحســين  حجت االسالم والمســلمين 
فالحــى گفــت: تخلفــات انتخاباتى 2 شــاخه 
دارد؛ يــك قســمت بحث هــاى جرم انــگارى 
ــتان ها وارد  ــتان هاى شهرس ــه دادس ــت ك اس
ــد و  ــده، مســتندات را جمــع آورى مى كنن ش
در حيطــه وظايــف هيــأت نظــارت نيســت.

وى افزود: قســمت ديگر تخلفات، در حوزه 
نظم و انضباط و قوانين است كه جزو وظايف 
هيأت نظارت اســت و مقرر شده اين موارد 
احصا و در جلســه گروه هيأت بازرســى و 
دبيرخانه موارد فوق از نظر حقوقى بررســى 

شود.
فالحــى با اشــاره بــه اينكه مســتندات از 
شهرستان ها نيز گردآورى و بررسى مى شود، 
گفت: پايان هفته جارى جلسه هيأت نظارت 
و گروه بازرسى تشكيل و تصميم نهايى اعالم 

مى شود.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراى شهر 
و روســتاى انتخابات ســال 1400 در استان 
همدان در پايان بيان كــرد: گزارش تخلفات 
انتخاباتى 1400 در همــدان  در حال حاضر 
خام اســت و بازرســان در حال آماده سازى 

مستندات هستند.

محمد ترابى  »
 آيت ا... سيد ابراهيم رئيســى به عنوان هشتمين رئيس جمهور 
كشورمان قرار است تا ماه هاى آينده بر دولت سيزدهم رياست كند. 
وى نيز همانند ديگر كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى وعده ها 
و برنامه هاى خود را براى دولت آينده بر محوريت حل مشكالت 

اقتصادى و معيشتى قرار داده بود. 
ساخت 4 ميليون مسكن، ايجاد يك ميليون شغل، رساندن تورم به 
نصف ميزان فعلى و پس از آن تك رقمى كردن تروم، مديريت بازار 
ارز و... از جمله وعده هاى اقتصادى رئيس جمهور منتخب سيزدهم 

كشورمان در روز هاى تبليغات انتخاباتى به حساب مى آيد. 
البته گفتنى اســت كه اين وعده ها و برنامه ها بى شباهت به وعده ها 
و برنامه هاى ســاير رؤساى جمهور بخصوص رئيس جمهور فعلى 
نيست. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در سال 92 وعده 
داده بود كه مشــكالت تحريمى و اقتصــادى پيش آمده در دولت 

احمدى نژاد را رفع خواهد كرد. 
رئيــس دولت يازدهم و دوازدهم وعده داده بود كه با اســتفاده از 
ابزار ديپلماسى و مذاكرات، تحريم هاى بين المللى كه عليه كشورمان 
وضع شــده بود را رفع كرده و از اين طريق نرخ تورم را تك رقمى 

كرده و رشد اقتصادى در كشور را مثبت كند. 
البتــه مى تــوان گفت كه تــا انــدازه اى روحانى توانســت به 
وعده هاى داده شــده خود جامه عمل بپوشاند. روحانى توانست 
پيرو سياســت هاى كالن خارجى كشــور به توافقــى (برجام) 
با كشــور هاى 1+5 دســت يابد. ســال 95 نرخ تورم كشور كه 
در اوايل تحويل دولت توســط روحانى بــاالى 30درصد بود، 
تك رقمى شد و از ســوى ديگر رشد اقتصادى كشور عالوه بر 

اينكه مثبت شد، 2 رقمى هم شد. 
بــا اين حال پس از پيــروزى دونالد ترامپ در انتخابات گذشــته 
اياالت متحده آمريكا، دســتور خروج آمريــكا از برجام و اعمال 
شــديدترين  تحريم هاى اقتصادى عليه كشــورمان را صادر كرد. 
فروش ســخت نفت، كاهش شديد درآمد نفتى و مشكالتى ديگر 
همچون قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF (البته مخالفان 
كنوانســيون هاى كارگروه اقدام مالى مى گويند كه در زمان تحريم 
مخالف تصويب لوايح كارگروه اقدام مالى هستند) و... ورود ارز را 

به بازار هاى ايران به حداقل ممكن رساند. 
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رئيسى براى اصالحات عينى آمده است
مهدى ناصرنژاد »

 سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اسالمى در حساس ترين 
برهه تاريخ انقالب اســالمى روز 28خرداد ماه سال 1400 به سرانجام 

رسيد.
بسيارى چالش هاى دشوار سياسى و اقتصادى در عرصه هاى داخلى و 
خارجى دست به دست هم داده بود تا اين انتخابات سالمت به سر منزل 
مقصود نرسد، وليكن مردم سلحشور ايران  از قشرهاى مختلف موقعيت 
حســاس و سرنوشت ساز انقالب و كشــورمان را خوب درك كرده و 
به جوســازى هاى مســموم كوته فكران داخلى و دشمنان دوست نماى 
خارجى بها ندادند و در انتخابات رئيس جمهور آينده خود ســربلندانه 

مشاركت جستند.
و اما نكته بســيار مهم و تأمل برانگيز انتخابات اخير رياست جمهورى، 
ســواى جنبه بيعت وار آن با انقالب و نظــام، بر مدار مطالبات عمومى 
مردم نيز اســتوار بود و مردم آمده بودند تا با انتخاب فردى اصلح براى 
مقام رياست جمهورى، بلكه به مشكالت و تنگناهاى معيشتى و رفاهى 

خود پايان دهند. 
رويكرد هموطنان آگاه و مطالبه گر و متواضع در اين انتخابات نشان داد، 
مناظره ها و شعارهاى تبليغاتى 4كانديداى باقى مانده در عرصه رقابت 
كامًال كارســاز بوده و مردم به كسى نظر داشته اند كه به فكر مشكالت 
و چالش هــاى ريشــه اى در جامعه ايران اســت و راهكارهاى موقت 
آرامش بخش هيــچ دردى را در بلندمدت و ميان مدت براى مردم حل 

نخواهد كرد. 
جالب اســت در اين دوره از انتخابات، حداقل كسانى جلب وعده هاى 
يارانه ماهيانه 450 هزار تومانى شدند، چون اغلب مردم اكنون دريافته اند 
كه با چنين مبالغ كمكى هرگز مشــكل بيكارى ها و ركود فعاليت هاى 
اقتصاد توليدى و گريزانى جوان ها از تشــكيل خانواده و قاچاق خانه 
برانداز ورود كاال به كشور و صدها درد بى درمان حل نخواهد شد و به 

اصطالح اين خانه .... از ريشه بايد ساخته و پرداخته شود. 
مــردم به خوبى مى داننــد، خيانت ها به آرمان انقــالب و نظام و چند 
دســته گى هاى سياسى و تبعيض هاى شديد اجتماعى موجب دلسردى 
مردم و مجال تاخت وتاز دشــمنان در عرصه هاى اجتماعى كشور شده 
است و اين موانع ويرانگر بايد از جايى پايان داده شود و رئيس جمهورى 
باشــد كه با تجربه كافى از مشكالت كشور، شجاعت تحوالت بزرگ 

اصالحى و سازندگى را داشته باشد. 
كشورمان در اين برهه دشــوار و شكننده از تاريخ انقالب به شخصى 
در باالترين مقام اجرايى نياز دارد كه از عقبه مطمئن انقالبى و حمايت 
بزرگان و جناح هاى تأثيرگذار برخوردار باشد و در اين رهگذار هيچ خط 
انحرافى نيز قدرت بازدارندگى و مانع تراشى در سر راه رئيس جمهور را  

نداشته باشد.
رئيسى اينك در مقام هشتمين رياست جمهورى اسالمى با كوله بارى از 
تجربه و گره شناسى و آسيب شناسى براى اصالحات عينى و واقعى پا به 
عرصه عمل گذاشته است و آمده است تا مردم را با آرمان هاى انقالب 

اسالمى بيعتى دوباره ببخشد. 

تأملى بر كاهش مشاركت مردم استان 
در انتخابات 

 براســاس اعالم ستاد انتخابات استان همدان 45/6درصد واجدين 
شرايط استان در انتخابات 1400 شركت كرده اند كه در مقايسه با دوره 

گذشته انتخابات رياست جمهورى 28درصد كاهش را نشان مى دهد.
 همچنين در مقياس شهرستانى، همدان  تنها 39/6درصد مشاركت را 

نشان مى دهد كه دور از انتظار است.
در چرايى اين موضوع عواملى وجود دارد كه عمدتاً كشورى است و 
مواردى چون مســائل اقتصادى، شرايط خاص رقابت ها و... را شامل 
مى شــود؛ اما نكته قابل تأمل آن است كه ميزان مشاركت استان  45/6
درصد از ميانگين كشورى 48/8 درصد نيز پايين تر است. از اين جهت 
عالوه بر داليل ذكر شده براى كاهش مشاركت، بايد در جست وجوى 

عواملى بود كه به استان مربوط مى شود.
البته نظرســنجى هاى معتبر نيز كه پيش از انتخابات انجام شد، گوياى 
وضعيت بودند و گرچه روايت همه واقعيات نبودند، اما نتايج انتخابات 

نشان داد كه بسيار نزديك به واقعيت بوده اند.
بر اين اساس در نظرسنجى ايسپا مشاركت 44 درصدى به ثبت رسيده  
بود و نتايج نظرسنجى همدان پيام نيز عدد 46 را درباره ميزان مشاركت 

شهروندان واجد شرايط نشان مى داد.
در ساير نظرسنجى ها نيز اگرچه تفاوت هايى وجود داشت اما پيش بينى 

مشاركت كمتر از دوره هاى  گذشته  مشهود بود.
حال آنچه رقم خورد چه در ســطح كشور و چه در استان مشاركت 
زيــر 50درصد بــود كه در مقايســه بــا دوره هاى قبلــى انتخابات 

رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا بى سابقه بود. 
كاهش بى سابقه ميزان مشاركت مردم استان در انتخابات نه تنها عادى 
نيســت، بلكه مى تواند زنگ خطرى براى دســت اندركاران و فعاالن 

سياسى در استان باشد.
از اين روســت كه در كنار عوامل مهم كشورى در كاهش مشاركت، 
بايد مــوارد ديگرى از جمله عملكرد بخش هايــى را كه در تهييج و 
ترغيب مردم براى شركت در انتخابات مى توانند نقش ايفا كنند، مورد 

توجه قرار گيرند.
بر اين اســاس آنچــه در انتخابات امســال شــاهد بوديم و تعجب 
كارشناسان و فعاالن سياسى را برانگيخت، نيازمند آسيب شناسى است 
تا داليل خاص استانى براى كاهش مشاركت مردم استان در انتخابات 

مشخص و واكاوى شود.
اينكه در حوزه سياســى استان چه روندهايى شكل گرفته كه در رفتار 
سياســى مردم شاهد تغييرات محسوس هستيم و برخالف انتظار اين 
بار اكثريت واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند، واقعيتى است 

انكارناپذير كه بايد در آن تأمل داشت.
امروز جايگاه همدان به لحاظ مشــاركت در انتخابات پايين است و 
اين يعنى بايد به فكر آينده باشيم و در رفع موانع اين حضور مجدانه 
بكوشــيم تا در دوره هاى آتى شاهد مشــاركت حداكثرى مردم پاى 

صندوق هاى رأى باشيم.

برگزارى نشست 3جانبه ايران، تركيه و 
افغانستان 

 نشســت3جانبه وزراى خارجه جمهورى اسالمى ايران، تركيه و افغانستان  
برگزار شد. به گزارش فارس، اين نشست با حضور محمدجواد ظريف، مولود 
چاووش اوغلو و  محمدحنيف اتمر در حاشيه مجمع ديپلماسى آنتاليا در تركيه 
برگزار شد. وزراى امور خارجه جمهورى اسالمى ايران، تركيه و افغانستان در 
نشســت 3 جانبه خود، بر مشاركت فعال 3كشــور در روند صلح افغانستان و 

مبارزه با تروريسم در منطقه تأكيد كردند.
همكارى هاى ترانزيتى با افغانســتان از طريق مســيرهاى ارتباطى ايران و نيز 
توسعه همكارى هاى اقتصادى با اين كشور از ديگر توافق هاى اين نشست بود.

در پايان نشســت، بيانيه 3جانبه وزراى امور خارجه جمهورى اسالمى ايران، 
تركيه و افغانستان صادر شد.

انتخابم به عنوان رئيس قوه قضاييه 
شايعه است

 معاون اول قوه قضاييه به خبر انتخابش به عنوان رياست قوه قضاييه واكنش 
نشان داد.

حجت االســالم غالمحســين محســنى اژه اى در جمــع خبرنــگاران در پاســخ 
ــوان رياســت  ــه عن ــش ب ــاره انتخاب ــا درب ــاره گمانه زنى ه ــه پرسشــى درب ب

ــايعه اســت. ــا ش ــن حرف ه ــه، گفــت: اي قوه قضايي
ــر آيت ا... رئيســى  ــه اگ ــر اينك ــى ب ــرى مبن ــه پرســش ديگ ــخ ب وى در پاس
ــى  ــه باق ــوه قضايي ــما در ق ــوند، ش ــاب ش ــور انتخ ــوان رئيس جمه ــه عن ب
مى مانيــد يــا خيــر، افــزود: در قــوه قضاييــه باقــى مى مانــم و تصميــم نــدارم 

از قــوه بــروم .

به تداوم مذاكرات هسته اى با ايران پس از 
انتخابات متعهد هستيم

 وزارت خارجــه آمريكا در بيانيه اى اعــالم كرد كه به تداوم گفت وگوها با 
ايران براى احياى توافق هسته اى، پس از انتخابات رياست جمهورى 1400 نيز 

متعهد است.
بــه گــزارش فــارس، دولــت ايــاالت متحــده آمريــكا بــه پيــروزى آيــت ا... 
ســيد ابراهيــم رئيســى در انتخابــات رياســت جمهورى ايــران واكنــش نشــان 

داد.
در اين بيانيه اما با تكرار اتهام زنى هاى بى اســاس و نخ نما شده عليه جمهورى 
اســالمى ايران و به روال معمول دشــمنى آمريكا با حماسه حضور مردم در 
انتخابات هاى متعدد، ادعا شــده كه انتخابات رياست جمهورى 1400، «آزاد و 

عادالنه نبوده» است.

عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس:
انحصار دولت در قيمت گذارى محصوالت 

كشاورزى پايان يافته است
 در امنيت غذايى و رفع موانع توليدات كشــاورزى موضوع كليدى 
اصالح فرايندهاى طوالنى صدور مجوزهاى توليد در بخش كشاورزى 
را مــورد توجه قرار داده اند تا به مناســبات انحصارى اين حوزه پايان 

داده شود.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشــاورزى در مجلس شوراى اسالمى با 
اشــاره به طرح نمايندگان درباره تأمين امنيت غذايى گفت: با توجه به 
اينكــه موضوع امنيت غذايى و تأمين اقالم اساســى يكى از مهمترين 
ضرورت هاى راهبردى كشــور محسوب مى شود، مجلس با بررسى و 
تصويب طرح«امنيت غذايى و رفع موانع توليدات كشــاورزى»، تالش 
كرده تا ابعاد مختلف موضوع امنيت غذايى را در قالب يك بسته تقنينى 
متمركز ببيند. با تصويب اين قانون، تحوالت مناسبى در حوزه كشاورزى 
از طريق سرمايه گذارى هاى پايدار و كاستن از بوروكراسى ايجاد مى شود.
به گزارش اقتصادآنالين، حجت االســالم والمسلمين احد آزادى خواه 
در ادامه افزود: با اين طرح در آســتانه حضور دولت جديد به يكى از 
مهترين نيازهاى تقنينى كشــور در حوزه امنيت غذايى پاسخ داده شده 
اســت. در اين طرح، شــورايى ذيل عنوان پشتيبانى و رفع موانع توليد 
كشاورزى در شهرستان ها تشكيل و مجموعه مطالبات و مسائل بخش 
كشــاورزى در خود شهرستان ها پيگيرى مى شود. از سوى ديگر بحث 
اصالح فرايندهاى طوالنى صدور مجوزهاى توليد در بخش كشاورزى 

از ديگر مواردى است كه در اين طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وى گفت: همانطور كه كارشناســان همواره تأكيــد كرده اند، يكى از 
مشــكالت جدى بخش هاى اقتصاد ايران از جمله بخش كشــاورزى، 
انحصاراتى اســت كه در حوزه صدور مجوزهاى كســب وكار و توليد 
وجود دارد. از طريق اين قانون تالش شــده تا آشفتگى و چندصدايى 
موجود در حوزه كشاورزى به وحدت رويه بدل شود و امكان پيگيرى 
مطالبات فعاالن هر بخش كشاورزى از طريق تشكل هاى فراگير دنبال 

شود.  
آزادى خواه با اشاره به اولويت هايى كه در اين طرح در بخش كشاورزى 
ديده شــده، افزود: از جمله اولويت ها، يكــى خودكفايى محصوالت 
استراتژيك از جمله گندم است. موضوعى كه متأسفانه در سال هاى اخير 
كمتر بر روى آن سرمايه گذارى شده است. كاستن از واردات بخصوص 
واردات محصوالت اســتراتژيكى مانند گنــدم و جو و اصالح الگوى 

كشت از ديگر اولويت هايى است كه مدنظر قرار دارد.

ارائه گزارش از وضعيت اقتصادى 
به رئيس جمهور منتخب

 دويست و ســى و چهارمين جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت 
روز گذشــته به رياســت رئيس جمهور برگزار شــد و در اين جلسه 
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى ضمن آرزوى موفقيت براى 
رئيس جمهور منتخب، از ستاد اقتصادى دولت خواست گزارش هاى الزم 
از وضعيت اقتصادى كشــور و اقدام هاى انجام شده را به رئيس جمهور 

منتخب ارائه كند.
به گزارش ايرنا، در ابتداى اين جلســه وزير نفت گزارشــى از عملكرد 

فروش نفت در دوران تشديد تحريم و جنگ اقتصادى ارائه كرد.
براساس اين گزارش از ســال 97 با خروج يكجانبه آمريكا از برجام و 
آغاز جنگ اقتصادى ترامپ عليه ملت ايران، با اعمال سياســت ارعاب 
و تهديد دولت آمريكا مشتريان نفتى كشورمان، تقاضاى خود را كاهش 
دادنــد و اين كاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت تأثير 

گذاشت.
در ســال 99 نيز عالوه بر تحريم هاى آمريكا و شــرايط خاص پاندمى 
كرونا، پايين آمدن قيمت نفت، كاهش درآمد دولت را تشــديد كرد به 
نحوى كه در مجموع در 3سال جنگ اقتصادى، درآمد نفتى كشور بيش 

از 100ميليارد دالر كاهش يافت.
براســاس ايــن گــزارش، دولــت تدبيــر و اميــد در ايــن شــرايط تــالش 
كــرد در كنــار اســتفاده از روش هــاى غيــر متعــارف در فــروش نفــت 
ــور  ــه كش ــت را در بودج ــه نف ــتگى ب ــى، وابس ــاى نفت و فرآورده ه
كاهــش دهــد تــا آنجــا كــه وابســتگى 42درصــدى بودجــه بــه نفــت 
در ابتــداى دولــت تدبيــر و اميــد، در اليحــه بودجــه ســال 99 بــه كمتر 
از 10درصــد رســيده و بــراى نخســتين بار در كشــور، بودجــه بــدون 

اتــكا بــه درآمدهــاى نفتــى تدويــن شــد.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه اولويت دولت، تأمين ارز كاالهاى اساسى 
و دارو در جهت افزايش رفاه عمومى و حمايت از قشرهاى آسيب پذير 
جامعه بوده اســت، گفت: همــه تالش دولت بر آن بوده اســت كه با 
مقاومت در برابر تحريم صددرصدى دشــمنان ايران، درآمد ارزى الزم 
براى تأمين كاالهاى اساســى و ضرورى و حفظ و ارتقاى توليد كشور 

را فراهم كند.
روحانــى افــزود: كارنامــه موفقيــت دولت در ايــن نبــرد نابرابر با 
تحريم كنندگان قابل مالحظه است. در همين راستا كنترل نوسانات بازار 
داخلى و جلوگيرى از افزايش قيمت كاالهاى اساســى و نرخ تورم در 
كشور و همچنين ايجاد رفاه نسبى در جامعه از مهمترين اهداف دولت 

بوده است .
وى گفت: در سازوكار پيشنهادى دولت براى سال 1400، تأمين كاالهاى 
اساســى، افزايش رفاه عمومى محور اصلى اســت و با تخصيص منابع 
ارزى الزم، در يك حركت نظام مند، تأمين، توليد و توزيع در كشور، در 

مسير بازگشت به رشد و ثبات قرار گرفته است.

توقعاتى كه رئيسى مى تواند 
برآورده كند

دولت سيزدهم 
در چه شرايطى 

آغاز به كار 
خواهد كرد؟

معترضان 2روز صبركنند
آخر هفته نتيجه بررسى شكايت كانديداهاى شاكى

خبـر

حال دولت با شرايطى بدتر از پايان دولت 
احمدى نژاد به كابينه رئيسى خواهد رسيد. 
رئيسى و ديگر همفكرانش(اصولگرايان) 
بر ضعف در مديريت هاى داخلى تأكيد 
مى كردند و كانديداهاى جريان مخالف 
(اصالح طلبان) بر لزوم مذاكرات و تعامل 

با ساير كشور ها. 
گفتنى است كه پس از پيروزى جو بايدن 
بر ترامپ در انتخابات ســال گذشــته، 
شــرايط خوبى را پيش رو كشــورمان 
در منطقــه و از لحــاظ بين المللى قرار 
داده اســت. چندين ماه اســت كه تيم 
مذاكره كننده كشــورمان با ديگر اعضاى 
برجام در نشست هاى وين بر سر شرايط 
و چگونگى بازگشت آمريكا به برجام در 
حال مذاكره است. اين درحالى است كه 
پــس از پيروزى بايــدن در آمريكا و از 
دست رفتن متحدى همچون ترامپ براى 
بعضى از كشور هاى عربى، شرايط ايران 

در منطقه نيز دســتخوش تغيير شده و 
كشور هاى همسايه براى برقرارى تعامل 
با كشورمان تمايل خود را نشان داده اند. 

ادعــاى برخى از مســئوالن كشــورى 
نزديــك به جريان راســت بر اين مدعا 
اســت كه متخصص دور  زدن تحريم ها 
بوده و شــرايط تحريم كنونى كشورمان 
را مى تواننــد با دور زدن تحريم ها بهبود 

ببخشند. 
با اين حــال دور زدن تحريم ها نيز با 
به  مختص  هزينه هــاى  و  مشــكالت 
خود همــراه خواهــد بود.بايد گفت 
كه شــرايط كنونى كشور كمى بهتر از 
دوران رياســت ترامپ بر كاخ ســفيد 
بوده، امــا اين مســأله دائمى نخواهد 
بود و به نتيجه مذاكرات كشورمان در 
وين بســتگى دارد. از ايــن رو فارغ از 
هرگونه قضــاوت در رابطه با عملكرد 
آينده دولت سيزدهم، مى توان گفت كه 

در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات 
ويــن و قبول نكردن كنوانســيون هاى 
مربوط به كارگروه اقدام مالى، نمى توان 
از دولت ســيزدهم انتظــار حل كامل 
مشكالت كنونى اقتصادى و معيشتى را 

در مدت كوتاهى داشته باشيم. 
بــا اين حــال طبــق گفتــه مقامات 
كشــورى بازگشــت آمريكا به برجام 
و رفــع تحريم ها تــا پيــش از پايان 
دولــت روحانى محتمل بــوده و اگر 
اين مطلوب بــه واقع بپيوندد، مى توان 
گفت كه دولت آينده با يكى از بهترين 
فرصت هــاى اقتصــادى پيــش روى 
كشورمان مواجه خواهد بود. از اين رو 
در صورت اين اتفاق از دولت رئيسى 
انتظار عملكرد خوب و قابل مقايسه با 
سال 95 (يك سال پس از انعقاد برجام 
و قطعنامه هــاى در ارتبــاط با آن) در 

دولت روحانى خواهد رفت. 

 آمار فروش نفت ايران در سال 1399 غير رسمى بوده و آن را محمدباقر نوبخت در اتاق گفت وگويى در كالب هاوس 
اعالم داشته است.

نكته: آمار هاى بانك مركزى با آمار هاى مركز آمار ايران(بخصوص در رابطه با نرخ تورم اعالم شده در 3 سال گذشته) 
متفاوت است. 
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حوادث

دادنامه 
رأى دادگاه پرونده كالسه 9809988512701501 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر مالير (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9909978511101780

در خصوص اتهام متهمين 1-آقاى سيدهادى شوبيرى فرزند نوراله متولد 1352/05/01 شغل كشاورز شماره ملى 3933149754 تابعيت ايرانى مذهب اسالم 
شــيعه مجرد محل اقامت همدان،مالير،روستاى مانيزان بدون سابقه محكوميت موثر كيفرى آزاد با صدور قرار قبولى كفالت، 2- آقاى سيدجالل شوبيرى 
فرزند ربيع متولد 1351/05/05 كارمند بانك ملى 3930701375 شــماره شناسنامه 2501 مسلمان شيعه متأهل محل اقامت تهران ميدان رسالت خيابان 
هنگام خيابان شهيد نعمت زاده پالك 6 واحد 1 فاقد سابقه محكوميت موثر كيفرى ازاد با صدور قرار قبولى كفالت، 3-آقاى سيداحمد شوبيرى فرزند ربيع 
شــماره ملى 3933166950 داراى/ فاقد سابقه كيفرى آزاد بدون تأمين كيفرى با توجه به عدم دسترسى به وى و دستور جلب وى با وكالت آقاى مهدى 
عباســى داير بر مباشرت هر كدام بر افتراى ساده نسبت به شــاكى آقاى اسداله بيات فرزند محمد به نشانى همدان،شهرستان بهار،شهر بهار،خيابان 30 
مترى،كوچه شهيد هوشمندى،پالك 10 شماره ملى 3930700751 متولد 1348/03/01 نظر به كيفر خواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
مالير به شماره 991043851003906 و شكايت شاكى و گزارش ضابطين و گواهى گواهان و قراين و امارات موجود در پرونده كه موجب علم قاضى گرديده 
اســت و دادنامه صادره از شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو مالير و همچنين اظهارات وكيل متهمين در صورتمجلس دادگاه مبنى بر سوء تفاهم و ابراز اشتباه 
متهمين از نسبت افتراى ساده دزدى به شاكى با توجه به اينكه فعلى جرم است كه برابر قانون براى آن مجازات مقرر شده باشد و در مانحن فيه سه عنصر 
قانونى و معنوى و مادى در فعل مجرمانه افتراى ســاده محرز مى باشد مطابق قانون هر كس عالماً عامداً و بر خالف واقع جرمى را صراحتاً به ديگرى نسبت 
داده شــده را منتشر نمايد و نتواند صحت انتساب را ثابت كند مرتكب جرم افترا شده است يعنى مرتكب بايد: 1- جرمى را نسبت دهد كه برابر اظهارات 
مندرج در گزارش ضابطين دادگســترى و حتى در اظهارات متهمين آمده است،2- بايد صريح در انتساب باشد كه در اين خصوص برابر بررسى محتويات 
پرونده محرز هســت، 3- مفترى نتواند جرمى كه نسبت داده را اثبات كند كه برابر دادنامه صادره از شعبه 101 كيفرى 2 مالير حكم برايت شاكى پرونده 
صادب شده است، 4- مفترى علم به كذب بودن نسبت و سوء نيت داشته باشد كه با توجه به اقدام متهمين در جابه جايى جعبه هاى انگور متعلق به شاكى 
و انتقال آن به باغ خود و محرز نمودن سرقت از طرف شاكى و انتساب سرقت به شاكى دال بر اين مى باشد كه هم علم به كذب بودن داشته اند و هم سو ء 
نيت داشته اند. فلذا دادگاه بزه انتسابى به متهمين را محرز دانسته و با توجه به اينكه جرم افترا برابر ماده 104 قانون مجازات اسالمى 1392 اصالحى قانون 
كاهش مجازات حبس تعزيرى 1399 از جرايم قابل گذشت مى باشد و در اين پرونده با توجه به تاريخ اقامه دعوى مشمول مرور زمان شكايت قرار نگرفته 
به اســتناد ماده 1 و 2 بند ب ماده 10 و 12 و 14و 18و 19 و 23 و بند س ماده 23 و ماده 100 و تبصره 1 ماده 100 و 106 و 140 و 141 و 160 و 165 و 211 و قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 697 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و بند ج ماده 1 قانون كاهش مجازات حبس تعزيرى مصوب 1399 هركدام از 
متهمين رديف 1و2و3 به جزاى نقدى درجه شش به ميزان هشتاد ميليون ريال محكوم مى شوند و به استناد بند س ماده 23 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 و ماده 4 قانون كاهش حبس تعزيرى مصوب 1399 هر كدام از متهمين را در راســتاى اعمال مجازات تكميلى با توجه به دامنه جرم ارتكابى و شياع 
اين موضوع در روستا كه شاكى از مزرعه متهمين اقدام به سرقت نموده است حكم بر به انتشار حكم محكوميت قطعى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
كشورى و يكى از روزنامه هاى محلى مالير مستند به ماده 21 آيين نامه اجرايى نحوه اجراى مجازات هاى تكميلى صادر مى نمايد.رأى صادره حضورى و ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى برابر ماده 426 و 427 و 431 قانون آيين دادرسى كيفرى 1392 اصالحى 1394 در محاكم محترم تجديد 

نظر استان همدان مى باشد.  
(م الف 115)
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نيش و نـوش

بهره مندى مددجويان بهزيستى
 از خدمات بيمه درمان و نسخه پيچى

 معاون توســعه و مديريت منابع سازمان بهزيستى كشور از الكترونيكى شدن تمام 
خدمات بيمه درمان و نســخه پيچى براى افراد تحت پوشش بهزيستى خبر داد و گفت: 
افراد تحت پوشــش اين ســازمان از خدمات بيمه درمان و نسخه پيچى با ارائه كدملى 
بهره مند مى شوند. به گزارش ايرنا، محمد عباسى بيان كرد: از تير ماه 1400 افراد با ارائه 
كدملى مى توانند از خدمات درمان در مراكز طرف قرارداد بيمه سالمت بهره مند شوند.
وى افزود: همه خدمات بيمه درمان و نسخه پيچى براى 722 هزار و 888 خانوار تحت پوشش 
بهزيستى الكترونيكى شده و 31 خرداد ماه هر سال نيز اطالعات به روز بيمه مددجويان و 

معلوالن براى استفاده از دفترچه بيمه سالمت در سامانه بارگذارى مى شود.

آغاز سنجش سالمت پيش دبستانى ها از 18 تير ماه
 رئيس ســازمان آموزش وپرورش استثنايى كشور با اعالم اينكه امسال حداقل يك 
ميليون نوآموز به جمعيت تحت پوشش ســنجش سالمت افزوده مى شوند، از توسعه 
پوشــش غربالگرى پيش دبســتانى ها خبر داد و گفت: از سال 96 در پيش دبستانى هم 
غربالگرى انجام مى شــود. امســال حداقل 600 هزار دانش آموز پيش دبستانى را از 18 
تير ماه ســنجش خواهيم كرد. به گزارش ايسنا، ســيد جواد حسينى بيان كرد: برنامه 
سنجش سالمت در 2 قلمرو حفظ، ارتقاى سالمت و پيشگيرى از بيمارى ها و همچنين 
آمادگى تحصيلى ايفاى نقش مى كنــد و اين برنامه يكى از فراگيرترين، عمومى ترين، 
پرحجم ترين، مستمرترين، گسترده ترين و كاربردى ترين برنامه تشخيصى و غربالگرى 

وزارت آموزش وپرورش است.

تأخير در تزريق دز دوم واكسن كرونا 
عارضه اى ايجاد نمى كند

 عضو ستاد ملى مقابله با كرونا با اعالم اينكه تأخير در تزريق دز دوم واكسن كرونا 
عارضــه اى ايجاد نمى كند گفت: اما بايد پس از دسترســى به واكســن، دز دوم حتمًا 

تزريق شود.
مســعود مردانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: براســاس اطالعات ســازمان جهانى 

بهداشت، 3 تا 4 هفته پس از تزريق دز اول واكسن كرونا، دز دوم بايد زده شود.
وى افزود: اگر دز دوم واكســن در دســترس نبوده و در واقع تزريق دز دوم به تأخير 
افتاد، عارضه خاصى ايجاد نمى شــود، اما پس از دسترســى، دز دوم واكسن هم بايد 

تزريق شود.

سانحه رانندگى در همدان
 يك كشته برجاى گذاشت

 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرســتان همدان گفت كه بر 
اثر برخورد يك دســتگاه موتورســيكلت با يــك كاميون در بلوار 
شــهردارى همدان، راكب 30 ســاله موتورسيكلت جان خود را از 

دست داد.
فرخ جمالى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: راكب موتورســيكلت به 
علت نداشــتن مهارت كافى براى رانندگــى و همچنين ناتوانى در 
كنترل اين وسيله به قسمت بار كاميون(از پشت) برخورد كرده و به 
دليل شــدت جراحات وارده، در دم جان خود را از دست مى دهد.

وى بــا بيان اينكه راكب موتورســيكلت گواهينامــه رانندگى اين 
وسيله نقليه را نيز نداشته است، گفت: هر چند نام برده كاله ايمنى 
داشته، اما غيراستاندارد بودن موجب خارج شدن كاله از سر راكب 
و در نتيجه برخورد ســر متوفى با بخش فلزى بار كاميون(جســم 

سخت) به عنوان علت مرگ شده است.
جمالى افزود: ســوانح رانندگى مرتبط با موتورســيكلت در شهر 
همدان رو به افزايش است و مهمترين علت آن نيز تردد با سرعت 
باال، رعايت نكردن حق تقدم و قوانين رانندگى و نداشــتن مهارت 

الزم براى استفاده از اين نوع وسيله نقليه است.
وى همچنين درباره اجراى طرح محدوديت شبانه تردد در شهرها 
نيز گفت: اجراى طرح محدوديت شــبانه(22 تــا 3 بامداد) كه به 
دليل برگزارى انتخابات براى مدت 3 شب لغو شده بود، از ديروز 
دوباره اعمال مى شــود.بيش از 63 هزار دستگاه موتورسيكلت در 

شهرستان همدان تردد دارند.

كشف 43 فقره سرقت در همدان 
 فرمانده انتظامى اســتان، از شناســايي باند ســارقان ســيم و 

تجهيزات برق و كشف 43 فقره سرقت خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، ســلمان اميرى گفت: در پي وقوع 
چند فقره سرقت ســيم برق فشار قوي در سطح شهرستان همدان 
و با توجه به قطع ناگهاني برق و نارضايتي ســاكنان چند محله، با 
دعوت از نماينده حقوقي شــركت برق، بررسى موضوع در دستور 

كار مأموران پليس آگاهى استان قرار گرفت.
وى افزود: در تحقيقات ميداني و با همكاري مردم شــريف همدان 
تصوير يكى از ســارقان به دســت آمد و در بررســي هاي بعدي 

هويت نامبرده شناسايي شد.
اميرى بيان كرد: با به كارگيرى شــگردهاى پليسى سارق به همراه 
2 همدســتش حين ارتكاب سرقت دستگير و از نام بردگان، 60متر 
ســيم برق هوايي و ادوات مورداستفاده در سرقت سيم برق كشف 

و خودروي وانت مورد اســتفاده آنها نيز به پاركينگ منتقل شد.
وى گفــت: متهمان پــس از انتقال به پليس آگاهــى در تحقيقات 
و بازجويى هاى فنى، به 43 فقره ســرقت ســيم برق در سطح شهر 
همدان اعتراف كردند و با راهنمايى آنها، 2 خريدار اموال مسروقه 
دستگير و در بازرســي از گاراژهاي ضايعاتي آنان حدود 120 متر 

سيم برق مسي كشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان در پايان با اشــاره به اينكه پرونده 
متهمان به مرجع قضايي ارســال و هر 5 نفر روانه زندان شــدند، 
بيان كرد: شهروندان در صورت مشاهده افرادي كه اقدام به بريدن 
ســيم برق هوايي مي كنند مي توانند مراتب را با شــماره تلفن 110
در ميان بگذارند و نسبت به يادداشت مشخصات ظاهري و شماره 
خودروي اين افراد اقدام كنند تا در صورت نياز، در اختيار مأموران 

قرار دهند.

كشف دام بدون مجوز بهداشتي در بهار 
 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار، از كشــف 18 رأس گوسفند 
بدون مجوز بهداشتي به ارزش 500 ميليون ريال در اين شهرستان 

خبر داد.
بــه گزارش پايگاه خبري پليــس،  بزرگعلي نوري  گفت: مأموران 
انتظامي شهرستان بهار در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز با هماهنگي قضايي حين انجام ايســت و بازرسي مقطعي در 
محورهاي مواصالتي شهرســتان، به يك دستگاه كاميونت مشكوك 

شده و آن را متوقف كردند.
وي افــزود: در بازرســي از اين خودرو، 18 رأس گوســفند فاقد 
مجوز بهداشــتي كشــف و يك متهم در اين باره به مرجع قضايي 

تحويل شد.
اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  بهــار  شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
ــال  ــون ري ــده را 500 ميلي ــام كشــف ش ــان ارزش احش كارشناس
مقابــل  در  كــرد:  توصيــه  شــهروندان  بــه  كرده انــد،  اعــالم 
ــوارد  ــه م ــند و هرگون ــاوت نباش ــراد بي تف ــه اف ــال مجرمان اعم
ــد  ــاي پليســي 110 اطــالع دهن ــز فوريت ه ــه مرك مشــكوك را ب
ــرد  ــكايات خــود از عملك ــر و ش ــادات، تقدي ــنهادات، انتق و پيش

ــد. ــالم كنن ــاي 197 اع ــن گوي ــامانه تلف ــه س ــس را ب پلي

جوان: همدلى سياسى در كنار همدلى اجتماعى 
  همزبانى جا موند؟!!

اعتماد: مردم سرفرازترين ضلع انتخابات بودند 
  ضلع بعدى فراموش نشه؛ مشاركت!!

همدان پيام: سرسبزى همدان قربانى شهرنشينى 
 نه اين طور نيست گل كاشتن ولى از زير زمينم در نمى ياد!!!

خراسان: پيشتازان دانشگاه هاى ايران در رقابت منطقه اى
  كفش انتخاباتى پوشيدن؟ 

دنياى اقتصاد: رصد مزاحمان كسب وكار 
  مزاحمان احتماالً اومدن بازاريابى پول دار شــدن رو يه شبه 

ياد بدن!! 
شهروند: آتش و مرگ، هديه عروس سقزى

  نكنه با عجله داشتن مى رفتن رأى بدن؟!!
اطالعات: خراسان جنوبى ركورد مشاركت انتخاباتى كشور را شكست

 مشاركت صدادار هم مگه داريم؟
شرق: واكنش بازار به رئيس تازه

  بدون شرح.
همشهرى: برجام در همين دولت به نتيجه مى رسد

  امتحان ترم آخر شروع شده؟!!!
همدان پيام: ثبات محتمل تر از كاهش قيمت

 مردم قانع ايران !!!
آفتاب: مسير اقتصاد در دولت جديد 

  يه GPS بهش وصل كنيد موقع برگشت مسيرها رو گم نكنه؟!
ابتكار: پائيز سخت در انتظار فوتبال

 حواستون باشه يه موقع گل به خودى نزنن!!
جمهورى اسالمى: شرايط وام كمك وديعه اجاره مسكن

   باز هم گذر از هفت خوان رستم شروع شد؟!
شرق: دوراهى سرنوشت دولت آينده

  قراره همه دو راهى ها با هم ادغام بشن!!!

شرايط و نحوه استفاده
 از مرخصى زايمان 9 ماهه

 معاون اداره كل امور بيمه شــدگان سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به 
تصويب و اجرايى شــدن مرخصى زايمان زنان بيمه شده از 6 به 9 ماه، 

درباره جزئيات بهره مندى از اين مصوبه توضيح داد.
محمد بايندريان در گفت وگو با ايسنا، در اين باره  گفت: اگر مادرى 
بخواهد از اين مرخصى استفاده و غرامت ايام باردارى دريافت كند 
الزم است به ســامانه خدمات غيرحضورى سازمان تأمين اجتماعى 
به نشــانى https://eservices.tamin.ir  مراجعه كرده و در 
بخش امور بيمه شدگان، درخواســت مرخصى زايمان، مداركش را 

كند. بارگذارى 
وى افزود: مدارك الزم شامل گواهى پزشك معالج، تصوير شناسنامه مادر 

و گواهى والدت يا شناسنامه فرزند متولد شده است.
بايندريــان گفت: برخى بانوان به علت شــرايط كارى كه دارند تمايلى 

ندارند از مرخصى 9 ماهه استفاده كنند. اختيار در اين باره با مادر است.

اصالحيه شهردارى منطقه يك همدان

شهردارى منطقه يك همدان

يك  منطقه  شهردارى  مناقصه  آگهى  گردد  مى  اعالم  بدينوسيله 
چاپ  به  پيام  همدان  روزنامه  در   1400/3/22 تاريخ  در  كه  همدان 
رسيده است رتبه پيمانكارى حداقل پايه دو حقوقى ابنيه و حداقل 
آخرين  مى باشد.   صحيح  وتجهيزات  تاسيسات  حقوقى  چهار  پايه 
مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه 
شهردارى منطقه يك به تاريخ 1400/04/7 تغيير يافته و اصالح مى 

گردد.
م الف (406)

 امروز(دوشــنبه، 31 خرداد ماه) ساعت 
8 و 2 دقيقــه صبح انقالب تابســتانى آغاز 

مى شود.
انقالب تابســتانى، پديده در نيمكره شمالى 
آغاز مى شــود، امــروز طوالنى ترين روز در 
نيمكره شــمالى و كوتاه ترين روز ســال در 

نيمكره جنوبى است.
يك كارشــناس ستاره شناســى گفت: محور 
زميــن در اين روز از صفحه مدارى خود 23 
ونيم درجــه انحــراف دارد و وقتى به دور 
خورشيد مى چرخد، بسته به اينكه به سمت 
نيمكره شــمالى يا جنوبى چرخش داشــته 
باشد، بيشــترين انحراف به نسبت به صفحه  
مدارى خود پيدا مى كند. نيمكره شــمالى در 
اين زمان، طوالنى ترين روز و نيمكره جنوبى 

طوالنى ترين شب را خواهد داشت.
كارشناس علمى مركز علوم و ستاره شناسى 
تهران درباره فرارسيدن انقالب تابستانى كه 
طوالنى ترين روز ســال محســوب مى شود، 
گفــت: در اين زمــان تابســتان در نيمكره 
شــمالى آغاز و فصل زمســتان در نيمكره 

جنوبى فرامى رسد.
ســعيد حســين مردى، با بيان اينكه اين روز 
بيشترين ساعت را طى مى كند، افزود: 6 ماه 
بعد، اين وضعيت برعكس مى شــود به اين 
صورت كه نيمكره شمالى طوالنى ترين شب 
و نيمكره جنوبى طوالنى ترين روز را خواهد 

داشت.

وى  گفت: اين مسأله به خاطر انحراف محور 
زمين از صفحه مدارى خود و چرخش زمين 
به دور خورشــيد است. در هر سال يك بار 
انقالب تابســتانى، يك بار انقالب زمستانى 
و يك بار در ابتــداى بهار اعتدال بهارى فرا 
مى رســد و روز و شب با هم برابر مى شود؛ 
يــك بار هم انقالب پاييزى اســت كه زمان 

روز و شب با يكديگر برابر مى شود.
انقــالب تابســتانى اوج ارتفاع خورشــيد 
در يكــى از نيمكره هاى عرضى(شــمالى يا 

جنوبى) كــره زمين و در نتيجه طوالنى ترين 
روز سال در آنجاست.

در نيمكره شــمالى متوســط اوج ســاالنه 
خورشــيد در 31خرداد ماه ســاعت 17:56

نصف النهــارى به وقت ايران اســت. از نظر 
نجومى در هر 4 سال يك بار در آخر خرداد 
ماه و 3 بار اول تير ماه انقالب تابســتانى رخ 
مى دهد و در هر ســال يكى از اين 2 روز كه 
در آن انقالب تابستانى رخ مى دهد درازترين 
روز سال اســت اما از نظر تقويمى و عرفى 

انقــالب تابســتانى، روز اول تير ماه در نظر 
گرفته مى شود.

روز انقالب تابســتانى خورشيد بيش از هر 
زمــان ديگر (23٫5 درجه) نســبت به نقطه 
قطب شمال اوج پيدا مى كند و بر روى مدار 
رأس الســرطان در نيمكره شمالى نيز عمود 

مى تابد.
وقتى خورشيد به اين نقطه انقالب تابستانى 
مى رســد، هنگام ظهر بيشترين ارتفاع نسبت 
به افق جنوب ناظر دارد و در شــمالى ترين 
سمت نســبت به نقطه افق شرق طلوع كرده 
و در شــمالى ترين سمت نسبت به نقطه افق 
غرب غروب مى كند و اين نشان دهنده آغاز 
فصل تابســتان در نيمكره شمالى است. در 
اين روز ســاكنانى كه در منطقه رأس سرطان 
زندگى مى كنند، ظهرهنگام خورشيد را دقيقًا 
در باالى ســر خود مى بيننــد. در اوايل بهار 
طول شــب و روز تقريبًا برابر اســت اما به 
مرور زمان طول روز بيشــتر مى شــود و در 
زمان انقالب تابســتانى( امروز) كه بلندترين 
روز ســال است به بيشــترين ساعات خود 
مى رســد و با نزديك شــدن به فصل پاييز 
كم كم روز ها كوتاه تر شده تا مجدداً در آغاز 

پاييز به برابرى شب و روز بينجامد.
در كشور ما در گذشته طوالنى ترين روز سال 
را گرامى مى داشــتند و آن را روز چله تموز  
نامگذارى كرده بودند؛ كه اكنون از بين رفته 

است. 

آغاز نخستين فصل داغ قرن 

تقدير سپاه همدان از حضور حماسى مردم 
در انتخابات

 ســپاه ناحيه همدان با صــدور بيانيه اى از 
حضور پرشور و حماسى مردم دارالمومنين در 
انتخابات تقدير و تشكر كرد كه متن آن بدين 

شرح است:
بسم ا...الرحمن الرحيم

سالم عليكم
امــروز در آغازين ســال هاى دهه پنجم عمر 
انقالب اسالمى هستيم و على رغم آنكه كشور 
عزيزمان در اوج اقتدار نظامى، امنيتى و علمى 
و فناورى بســر مى برد، نسخه پيچى نادرست 
اقتصــادى و پيگيرى معيوب مراودات جهانى، 
تنگناهاى اقتصادى و معيشــتى متعددى را بر 

مردم عزيز تحميل كرده  است.
در اين شرايط دشمنان ايران و اسالم، دلخوش به 
خيانت مثلث نفوذ، نفاق و انحراف، شديدترين 
جنگ روانى ممكن را كه مى شود عليه كشورى 
به كار گرفت، عليه ملت ايران براى دلسردسازى 
و از رونق انداختن انتخابات رياست جمهورى 
بــه راه انداختند. با اين  همه، زمان شناســى و 
روشن انديشى ملت عزيز و راهبرى بى نظير امام 
جامعه باطل السحر دشمنان ايران و اسالم شد و 
ملت بيدار و انقالبى با حضور گسترده در عرصه 
سرنوشت ســاز انتخابات با رأى به كانديداى 
انقالبى، وفادارى خود  بــه آرمان هاى انقالب 

اســالمى و پشــتيبانى خود را از نظام مقدس 
جمهورى اسالمى اعالم كردند.

ســپاه ناحيه همــدان اين حماســه بى نظير را 
به مــردم شــريف، نجيب، صبــور و باوفاى 
ايران عزيز اســالمى، بخصوص همدانى هاى 
واليتمدار و بسيجيان غيور هميشه در صحنه، 
رهبر معظم انقالب اســالمى حضــرت امام 
دوســت داران  همه  و  خامنه اى(مدظله العالى) 
اســالم، ايران و انقالب عزيز اسالمى، تبريك 
عــرض مى كند و  تأكيــد  مى كند كه گفتمان 
انقالب اسالمى، منشــور نهايى و تنها نسخه 
رهايى بخش از تنگناهاى پيش روى كشــور و 
نظام اسالمى است و اميدوار است دولت آينده 
در پايبنــدى حداكثرى بــه آرمان هاى انقالب 
اسالمى و بهره گيرى از ظرفيت جوانان مؤمن، 
متخصص و انقالبى در سايه وحدت حداكثرى 
همه دلسوزان و دغدغه مندان كشور،  زمينه هاى 
جهش در عرصه هاى مختلف كشور را فراهم 

آورد .
در پايان ضمن شكر به درگاه ايزد اليزال، مراتب 
قدردانــى خود را از مردم عزيــز ايران و همه 
كسانى كه در ايجاد اين حماسه عظيم نقش ايفا 

كردند ابراز مى كنيم.
والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته

 مراســم جشــن بزرگ دهه كرامت و 
شكرانه حضور مردمى در انتخابات عصر 
روز گذشــته در ميدان امــام خمينى(ره) 
ابتداى پياده راه بوعلى برگزار شد. در اين 
مراســم كه جمع كثيــرى از مردم حضور 
پيدا كــرده بودند، مراســم هايى همچون 
آوازخوانى گروه ســرود نورالمهدى(عج) 

اجرا شد.
رئيس ستاد انتخاباتى آيت ا... سيد ابراهيم 
رئيســى در ادامه اين مراســم با قدردانى 
از شــهدا و جانبــازان از حضور مردم در 

انتخابات 28 خرداد ماه تشكر كرد. 
ــران  ــا تشــبيه مدي محمدعلــى زلفــى گل ب
ــعل   ــه مش ــكارانى ك ــه ورزش ــى ب اجراي
ــران  ــه مدي ــرده و ب ــل ك ــك را حم المپي
ــوالى  ــرد: م ــان ك ــپارند، بي ــدى مى س بع
ــدان  ــد، وج ــى(ع) مى فرماين ــان عل متقيي
ــه  ــاز ب ــه ني ــت ك ــه اى اس ــا محكم تنه
قاضــى نــدارد. مــا بايــد قــدردان مديــران 
ــته  ــال گذش ــه  در 8 س ــه  ك ــى جامع فعل
زحمــت كشــيده اند باشــيم و خدايــى 

نكــرده بى انصافــى نكنيــم. 
وى بــا قدردانــى از زحمات مســئوالن 
اجرايــى انتخابات   گفت: آقاى رئيســى 
رئيس جمهــور تمامى مردم ايران اســت. 
اگر بخواهيم رئيســى را در دايره گروه و 
جناح ارزيابى كنيم به وى ظلم كرده ايم. 

زلفــى گل همچنيــن  بيــان كــرد: از امــروز 
ــه و  ــان يافت ــى پاي ــت انتخابات دوران رقاب

ــان رفاقــت آغــاز شــده اســت. همــه  زم
مــا ايرانى هــا بايــد دســت در دســت 
يكديگــر دهيــم و بــراى ســاختن ايرانــى 
خدايــى  و  كنيــم  تــالش  آبــاد  و  آزاد 
ــان موجــب رنجــش و  نكــرده رفتارهايم
ــويم.  ــر نش ــان ديگ ــاير هم ميهنانم آزار س
چتــر ايشــان بــر ســر همــه مــردم ايــران 

ــود.  ــد ب ــژادى خواه ــوم و ن ــر ق از ه

وى در ادامــه خطاب به مــردم گفت: از 
امــام رضا(ع) بخواهيم كه اين خادم خود 
را كمك كند و اين ســيد بتواند مشكالت 
اقتصادى، معيشــتى و ... كنونى كشورمان 

را رفع كند. 
رئيس ستاد انتخاباتى آيت ا... سيد ابراهيم 
رئيســى در ادامه اعالم كــرد كه قرار بود 
حميدرضا حاجى بابايى و حجت االســالم 
مردم  نماينــده  فالحــى2  احمدحســين 
همــدان و فامنيــن در مجلس شــوراى 
اســالمى در اين مراســم حضور داشــته 
باشــند كه به علت جلســات روز گذشته 
مجلس نتوانســتند در اين مراسم حضور 

كنند.  پيدا 
محمود احديان رئيس ســتاد شهرســتان 
رئيســى نيز در ابتداى اين مراسم با اشاره 
انتخابات  در  رئيســى  قاطعانه  پيروزى  به 
رياست جمهورى 28 خرداد ماه، گفت: تا 
45 روز ديگر وارد يك زندگى سياســى 
جديد در گســتره كشور عزيزمان خواهيم 

شد.

رئيس ستاد آيت ا... رئيسى در استان:

رئيسى رئيس جمهور همه مردم ايران است
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كارآفرينى نگاه

فرزندان كارآفرينان به چه بيمارى دچار 
مى شوند؟

 پديده آفلوآنزا به عنوان مظهر مصرف زدگى و تجمل گرايى بى حد در 
جوامع ثروتمند به ويژه آمريكا در ســال 1954 مطرح شد، اما به تدريج 
با پيدايش پيامدهاى مصرف گرايــى افراطى در زندگى ثروتمندان و اثر 
ناشــناخته و پيچيده ثروت در فرزندان آنها، آفلوآنزا به عنوان يك شبه 
بيمارى روانشناختى مسرى با عالئمى مانند بى انگيزگى و جست وجوى 

بى حد و مرز لذت مورد توجه قرار گرفت.
 يكى از مشــكالت كارآفرينان، مســأله توازن كســب وكار و زندگى 
خانوادگــى به ويژه تربيت فرزندان اســت. اين ظرفيت در خانواده هاى 
كارآفرين وجود دارد تا فرزندان با يادگيرى از والدين به كارآفرينان بالقوه 
و جانشــين  آنان تبديل شوند. در واقع فرزند يك كارآفرين، در كارگاه 
عملى كارآفرينى حضور دارد و اگر در اين كارگاه، به خوبى درس هاى 
خود را بياموزد، عالوه بر ضمانت بقاى كسب وكار خانوادگى، به جامعه 

هم منافع متعددى خواهد رساند.
يك بررسى در سال 2012 نشان داد، كارآفرينى والدين موجب افزايش 
60 درصدى احتمال كارآفرين شــدن فرزندان مى شود. در واقع مى توان 
از يــك خانواده كارآفرين بيــش از يك خانــواده غيركارآفرين انتظار 
داشت كه فرزند كارآفرين تربيت كند. روى ديگر ماجرا، فاصله گرفتن 
فرزنــدان كارآفرينان از كارآفرينى و بروز رفتارهاى ناهنجار مثل روحيه 

تجمل گرايى و مصرف گرايى شديد است.
پديده آفلوانزا به عنوان مظهــر مصرف زدگى و تجمل گرايى بى حد در 
جوامع ثروتمند به ويژه آمريكا در ســال 1954 مطرح شد اما به تدريج 
با پيدايش پيامدهاى مصرف گرايــى افراطى در زندگى ثروتمندان و اثر 
ناشــناخته و پيچيده ثروت در فرزندان آنها، آفلوانزا به عنوان يك شــبه 
بيمارى روانشناختى مسرى با عالئمى مانند بى انگيزگى و  جست وجوى 

بى حد و مرز لذت  مورد توجه قرار گرفت.
 پس از اين، يك جامعه شــناس به اســم وبلن، نظريه طبقه تن آســا را 
مطــرح كرد و به ويژگى هايى مثل مصرف كاالهاى لوكس، اســتفاده از 
خودروهاى گران قيمت، مسافرت هاى گران، خريد تابلوهاى هنرى گران 
و رســتوران هاى لوكس، به عنوان ويژگى هاى اصلى طبقه تن آسا اشاره 
كرد. پژوهشــگران ايرانى تالش كردند در يك بررسى، پديده آفلوانزا را 
در ميان فرزندان كارآفرينان ايرانى بررســى كنند. آنها در پژوهش خود 
بــا 15 كارآفرين گفت وگو كردند كه از اين تعــداد 3 كارآفرين زن، و 
12 كارآفريــن مرد بودند. هــم چنين10 درصد از ايــن افراد تا مقطع 
كارشناسى، 68 درصد تا كارشناسى ارشد و 22 درصد تا دكترى تحصيل 
كردند. در اين بررســى 117 مفهوم، 20 مؤلفه و 6 مقوله در گفت وگو با 
كارآفرينان استخراج شد.  نتايج حاصل از مصاحبه هاى پژوهشگران در 
اين تحقيق نشــان مى دهد كه الگوى رفتارى نامطلوب والدين در حوزه 
كارآفرينى موجب مى شــود ارزش هاى كارى و كارآفرينانه به فرزندان 
منتقل نشــود، مهارت هاى اوليــه كارآفرينانه در فرزندان خلق نشــود، 
شخصيت جست وجو در فرزندان شــكل نگيرد و تمايل به كارآفرينى 
در آنها ايجاد نشــود. همچنين فرزندان با مشاهده سختى هاى راه اندازى 
كسب وكار، ســطح پايين منزلت اجتماعى كارآفرينانه، حمايت نكردن 
دولت از كارآفرينى، دچار ذهنيت كارآفرينى گريزى مى شوند كه مقوله اى 
كليدى در شكل گيرى پديده آفلوانزا در آنهاست. در اين شرايط، با تربيت 
ناصحيح والدين، فرزندان در خانواده هــاى كارآفرين به مصرف گرايى 
بيش از اندازه و حتــى رفتارهاى ناهنجار اجتماعى مثل تظاهر، تفاخر، 
قانون گريزى و... دچار مى شوند و به تدريج فرزندان جيره خوار والدين 
شده و با تظاهر و تفاخر براى جلب توجه ديگران تالش مى كنند. پيامد 
منفى اين مســأله در 3 ســطح فردى، كســب وكار و ملى مطرح است. 
جانشــين پرورى و  كارآفرينى بين نسلى در كسب وكارهاى خانوادگى، 
ضامن بقاى بنگاه هاى اقتصادى و منفعت رســانى آن به جامعه و به افراد 
اســت. ضمن اينكه اگر عمر بنگاه هاى اقتصادى كوتاه شود، منابع ملى 
هدر مى رود، بنابراين قطع زنجيره كارآفرينى بين نســلى به نفع كشور 
هم نيست. پژوهشگران پيشنهاد كردند والدين كارآفرين تا جاى ممكن، 
ذهنيت كارآفرينى را در فرزندان تقويت كنند تا فرزندان از دچار شدن به 

بيمارى واگيردار آفلوانزا حفظ شوند.
* منبع: اتاق تهران

با پايان كرونا
 گشايش اقتصادى رخ خواهد داد؟

 اقتصاد ايران اگرچه ســهم كمتــر از يك درصدى از اقتصاد دنيا 
دارد، اما بى تأثير از تحوالت جهانى نيست.

در همان روزهاى نخســت انتشار اخبار شروع واكسيناسيون كرونا، 
تأثيــرات مثبت آن را در اقتصاد جهان مى توان ديد. افزايش تقاضاى 

جهانى نفت و رشد ديگر بازارهاى مالى.
براساس جديدترين پيش بينى ها، بازگشت اقتصاد جهان از وضعيت 
فعلى ناشى از ويروس كرونا به حالت عادى و يا رشد نسبت به قبل 
تندتر از ميزان انتظار است كه بخشى از آن به نحوه عرضه و عملكرد 

واكسن هاى موفق بستگى دارد.
ســازمان توســعه و همكارى هــاى اقتصادى (مســتقر در پاريس، 
پيش بينى هايش براى رشــد توليد ناخالص داخلى جهان را در سال 
جارى به 5/5 درصد و ســال آينده (2022) به 4 درصد افزايش داد، 
در حالى كه اين ارقام در ماه دســامبر بــه ترتيب 4/2 درصد و 3/7

درصد پيش بينى شده بود.
اگرچه اقتصاد ايران پيش از اين همه گيرى به  دليل عوامل خارجى و 
داخلى حال و روز خوشــى را تجربه نمى كرد و اين همه گيرى مزيد 
بر علت شد تا كمر اقتصاد ايران را درهم بشكند، اما حقايقى هست 
كه نمى توان از آنها چشــم پوشــيد و با خوش بينى از دوران طاليى 

پساكرونا سخن بگوييم.
- تورم 2رقمى در تمامى ســال هاى پس از انقالب به  جز سال هاى 

معدودى.
- حجم نقدينگى در اقتصاد ايران در 40 ســاله گذشــته هر10 سال 
تقريبًا 10 برابر شده است و اين فارغ از اين است كه چه شخصى و 

از چه جريانى رئيس جمهور بوده باشد.
- در 3 سال گذشته 20درصد از حجم اقتصاد كم و به تبع آن قدرت 
خريد مردم هم 20درصد كاســته شده يعنى يك پنجم از سفره مردم 

آب رفته است.
اما آيا با اتمام فرايند واكسيناسيون گشايش اقتصادى رخ مى دهد؟

آيا با برداشته شدن تحريم ها مشكل اقتصاد ايران حل مى شود؟ قطعا 
ًخير. اگرچه تحريم ها موجب تعميق مشــكالت اقتصادى ايران شد، 
اما مشــكل ريشه مشــكالت را بايد در جايى ديگر جست، زيرا در 
سال هاى مثل 1390 كه ايران بزرگترين درآمد تاريخى را داشت، اما 

گشايشى رخ نداد.
ــران اســت. يكــى  دليــل اصلــى ســاختار اقتصــادى مشكل ســاز اي
ــا  از مهمتريــن مشــكالت كســرى بودجــه هميشــگى اســت كــه ب
ــاالى 20درصــد و كاهــش  چــاپ اســكناس موجــب تورم هــاى ب

ارزش پــول شــده اســت.
با در نظر گرفتن موارد باال مى توان  گفت گشايش اقتصادى در ايران  
تا حدى نيز به زمان اتمام فرآيند واكسيناسيون بستگى دارد. قطع به 
يقين گشايش سياســى در انتخابات پيش رو نيز به اين روند كمك 
مى كند و اين طور نيســت كه برخى مى گوينــد تغيير در رئيس قوه 

مجريه چندان گشايش حاصل نمى شود.
قطعًا دولتى قوى و يكدست و با مقبوليت حاكميت با برنامه و اراده 
حــل معضالت اقتصادى فوق مى تواند در طى دوره 4 ســاله رونق 

براى اقتصاد ايران به ارمغان بياورد.
* سعيد اشتياقى

محتكر جو و ذرت دامى در اسدآباد 5 ميليارد جريمه شد
 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان اعالم كــرد: فردى كه اقدام به احتكار و 
گرانفروشــى بيش از هزار كيلوگرم جو و ذرت دامى در شهرستان اسدآباد كرده بود، به 

پرداخت 53ميليارد ريال جريمه نقدى محكوم شد.
به گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتى اســتان همدان، داريوش جودكى بيان كرد: 
براســاس گزارش اداره كل اطالعات و سازمان صمت استان همدان، مغايرت موجودى 
يك انبار با ســامانه جامــع انبارها و احتكار يك تــن و 170 كيلوگرم جو و همچنين 
گرانفروشــى جو، ذرت دامى و ُكنجاله ســويا، تخلف فرد متهم در شهرستان اسدآباد 

آشكار و محرز شد.
وى با بيان اينكه در هميــن ارتباط پرونده تخلفاتى براى نامبرده در تعزيزات حكومتى 
شهرســتان اسدآباد تشــكيل شد، بيان كرد: شعبه رســيدگى كننده به اين پرونده پس از 
تشــريفات قانونى، متهم را به پرداخت مبلغ 28 ميليارد و 345 ميليون بابت گرانفروشى 
و الزام به فروش كل كاالى احتكارى در شبكه توزيع با نظارت بازرسان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت محكوم كرد.
مديــركل تعزيــرات حكومتــى اســتان همــدان گفــت: همچنيــن فــرد متهــم بــه دليــل 
ــال محكــوم شــد كــه در  ــون ري ــارد و 999 ميلي ــه پرداخــت 24 ميلي ــكار جــو ب احت
مجمــوع نامبــرده بــه پرداخــت بيــش از 53ميليــارد ريــال در حــق صنــدوق دولــت، 

محكــوم شــد.
جودكى از مردم خواست، هرگونه تخلف درباره احتكار و يا گرانفروشى كاال و خدمات 
را براى پيگيرى و برخورد قانونى از طريق شــماره تلفن 32523442 اداره كل تعزيرات، 
تلفن گوياى 124، سامانه  ١٢۴.ir.wwwسازمان صمت، سامانه پيامكى 300000135 

و تارنماى  t١٣۵.irگزارش كنند.
در يك سال گذشته با تشكيل 928 پرونده قاچاق شمار پرونده هاى موجود در تعزيرات 
حكومتــى به 994 پرونده رســيد، همچنين در اين مدت 954 پرونــده مختومه و 40 
پرونده نيز  رسيدگى شده كه از نظر عملكردى، نسبت پرونده هاى تعيين تكليف شده به 

پرونده هاى ورودى 102درصد  است.

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت اول) به تاريخ 1400/03/24

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوزهاى شماره 101/ش/5/م- 1400/02/05 تعدادى از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر آگهى مزايده به اشخاص 
حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره يك ساله واگذار نمايد.لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى 
پنج شنبه مورخه 1400/04/10 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه 
بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين 
تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاما مى بايست اصل ضمانت نامه شركت در مزايده تحويل 
دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و صرفًا 

مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات:

1- يك باب انبارى تجارى طبقه زيرزمين مجتمع تجارى شاه طاهرى واقع در خيابان شهداء، اجاره ماهيانه مبلغ 10,000,000 ريال با پيش پرداخت 450,000,000 ريال .
2- يك باب انبارى تجارى طبقه همكف مجتمع تجارى شاه طاهرى واقع در خيابان شهداء، اجاره ماهيانه مبلغ 12,000,000 ريال با پيش پرداخت 550,000,000 ريال 

3- مغازه تجارى شماره يك واقع در خيابان طالقانى روبه روى گرمابه مسعود، اجاره ماهيانه مبلغ 9,000,000 ريال با پيش پرداخت 100,000,000 ريال 
4- مغازه تجارى شماره دو واقع در خيابان طالقانى روبه روى گرمابه مسعود، اجاره ماهيانه مبلغ 11,000,000 ريال با پيش پرداخت 120,000,000 ريال 

5- مدت اجاره هر يك از مغازه ها از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
6- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/10 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل 

ضمانت نامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
7- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

8- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار 
مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

9- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
10-به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

11-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ شنبه 1400/04/12 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
12-مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 

(م الف 113)

 برنامه ريزى براى ســاخت مسكن دولتى 
در چند ســال اخير موجب شد ساخت وساز 

توسط بخش خصوصى به حاشيه برود.
دبير انجمن انبوه ســازان استان همدان درباره 
مشــكالت بخش مســكن گفت: وزارتخانه 
مســكن و شهرسازى مشــكالت بسيارى را 
براى اين بخش ايجــاد كرد به طورى كه در 
زمان وزارت آقاى اسالمى دچار ضرر و زيان 

فراوانى شديم.
على عندليبــى افزود: مديريــت الزم بخش 
خصوصــى در زمان تصدى گــرى اين وزير 
وجود نداشت و با مواضعى كه گرفت بخش 

خصوصى از مسكن رانده شد.
وى با تأكيد بر اينكه تا حدى گرانى مســكن 
تأســى از قوانين باالدســتى داشت بيان كرد: 
در حال حاضر بــا كاهش 40درصدى صدور 
پروانه ســاختمانى در كشــور مواجه هستيم 
در حالى كه كمبود 6 ميليونى مســكن كامًال 

احساس مى شود.
عندليبــى در ادامه به همــت مضاعف براى 
ســاخت اين 6 ميليون مســكن اشاره كرد و 
به فارس گفت: در 3 ســال گذشته ميلگرد از 

هزار و 600 تومان به 16 هزار تومان رسيد.
وى با بيــان اينكه كنترل  نكــردن دولت بر 
قيمت ها اعــم از مصالح ســاختمانى ضربه 
مهلكى بر پيكر توليد مســكن وارد كرد بيان 
كــرد: آنچــه از وضعيت مســكن باقى ماند 
نابسامانى و آينده نامعلوم براى اين صنعت و 

رؤياى خانه دار شدن براى مردم است.
عندليبى از قيمت لحظه ا  ى مصالح ساختمانى 
ياد كرد و افــزود: به قدرى تورم بى ســر و 
ســامانى ايجاد كرده كه امكان برآورد هزينه 
ســاخت در يك ماه نيز امكان پذير نيست و 
اين توان برنامه ريزى را از سازندگان گرفته و 
جز ضرر و زيان عايدى ديگرى نداشته است.

وى به افزايش عوارض شهردارى  اشاره كرد 
و گفت: شهردارى ها هم متأسفانه براى جبران 
كمبود منابــع مالى خود به جاى ايجاد درآمد 
پايــدار افزايش عــوارض را در پيش گرفتند 
و اين كمبود را از انبوه ســازان دريافت و در 

نهايت بار اضافى بر دوش مسكن گذاشتند.
دبير انجمن انبوه سازان استان همدان از افزايش 
قيمت حق انشــعاب، خدمات نظام مهندسى و 
ديگر عوامل مؤثر در ســاخت مسكن سخن به 
ميان آورد و بيان كرد: اين افزايش قيمت ها منجر 
به افزايش نهايى قيمت مســكن و مشــكالت 

بسيارى براى مردم و انبوه ساز شد.
وى بــا تأكيد بر اينكه در اســتان همدان در 
سال هاى 98 و 99 بيش از 3 ميليون مترمربع 
پروانه ســاختمانى صادر شده است گفت: با 
وجود نياز مبرم به ساخت وساز و مسكن در 
همــدان به طورى كه 48 درصــد خانوارهاى 
همدانى نيازمند مسكن هستند با توليد مقطعى 

زياد مســكن وارد فاز ركود در بخش مسكن 
شديم و اين بازار دوباره از رونق افتاد.

  درآمد مردم كفاف خريد مسكن را 
نمى دهد

عندليبى زمان 2 يا 3 ســاله اى را براى ركود 
بخش مسكن پيش بينى كرد و افزود: متأسفانه 
درآمد مردم كفاف خريد واحد مســكونى را 
نمى دهد و در حقيقــت با اين قيمت ها مردم 

قدرت خريد خود را از دست دادند.
وى بــا بيان اينكــه در زمــان وزارت آقاى 
اسالمى بخش خصوصى مسكن به فراموشى 
ســپرده شــد در حالى كه بيش از 90درصد 
ساخت وســازها متعلق بــه بخش خصوصى 
اســت گفت: انتخــاب مديــران ضعيف در 
اســتان ها، نبود حمايت كافى و وضع قوانين 
جديد و غيركارشناسى بخش خصوصى توليد 
مسكن را با مشكالت عمده اى مواجه كرد و 
نابسامانى ارمغان مجموعه اين اقدامات است.
دبير انجمن انبوه ســازان اســتان همدان بيان 
كــرد: با افزايش چند برابرى قيمت مســكن 
توليدكنندگان اين بخش سود نمى كنند، زيرا 
تورم افسارگسيخته و تغيير لحظه اى قيمت ها 

مجال كسب سود و فايده را نمى دهد.
وى با اشاره به اينكه وضع موجود موجب شد 
40 درصد از همكاران انبوه ساز از چرخه توليد 
خارج شــوند گفت: ماليات ماده 77 هم جزو 
موارد غيركارشناسى است و ضرر و زيان دچار 
توليدكننــده مى كند از هميــن رو اميدوارم در 
دولت آينده وزرا به ويژه وزير مسكن منطقى و 
كاركشته باشد و با مديريت خوب از مشاركت 

بخش خصوصى بهره مند شود.
 مديريت ناكارآمد موجب بى ســر و 

سامانى مسكن شد
رئيس اتحاديه صنف مشــاوران امالك همدان 

با بيان اينكه  نظارت نداشــتن دولت صنعت 
ســاختمان را درگير مشــكالت بسيارى كرد 
افزود: صنعت مسكن بالغ بر 2 تا 3 هزار شغل 
در پــى دارد، اما متأســفانه مديريت ناكارآمد 

موجب بى سر و سامانى اين بخش شد.
ابراهيم جمالى با اشــاره به اينكه نوسان ارز، 
افزايش قيمت مصالح و فعاليت ســوداگران 
موجب تحول بازار مســكن شــد بيان كرد: 
امروز امالك با قيمت هــاى چندصد برابرى 
خريد وفروش مى شــوند اگرچــه مردم توان 
خريــد واحد مســكونى با ايــن قيمت ها را 

ندارند.
وى افزود: در ســال هاى گذشــته زوج هاى 
جــوان با قــرض و قوله و وام هــاى متعدد 
مى توانستند آپارتمانى نقلى براى خود دست 
و پا كننــد، اما امروز بايد تمام تالش خود را 
به كار ببندند تا وديعه يك واحد مســكونى 

را جور كنند.
جمالى بــا تأكيد بر اينكه در حال حاضر بازار 
امالك وارد ركود شــده اگرچه گاهى كاهش 
جزئى قيمت هم داشــتيم گفت: نوسان ارز و 
بازار بورس تأثير زيادى بر بازار مسكن دارد 
به طــورى كه باال و پايين شــدن قيمت ها و 
ايجاد نوسان تأثير مستقيم در خريد وفروش و 

قيمت مسكن دارد.
 افزايش 200 درصدى قيمت مسكن

وى در ادامه به افزايش 200درصدى قيمت 
مسكن اشــاره كرد و افزود: امروز كه وارد 
فاز ركود شــديم در برخى از مناطق شاهد 
كاهــش قيمت يك تــا 2 ميليونــى در هر 
مترمربع هســتيم اگرچه به حال مردم تأثيرى 
ندارد، زيرا در مدت كوتاهى مسكن از مترى 
2ميليــون تومان به 18 ميليون رســيد اكنون 
كاهش يكــى 2 ميليونى چه كمكى مى تواند 

به خانه دار شدن مردم كند.
حذف  و  مسكن  مشــكالت  راهكار  جمالى 
ســوداگران را در گــروى تشــكيل كميته 
قيمت گذارى دانســت و گفت: در اين كميته 
با اعضاى كارشــناس قيمت هر ملك تعيين 
مى شــود و امالك با قيمت واقعى به دست 
مشتريان مى رســد اگرچه اين طرح حمايت 

صددرصدى مسئوالن را مى طلبد.
كميتــه  راه انــدازى  بــا  كــرد:  بيــان  وى 
كارشناســى  قيمت  تعيين  و  قيمت گــذارى 
عالوه  بر مشتريان و مستأجران حق و حقوق 
موجــران و مالكان نيــز در رأس امور قرار 
مى گيرد و هيچ نوع اجحافى در حق طرفين 

نمى شود. معامله 
رئيس اتحاديه صنف مشاوران امالك همدان 
در ادامه از دادستان همدان تشكر كرد، زيرا 
در  به ويژه  مســكن  مشكالت  پيگير  مجدانه 
حوزه رهن و اجاره اســت و در حال حاضر 
تنهــا افزايش 15درصدى اجــاره و رهن و 
ماندن تا يك ســال آينده مستأجران را تأييد 

كرده است.
واقعيت اين است كه مسكن نه يك كاالى 
لوكــس و دســت نيافتنى، بلكه يك كاالى 
مصرفى در اقتصاد سالم و پوياست كه بايد 
دولت ها براى آن برنامه ريزى كنند. امروزه 
تأميــن منابع موردنياز براى خريد مســكن 
و يا رهــن و اجاره به قدرى مردم را آزار 
مى دهد كه به دغدغه شماره يك خانواده ها 
تبديل شده و آنها رؤياى خانه دار شدن را 
روزنه  هنوز  اما  نمى پرورانند،  سر  در  ديگر 
اميد سوسو مى كند تا دولت آينده با وجود 
تمام ميراث ناخوشــايند دولت فعلى بتواند 
مرهمى بر بخشى از دردهاى حوزه مسكن 

باشد.

 معاون وزير راه وشهرسازى: توافق مالك و مستأجر 
بر نرخ باالتر از سقف مجاز، مانعى ندارد

ســتاد ملى كرونا ميــزان مجاز افزايــش اجاره بها در 
كالنشــهرها را 20درصد و در ساير شهرها 15درصد 
اعــالم كرده اســت،  امــا آنطــور كه معــاون وزير 
راه وشهرســازى اعالم كرد: توافق مالك و مستأجر بر 

سر ارقامى باالتر، غيرقانونى نيست.
محمودزاده محمودزاده در گفت وگو با ايســنا گفت: 
بخشــى از نرخ ها در بازار اجاره تابع قيمت مســكن 
اســت. با وجود آنكه قيمت مسكن در 3 سال گذشته 
رشد قابل توجهى كرده، افزايش نرخ اجاره بسيار كمتر 
و حدود يك چهارم آن بوده اســت. اين بدان معناست 
كه سياست هاى دولت درباره قيمت گذارى بازار اجاره 

جواب داده است.
وى افزود: نمى توان با اتكا به آمار رشــد 36درصدى 
نرخ اجاره بها در يك ســال گذشته را نتيجه گيرى كرد 
كه سياســت دولت درباره تعيين سقف 20درصد در 
كالنشــهرها و 15درصد در ديگر مناطق جواب نداده 
اســت، زيرا اين 2 مؤلفه با يكديگر متفاوت اســت. 

آنچه در ســتاد ملى كرونا به عنوان ميزان مجاز سقف 
اجاره بها تعيين شــده مربوط بــه قراردادهاى تمديد 
است، اما آمار رشــد اجاره، قراردادهاى جديد را نيز 

در بر  مى گيرد.
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز 25، 20 و 15درصد 
به ترتيب در تهران، كالنشــهرها و ساير مناطق شهرى 
بيان كرد: ما اين سقف را براى موجران و مستأجرانى 
كه به توافق نمى رســند تعيين كرديم، اما ممكن است 
يك مالك در تهران بخواهد كمتر از اين ميزان، اجاره 
را افزايش دهد؛ چه بســا صاحبخانه هاى بسيارى كه 

پايين تر از نرخ مصوب، اجاره بها را افزايش دادند.
معاون وزير راه وشهرسازى گفت: ما ميزان مجاز اضافه 
اجاره بها را تعيين كرديم اما نگفتيم اگر طرفين بر ســر 
يك نرخ به توافق رســيدند غيرقانونى اســت. شايد 
مستأجر و مالك به ارقامى باالتر از نرخ مصوب توافق 

كنند كه اختيار با خودشان است.
ســال گذشــته ســتاد ملى كرونا با توجه به اپيدمى 
ويروس  كرونــا در مصوبه اى ســقف مجاز افزايش 
اجاره بهــا در تهران را 25درصد، ســاير كالنشــهرها 

20درصد و ديگر شهرها را 15درصد اعالم كرد. روز 
23 خرداد مــاه 1400 نيز در هفتاد و دومين جلســه 
ســتاد ملى كرونا حداكثر سقف افزايش نرخ اجاره كه 
صاحبخانه ها بايد افزايــش دهند دقيقًا به همين ميزان 
تعيين شد. قانون مى گويد تا 3ماه پس از اعالم رسمى 
پايان كرونا هيچ مالكى بدون شروط اعالم شده كه بر 
اساس آن مى توان حكم تخليه گرفت، نمى تواند براى 

صدور حكم اقدام كند.
البته قانونگذار اســتثنائات 3 گانه اى را درباره حكم 
تخليــه پيش بينــى كرده اســت. چنانچــه مالك به 
منظور تخريب واحد مســكونى و احداث ساختمان 
جديد، پروانه ســاختمانى اخذ كرده باشد. چنانچه 
مســتأجر تا يك ماه پس از تمديد قــرارداد اجاره 
جديد، مابه التفاوت مال االجاره را به موجر پرداخت 
نكرده باشــد. چنانچــه به تشــخيص مرجع صالح 
ازدواج  دليل  به  مالك(موجر)  نياز  رســيدگى كننده، 
اوالد ذكور وى به ملك مسكونى مورد اجاره احراز 
شــود. به جز 3 مورد مذكور، صاحبخانه حق اخراج 

مستأجر را ندارد.

دبير انجمن انبوه سازان استان همدان:

ساخت مسكن توسط بخش خصوصى 
فراموش شد

اجاره بها در همدان 20درصد گران شد

bazarehamedanاينستاگرام  استــخدامى
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نفرات برتر رقابت هاي پرش با اسب همدان
 نفرات برتر پنجمين هفته رقابت هاي پرش با اسب استان معرفى 

شدند.
پنجمين هفته رقابت هاي پرش با اســب خــرداد ماه تقويم عملياتى 
هيأت ســواركارى استان همدان با عنوان  انتخاب  در مانژ مسابقات 
مجموعه ســواركارى اكباتان برگزار و نفرات برتر رده هاى مختلف 

معرفى شدند.
اســب هاى زائيچه ايران كه به صورت 2 رانــدى و در ارتفاع 120 
سانتيمتر برگزار شد با رقابت 14 سواركار در راند نخست و راهيابى 
11 ســواركار به راند دوم انجام شــد كه نهايت 6 سواركار مسير را 
 Morvna بدون خطا طى كردند و در نهايت ميالد غالمى با اسب
از باشــگاه اكباتان ميزبان مسابقات با 2 راند به مقام قهرمانى رسيد و 
مهدى حمزه اى با اسب هايرون از باشگاه سواركارى كوثر با 4 خطا 
در مجموع 2 راند و ثنا شوشــترى با اسب مايا از اكباتان با 8خطا در 

2 راند دوم وسوم شدند.
رده مالكين غير حرفه اى  در اين هفته نيز در جدول داورى يك دور 
و يك باراژ برگزار شــد و در اين رقابت حميد شهدوســت با اسب 
ســيالس از اكباتان در دور باراژ مسير پاركور را بدون خطا طى كرد 
و مقام نخســت را به خود اختصاص داد. آرش كريمى با اسب مانى 
و از باشگاه ايثار دوم شد و عباس فارسى با اسب ايزالين با انصراف 

در دور باراژ سوم شد.
اين هفته اسب هاى: اكشــن، گالريس، سام كارلوس، هانتر، اسكار، 
قل پوالد، گلورى و صنم مطابق مقررات ملى فدراسيون سواركارى 
و سواركاران: يسنا شوشــترى، فرنود افروخته و مهدى نوروزى در 

رده هاى مبتدي و E  رده بندى شدند.

4 جودوكار همدانى به اردوى تيم ملى 
4 جودوكار همدانى به اردوى آماده سازى تيم ملى كوارش بانوان 

كشور دعوت شدند.
مســئول ورزش بانوان اســتان همــدان گفت: صبــا كرمعلى، ليال 
سياهوشى، شيدا كيانى و زينب جليلوند 4 بانوى جودوكار استان در 

اردوى تيم ملى بزرگساالن كوراش هستند.
مســابقات قهرمانى كوارش بانوان آسيا اواسط تابستان امسال برگزار 
مى شــود و ملى پوشــان پيش از اين رقابت ها بــه مدت 15 روز در 

بجنورد اردوى آماده سازى دارند.
كوارش از رشته هاى موفق بانوان استان است و با داشتن 4 ملى پوش 

سهم بسزايى در تركيب كوارش بانوان كشور دارد.

3 بازى سخت واليبال ايران در هفته پايانى

 هفتــه چهارم و پايانى رقابت هاى واليبــال ليگ ملت هاى2021
ايتاليا امروز آغاز مى شــود تيم ملى واليبــال در هفته پايانى مرحله 
مقدماتى مســابقات ليگ ملت هــا 3 ديدار ســخت مقابل تيم هاى 
قدرتمند فرانســه، لهســتان و آرژانتين خواهد داشت كه ملى پوشان 

كشورمان در نخستين گام به مصاف تيم واليبال فرانسه مى روند.
تيم ملــى واليبال ايران در آخرين هفته از مرحله مقدماتى ســومين 
دوره مســابقات ليگ ملت ها رقابت سختى با حريفان قدرتمند خود 

خواهد داشت.
ملى پوشــان واليبال ايران كه در پايان هفته چهارم با 5 پيروزى و 18
امتياز در جايگاه يازدهم جدول رده بندى قرار گرفتند امروز دوشنبه 
از ســاعت 15:30 مقابل تيم قدرتمند فرانســه صف آرايى مى كنند. 
فرانسه با 8 پيروزى و 26 امتياز در مكان پنجم جدول رده بندى قرار 
دارد و بــراى صعود به جمع 4 تيم نهايى تمام تالش خود را به كار 

خواهد بست.
تيم ملى لهســتان دومين حريف ايران در هفته پنجم، با 10پيروزى 
و 30 امتيــاز پس از برزيــل در مكان دوم جــدول رده بندى قرار 
دارد. شــاگردان «هنين» در لهســتان هميشــه با ملى پوشان ايران 
ُكرى داشــته اند و اين بازى با توجه به همگروهى 2 تيم در مرحله 
مقدماتى المپيك از حساســيت بااليى برخوردار اســت. اين بازى 
قرار اســت روز سه شــنبه يكم تير ماه از ســاعت 17:30 به وقت 
ايران برگزار شود و آخرين حريف ايران در اين مسابقات تيم ملى 
آرژانتين است؛ آرژانتينى كه آغاز خوبى در مسابقات نداشت، اما با 
گذشــت زمان و نزديك شدن به روزهاى پايانى عملكرد بهترى به 
نمايش گذاشت. آرژانتين با 6 پيروزى و 17 امتياز باالتر از ايران در 
جايگاه هشــتم جدول رده بندى قرار دارد. اين بازى ساعت 18:30

برگزار مى شود.
در پايان مرحله مقدماتى مســابقات بر خالف ادوار گذشــته فقط 4

تيم به مرحله نهايى صعود مى روند تا براى كســب عنوان قهرمانى با 
يكديگر رقابت كنند.

مرحله مقدماتى ليگ ملت ها در گروه مردان از هفتم خرداد ماه آغاز 
و تا دوم تير ماه ادامه دارد. مسابقات مراحل نيمه نهايى و نهايى ليگ 

ملت ها براى مردان نيز پنجم و ششم تيرماه برگزار مى شود.
در گــروه مردان ليــگ ملت هاى واليبال ســال 2021 برزيل، ايران، 
هلند، ايتاليا، لهستان، صربستان، آمريكا، فرانسه، ژاپن، آلمان، روسيه، 

آرژانتين، استراليا، بلغارستان، كانادا و اسلوونى حضور دارند.

بازگشت آلمان به جام 
با شكست ياران «رونالدو»

 تيم ملى فوتبال آلمان با از پيش رو برداشتن پرتغال به جمع مدعيان 
مسابقات يورو 2020 بازگشت.

ديــدار تيم هاى ملى فوتبال آلمان و پرتغــال در چارچوب هفته دوم 
مرحله گروهى مســابقات يورو 2020 از گروه F، در ورزشــگاه آرنا 
مونيــخ برگزار شــد و در پايان تيم آلمان موفق شــد با نتيجه 4 بر 2 
حريف سرســخت خود را از پيش رو بــردارد. آلمان با اين پيروزى 
شكســت مقابل فرانســه را فراموش و به جمع مدعيــان اين گروه 

بازگشت. 

اسپانيا باز هم متوقف شد
 تيم ملى فوتبال اسپانيا در ديدار برابر لهستان با تساوى يك بر يك 
متوقف شد تا فاصله زيادى با چهره يك مدعى براى موفقيت در يورو 

2020 داشته باشد.
اسپانيا در ديدار نخست خود مقابل سوئد به تساوى بدون گل رضايت 
داد و لهستان نيز مغلوب اسلواكى شد و به همين دليل  2 تيم در اين 

ديدار نياز مبرمى به برترى داشتند.
با اين اوصاف كار اســپانيا براى صعود بــه مرحله بعدى به اما و اگر 

كشيد.
هم اكنون در اين گروه، سوئد با 4 امتياز صدرنشين است و اسلواكى با 
3 امتياز در رتبه دوم قرار دارد. اســپانيا با 2 و لهستان نيز با يك امتياز 

در رتبه هاى بعدى هستند.
در ديدارهاى پايانى اين گروه كه بين اســپانيا با اسلواكى و همچنين 

لهستان با سوئد برگزار مى شود هر 4 تيم شانس صعود دارند.

توقف فرانسه مقابل مجارستان 
 قهرمان جام جهانى 2018 مقابل مجارســتان متوقف شد تا نتواند 
صعود خود را به دور يك هشتم نهايى جام ملت هاى اروپا قطعى كند.

تيم هاى مجارســتان و فرانسه در چارچوب هفته دوم مرحله گروهى 
رقابت هاى جام ملت هاى اروپا در گروه ششــم در ورزشگاه فرانس 
پوشكاش آرناى شهر بوداپست به مصاف هم رفتند كه در پايان تساوى 

يك بر يك به دست آمد.

برنامه امروز يورو2020
 در ادامه دور سوم مسابقات يورو 2020 امروز 4 بازى در شهرهاى 
بخارست، ســن پترزبورگ، آمســتردام و كپنهاگ در گروه هاى 3 و4

برگزار مى شــود. امشب از گروه سوم اوكراين با اتريش در بخارست 
ديدار مى كند و فنالند در سن پترزبورگ به مصاف بلژيك مى رود هر 

2ديدار همزمان ساعت 20:30 برگزار مى شود.
در گروه چهارم نيز امشــب در كپنهاك روســيه به مصاف دانمارك 

مى رود و در آمستردام مقدونيه شمالى با هلند بازى مى كند.

رونالدو 2 گل ديگر تا ركورد على دايى
 فوق ستاره تيم ملى پرتغال موفق شد در ديدار مقابل آلمان گلزنى 
كند تا فاصله گل هاى خود در بازى هاى ملى را با ركورد تاريخى على 

دايى به عدد 2 برساند.
كريستيانو رونالدو در اين بازى توانست گل نخست تيمش را به ثمر 
برساند. اين فوق ستاره با اين گل، تعداد گل هاى ملى خود را به عدد 
107 رســاند و اكنون تنها 2 گل با ركورد تاريخى على دايى، كاپيتان 

اسبق تيم ملى فوتبال كشورمان فاصله دارد. 
تيم ملى پرتغال در ديدار بعــدى خود در يورو 2020 بايد به مصاف 

تيم قدرتمند فرانسه برود.

ديپاى به بارسلونا پيوست
 بازيكن هلندى فصل گذشته تيم فوتبال 

ليون به بارسلونا پيوست.
باشگاه بارسلونا به صورت رسمى تأييد كرد 
كه ممفيس ديپاى به عنوان خريد جديد اين 

تيم معرفى شده است.
ديپاى، كاپيتان فصل گذشته ليون با فرارسيدن 
ماه ژوئن قراردادش به پايان رسيد و اكنون به 
عنوان بازيكن آزاد راهى بارسلونا شده است.

حساسيت باال در ليگ دسته يك كشور
 مســابقات هفته ســى ام ليگ دســته اول فوتبال امروز دوشنبه برگزار 
مى شود و 2 تيم هوادار و بادران رقابت نزديكى براى صدرنشينى و صعود 

به ليگ برتر با ساير مدعيان دارند.
مسابقات هفته سى ام ليگ دسته اول فوتبال امروز دوشنبه برگزار مى شود. 
در اين هفته شــايد تكليف تيم هاى مدعى صعود مشخص تر شود و شايد 
با نتايجى كه رقم مى خورد گره جدول ليگ در جمع مدعيان كورتر شود. 
در حال حاضــر تيم هاى هوادار و بادران تهران با 50 امتياز در صدر جدول 

ليگ قرار دارند. هوادار اين هفته با تيم قعرنشين گل ريحان البرز بازى دارد 
تيمى كه تقريباً ســقوطش به ليگ دسته دوم قطعى شده است. هوادار در 
اين مسابقه فرصت خوبى دارد تا تفاضل گل خود را هم بهتر كند. اما تيم 
بادران كار ســختى دارد و به مصاف تيم نهم جدول خواهد رفت. بادران 
اگر برنده شود اميد روانخواه سرمربى استقاللى اش پا به پاى هوادار و رضا 
عنايتى ديگر مربى استقاللى ليگ يك در كورس باقى مى ماند، اما از دست 

دادن امتياز ممكن است براى بادران گران تمام شود.
فجرسپاسى 47 امتيازى تيم رده سوم جدول در اهواز  به مصاف استقالل 
خوزستان مى رود كه اين ديدار مسابقه اى 6امتيازى محسوب مى شود. فجر 

در صورت لغزش يكــى از 2 تيم بادران و هوادار در صورت پيروزى در 
اهواز مى تواند حتى به صدر جدول برسد. اما در قعر جدول هم حساسيت 
براى فرار از ســقوط به اوج رسيده اســت ارمان گهر البته خيالش با 39 
امتياز تا حد زيادى راحت اســت، امــا اين هفته به مصاف نود اروميه تيم 
رده هفدهم جدول مى رود كه براى بقا تالش مى كند. شــهردارى آســتارا 
هــم به مصاف رايكا بابل مى رود رايــكا 34 امتيازى هنوز در منطقه خطر 
است.  اســتقالل مالثانى رده سيزدهمى بازى حساسى با چوكا تالش رده 
شــانزدهمى دارد. در اين بازى هم چوكا با فرشاد پيوس براى بقا با تمام 

توان بازى خواهد كرد. 

سليمان رحيمى»
 تيــم فوتبال پاس ايــن روزها از بيمارى 
مزمنــى رنج مى بــرد و با قــرار گرفتن در 
سراشيبى ســقوط زنگ خطر را براى فوتبال 

استان به صدا در آورده است.
اين تيم كه در ابتداى فصل با سالم و صلوات 
بسته شد و با هدايت مهدى پاشازاده و صرف 
هزينــه اى ميلياردى داعيه صعود داشــت به 
دليل سوء مديريت و كسب نتايج ضعيف از 
گردونه رقابت ها خارج شد و حتى تعويض 
مربيان نيز نتوانســت مانع از سقوط اين تيم 
شــود و امروز با قرار گرفتن در رده يازدهم 

جدول كابوس سقوط را احساس مى كند.
البته با ذتوجه به كســر امتياز از نفت اميديه 
وبدست آوردن 2 امتياز از اين تيم براى پاس 
اين تيم از صف فانوس به دستان خارج شد 

ودر ليگ ماندنى شد. 
اين تيم كه روزگارى در تهران قطب ســوم 
فوتبال به شــمار مى رفت و پس از استقالل 
تنها تيم ايرانى بود كه قهرمان ليگ قهرمانان 
آسيا شد پس از انتقال به همدان روند نزولى 
گرفت و پس از آنكه ســتاره هاى خود را از 
دســت داد روز به روز به دستجات پايين تر 
ســقوط كرد و حــاال در ليگ دســته دوم 

روزهاى نگران كننده اى را دنبال مى كند.
آنچــه كمــر اين تيــم قهرمــان را خم كرد 
ســوءمديريت حاكم بر اين باشــگاه است 
متأســفانه متولى اين تيم مشخص نيست و 
كسى سرپرستى اين طفل يتيم را نمى پذيرد.

هيأت مديره حاكم بر اين تيم ســورى بوده و 
هيچ نقشــى در نقل و انتقاالت باشگاه ندارد 
و همين بى برنامگى و سردرگمى باعث نزول 
پاس شــد و ايــن تيم پس از ســال ها هنوز 
نتوانسته كمر راســت كند و روى پاى خود 

بايستد.
مســئوالن اســتان كه اين روزها ســرگرم 
انتخابات هســتند و توجــه چندانى به پاس 
ندارند بايســتى دور هم جمع شوند و براى 
يك بــار هم كه شــده تكليف ايــن تيم را 

مشخص كنند.
اگر اســتاندارى و اداره كل توانايى و قدرت 

اداره اين باشــگاه را ندارند بايســتى زمينه 
واگذارى آن را به بخش خصوصى با اهداف 
مشخص فراهم آورند و با ايجاد آبشن هايى 
بخش خصوصى را ترغيب به تيم دارى كنند.

با توجه به اينكه پــاس نمى تواند از بودجه 
دولتى ارتزاق كند استاندار و اعضاى مجمع 
ايــن تيم مى توانند با ســپردن پاس به بخش 

خصوصى دين خود را ادا كنند.
پاس نياز به يك هيأت مديره قوى ورزشــى و 
اقتصادى دارد تا بتواند خود را از اين منجالب 
نجات دهــد. اين تيم نياز بــه منابع درآمدى 
ثابت و پايدار دارد. متأســفانه مديريت حاكم 
بر اين تيم ضعيف اســت و مديرعامل باشگاه 
نيز با قهر و آشــتى هاى خود و سوء مديريت 
مانع از كاميابى پاس شده است اينكه عظيمى 
به عنوان يك بخش خصوصى براى باشــگاه 
هزينه مى كند جاى قدردانــى دارد، اما توافق 
وى با باالدســتى ها و بدقولــى آنها در اهداى 
اوراق باعث دلســردى وى شده است. ضعف 
مديريت وى در تيم دارى و نحوه بستن قرارداد 
با بازيكنان و مربيان از ديگر مشكالت پاس به 

شمار مى آيد.
متأسفانه در سال هاى اخير هيچگاه از باشگاه 

پاس حساب رســى نشده  اســت و معلوم 
نيســت چگونــه در اين تيم پول هــا هزينه 
مى شــود و ضرر و زيان هــاى قراردادهاى 
نجومى و كســب نتايج ضعيف را چه كسى 

بايد پاسخگو باشد.
پاس از سال هاى گذشته بدهى هاى ميلياردى 
دارد و هميــن بدهى همواره ها باعث بســته 
شــدن پنجره نقل و انتقاالت مى شود و اكثر 
بودجه ساليانه اين تيم به بدهكاران تخصيص 
داده مى شود باشگاه ناكام در جذب بازيكنان 
شاخص و تأثيرگذار مى شــود اگر خواهان 
اين هســتيم كه پاس دوباره جان بگيرد و به 
جايگاه گذشته خود بازگردد بايد اين تيم را 
كامــًال جراحى كرد و اجازه نداد به برخى از 
چسبيده ها كه در عمر خود حتى يك پيراهن 
ورزشــى نپوشــيده اند براى اين تيم تصميم 
كننــد و با ايجاد حاشــيه باعث ناكامى پاس 

مى شوند.
در فصــل اخير تيــم فوتبال شــهردارى با 
بودجه اى كمتــر از پاس اما بدون حاشــيه 
كارنامه قابل قبولى ارائه داده است و در يك 
قدمى صعود به ليگ يك قرار دارد ولى پاس 
با اين همه حاشيه حرفى براى گفتن نداشت.

متأسفانه باشــگاه گزارش مستندى از نحوه 
هزينه كرد و خسارات وارده منتشر نمى كند. 
زيانى كه پاشازاده به پاس وارد كرده چگونه 
حساب شــد و آيا وى خســارات وارده را 

پرداخت كرد؟
به هر حال فصل براى پاس به پايان رسيده و 
با توجه به 3 بازى باقى مانده اين تيم به طور 
حتم در ليگ 2 باقى مى ماند اما مســئوالن از 
همين امروز بايد به فكراين تيم باشند تا پاس 
فصــل آينده را با توپ پر قدم به مســابقات 

بگذارد.
بايد زيرســاخت هاى اين تيم تعريف شود و 
منابع درآمدى آن مشــخص كرد تا در طول 

فصل به بن بست نخورد.
اين روزها شايع شده كه با صعود شهردارى 
قرار اســت كه امتياز اين تيــم به پاس داده 
شــود. اين خبر در حالى كه شــهردارى در 
كورس صعود اســت مى تواند حاشيه ســاز 
باشــد و انگيزه را در نــزد بازيكنان كاهش 
دهد. البته هيچ مســئولى به طور رسمى اين 
شــايعه را تأييد نكرده و شيوع اين شايعه در 
هفته هاى حســاس پايانى مى تواند عوارض 

ناخوشايندى به همراه داشته باشد.

 در حالى به اذعان مقامات ارشد ورزش 
ايران، انحــراف نگاه كوتاه مــدت به جاى 
برنامه ريــزى بلندمدت در حــوزه مديريتى 
ورزش كشــور به چشم مى خورد كه رقباى 
منطقه اى سرمايه گذارى هاى سرسام آورى را 
براى ارتقاى جايگاه ورزش خود در آســيا 

انجام داده اند!
ــس  ــى رئي ــه تازگ ــنا، ب ــزارش ايس ــه گ ب
ــه ملــى المپيــك اظهاراتــى را مطــرح  كميت
كــرد كــه بــراى آينــده ورزش ايــران بســيار 
قابــل  تأمــل اســت، از رقــم عجيــب و 
در  قطرى هــا  ســرمايه گذارى  غريــب 
حــوزه ورزش تــا تــالش ايــران بــراى 
رقابــت بــا قزاقســتانى كــه در حــوزه 
ورزش ســرمايه گذارى ســنگينى را مدنظــر 
قــرار داده  اســت. نكتــه بســيار مهــم اينكــه 
ســرمايه گذارى  ســوى  از  ايــران  ورزش 
آســيايى  و  منطقــه اى  كشــورهاى  كالن 
احاطــه شــده و زنــگ خطــرى بــا صــداى 
رســاتر بــراى آن بــه صــدا درآمــده اســت؛ 
اينكــه در صــورت غفلــت نســبت بــه 

توســعه ورزش و زيرســاخت هاى آن در 
ــاى  ــن رقب ــى گرفت ــاهد پيش ــدت ش بلندم
ــده  ــل هاى آين ــود و نس ــد ب ــود خواه خ
ورزش كشــور شــرايط نابرابــرى را بــا 
ورزشــكاران ســاير كشــورها چــه از نظــر 
فنــى و چــه در بعــد امكانــات و تجهيــزات 

مى كننــد. تجربــه 
بــه گفته رئيــس كميته ملــى المپيك از 3
كشــور چين، ژاپن و كره جنوبى به عنوان 
3 قدرت نخست آســيا در 50 سال گذشته 
مى توان نام برد كه در حوزه ورزش گام هاى 
بلندى برداشــته اند و بايــد گفت كه قطر به 
عنوان كشــورى كــه پس از چيــن، هاب 
منطقــه اى ورزش در آسياســت، در حوزه 
ورزش سرمايه گذارى سنگينى انجام داده كه 
معادل 60 ميليارد دالر براى زيرساخت هاى 
ورزشــى اســت و 2 رويداد بزرگ 2022
جام جهانى فوتبال و 2030 بازى هاى آسيايى 

را نيز ميزبانى خواهد كرد. 
صالحى اميرى با بيان اينكه بودجه رســمى 
ســال 1400 تمامى نهادهــاى ورزش ايران 

تقريبًا معادل يــك ميليارد دالر براى جامعه 
85 ميليــون نفرى اســت، بيان كــرد: اين 
در حالى اســت كه كشــور ما 6/5 ميليون 

ورزشكار در حوزه قهرمانى دارد!
اينكه چين، ژاپن و كره  جنوبى در حوزه ورزش 
نســبت به ايران داراى مزيت و برترى هستند، 
مسأله اى است كه به صراحت از سوى اين مقام 
مسئول ورزش كشور به آن اشاره شده است، اما 
اينكه با سرمايه گذارى قزاقستانى ها رتبه چهارم 
ايران در آسيا به خطر مى افتد مسأله مهم ديگرى 
است كه بايد به آن توجه داشت و در صورت 
غفلت، ســهل انگارى و نداشــتن برنامه ريزى 
مناسب در چند ســال آينده بايد شاهد پيشى 

گرفتن اين كشور از خود باشيم.
بايد در اســتراتژيك خود به اين نقطه برسيم 
كه در 10 ســال آينده جزو 3 قدرت نخست 
و در 20 ســال آينده قدرت برتر آسيا باشيم، 
در غير اين صــورت همچنان توجه ورزش 
ايران به اين سمت است كه ورزشكار به سكو 
و سكه برســد و از تبليغات آن براى شيرين 

كردن كام ملت بهره برد!

 برنامه ريــزى ورزش ايران براى 
جايگاه چهارم ورزش آسيا چيست؟

چــه برنامه ريزى بــراى كاهــش فاصله با 
ورزش چين، ژاپن و كره جنوبى از ســوى 
مديران ورزش كشــور مدنظــر قرار گرفته 

است؟
 نــگاه كالن دولت به حوزه ورزش 

در بلندمدت چيست؟ 
چه برنامه ريزى براى ايجاد ساختار صحيح 

اقتصادى در ورزش ايران وجود دارد؟
اما براى ورزش ايــران آنچه مهم و حياتى 
اســت اينكه زنــگ خطر از ســوى رقباى 
منطقه اى به صدا در آمده اســت و هرگونه 
غفلت، ســهل انگارى و نداشتن برنامه ريزى 
مى تواند در ســال هاى آينده جايگاه ورزش 
كشور را در سطح آسيا بيش از پيش با افت 
مواجه كند! مسأله اى كه نيازمند برنامه ريزى 
مدون بلندمدت و تغيير ســاختار اقتصادى 
ورزش است و در غير اين صورت نتيجه اى 
جز درجا زدن و جا ماندن به دست نخواهد 

آمد.

آگهي حصر وراثت
آقــاى وحيــد خانــى داراى شــماره شناســنامه 4040115392 بــه شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 179/1400ش112ح  از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــى  حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان شــيرولى خان
ــگاه دائمــى خــود  ــخ 1400/03/08 در اقامت ــه شــماره شناســنامه 541 در تاري ب
ــه: 1-  ــى منحصــر اســت ب ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
ــد  ــنامه 4040115392 متول ــماره شناس ــه ش ــيرولى ب ــد ش ــى فرزن ــد خان وحي
ــه شــماره  ــد شــيرولى ب ــى فرزن ــى، 2- ســعيد خان ــد متوف 1369/12/28 فرزن
ــت  ــى، 3- فراس ــد متوف ــد 1368/02/20 فرزن ــنامه 4360028261 متول شناس
ــد 1349/04/04  ــنامه 679 متول ــماره شناس ــه ش ــرج ب ــد ف ــى فرزن ــچ خان قلي
ــه شــماره شناســنامه 14  همســر متوفــى، 4- زهــرا خانــى فرزنــد شــيرولى ب
ــه  ــيرولى ب ــد ش ــى فرزن ــا خان ــى، 5- پريس ــد متوف ــد 1364/10/30 فرزن متول
ــد متوفــى. اينــك  ــد 1375/01/15 فرزن شــماره شناســنامه4040275683 متول
ــت آگهــي  ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات ب
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م او باشــد از تاري

ــف 136) ــد شــد. (م ال ــادر خواه ــي ص گواه
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000088 مورخ 1400/02/26هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهرى حسين طاليى فرزند اهللا مراد 
به شماره شناسنامه 1101 و به شماره ملى 3961874353 صادره از نهاوند ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 144/16 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 4034 اصلى واقع 
در آخر خيابان گلشن-پشت كارواش حاج حسين خريداري از حسين شهبازى حقوق 
ارتفاقى ندارد تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 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 1081)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/15

عليرضا غالمى- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000239 مورخه 1400/03/05 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ظهير شيرزادى فرزند 
جهان شاه به شماره شناسنامه 2388 صادره از مالير ششدانگ اعيانى بانضمام 77 شعير 
مشاع عرصه  يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 77969/90 مترمربع قسمتي از پالك 
52 اصلي واقع در روســتاى ننج بخش دو مالير  خريدارى از مالك رسمى آقايان مسلم 
حيدرى،على خورشيدى و رضا ســالمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 97)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/15

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست ادراه ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

سوء مديريت دليل ناكامى هاى پاس 

خواب ورزش ايران و سرمايه گذارى سرسام آور رقبا!
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگخبر

عرضه نانوماده اى براى توليد پارچه هاى 
آنتى باكتريال

 محققان يكى از شركت هاى فناور موفق به توليد و عرضه اكسير 
نانوكلوئيد نقره براى توليد پارچه هاى آنتى باكتريال به بازار شــدند. 
از اين نانومواد مى توان در توليد انواع پوشــاك نظير پيراهن، شلوار، 
مقنعه، جوراب، دســتكش، لباس كار و البسه ورزشى آنتى باكتريال 

استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، محلول كلوئيدى آنتى باكتريال اين شركت در صنعت 
نساجى از طريق ايجاد پوشش نانويى از آلودگى ميكروبى الياف، نخ و 
منسوجات جلوگيرى مى كند. انواع باكترى، ويروس و قارچ، پس از 
قرار گرفتن در معرض منسوجات ضد باكترى حاوى اين نانوذرات 

نقره به طور كامل از بين مى روند.

احداث نخستين ساختمان با فناورى چاپ 
3 بعدى در كشور

 محققــان پارك علم وفناورى دانشــگاه تهــران موفق به احداث 
ساختمانى با فناورى چاپ 3 بعدى شدند.

به گزارش ايســنا، محققان پــارك علم وفناورى دانشــگاه تهران با 
همكارى معاونت علمــى و فناورى رياســت جمهورى با ورود به 
مســير توليد چاپگرهاى 3بعدى موفق به احداث نخستين ساختمان 
با روش چاپ 3 بعدى شدند. در دنياى امروز، چاپ 3 بعدى بسيارى 
از فناورى ها و مواد را پوشــش مى دهد، چون تقريباً در همه صنايع 
نفوذ كرده اند و مى توان گفت چاپ 3 بعدى با پيشــرفت و تكامل، به  
مرور همه  صنايع موجــود در جهان را متحول مى كند. بدين ترتيب 
شاهد آينده متفاوتى در زندگى شخصى و كارى انسان ها خواهيم بود.

ساخت سامانه هاى مانيتورينگ و كنترل 
هوشمند شرايط محيطى در كشور

 يك شــركت دانش بنيان با حمايت صندوق نوآورى و شكوفايى 
موفق به طراحى و ســاخت سامانه هاى مانيتورينگ و كنترل آنها در 

كشور شد.
به گــزارش ايســنا، مديرعامل اين شــركت دانش بنيــان در مورد 
محصوالت شــركت گفت: شركت ما از سال 1382 فعاليت خود را 
در پارك علم وفناورى يزد در زمينه طراحى و ســاخت ســامانه هاى 
مانيتورينــگ و كنتــرل آنها آغاز كرد و موفق به طراحى و ســاخت 
ســامانه هاى (BMSو  EMS) مانيتورينگ شــده است. ما پس از 
عضويت در پارك علم وفناورى، با حمايت صندوق نوآورى به عنوان 

شركت دانش بنيان معرفى شديم. 

ساخت چسب هاى قوى
 با الهام از موهاى پاى عنكبوت!

 پژوهشگران آلمانى در بررســى جديد خود تالش كرده اند تا با 
الهام از چســبندگى موهاى پاى نوعى عنكبوت، چسب هاى قوى با 

ويژگى  برگشت پذيرى ابداع كنند.
به گزارش ياهو، بررســى جديد يك گروه بين المللى از پژوهشگران 
براى نخســتين بار نشان داده است كه ويژگى هاى ساختارهاى شبيه به 
 Cupiennius" مو كه پاى چســبنده يك گونه عنكبوت موسوم به
salei" را شكل مى دهند، متغيرتر از آن است كه پيش تر تصور مى شد.
چگونه عنكبوت ها مســتقيماً رو به باال مى روند و يا حتى به صورت 
وارونه از ســطوح گوناگون عبور مى كنند؟.دهه هاست كه دانشمندان 
تالش مى كنند تا درك بهترى در مورد پاى عنكبوت به دست بياورند.

 تغيير رنگ جاده ها
 راه حلى براى كاهش دماى هوا

 زمانى كه هوا گرم مى شــود مردم به دنبــال راه هايى براى خنك 
شــدن خود مى گردند و يكى از اين راه ها درســت زير پاى ما قرار 

دارد، آسفالت خيابان.
به گزارش ساينس آلرت، محققان نشان داده اند كه ساخت جاده هايى 
با رنگ روشن و بازتاب بيشــتر مى تواند به كاهش دما به اندازه1/4 
درجه ســانتيگراد كمك كند و فركانس امــواج گرما را تا 41 درصد 
كاهش دهد. اما اگر از ســطوح بازتابنده به درســتى اســتفاده نشود 

مى تواند موجب گرم شدن ساختمان هاى اطراف شود.
تمام سطوح بسته به ميزان تشعشعاتى كه دريافت يا بازتاب مى كنند 

مى توانند بر روى دماى هواى شهرها اثر بگذارند.

انتشار فراخوان سى وسومين 
جشنواره تئاتر همدان

 مديركل فرهنگ وارشــاد اسالمى اســتان همدان از 
انتشار فراخوان سى وسومين جشنواره تئاتر استان همدان 

خبر داد.
احمدرضا احســانى با بيان اينكه ســى و سومين دوره 
جشنواره اســتان همدان آذر ماه 1400 برگزار مى شود، 
گفت: اين جشنواره با مشاركت اداره كل فرهنگ وارشاد 
اســالمى اســتان و انجمن هنرهاى نمايشى و با هدف 
كشف و  شكوفايى اســتعدادهاى جوان و بهره ورى از 
تجربيات پيشكســوتان تئاتر استان، با تكيه بر گسترش 
اجراهاى عمومــى و ترويج فرهنگ غنى و ماناى ايران 
اسالمى، با توجه به موضوعاتى همچون اميد اجتماعى، 

ارتقاى نهاد خانواده و همگرايى ملى برگزار مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه اين جشنواره در 2 بخش صحنه اى 
و خيابانى برگزار مى شــود، بيان كرد: بخش صحنه اى 
جشــنواره به صورت رقابتى برگزار شــده و در بخش 
خيابانــى 2 نمايش به صورت غيــر رقابتى، به انتخاب 
دبيرخانه جشنواره اجرا مى شوند كه به پذيرفته شدگان در 
اين بخش مبلغى به عنوان كمك هزينه پرداخت مى شود.
احسانى افزود: نمايش هايى كه در بازه زمانى آذر ماه 
1399  تــا 20 آبــان ماه 1400 توليد و اجرا شــده و 
حداقل 5 اجراى ثبت شــده در پورتال استانى سايت 
ايران تئاتر داشــته باشــند مى توانند طبق فرم شماره 
يك(موجــود در پورتال اســتانى همدان در ســايت 
ايران تئاتــر) متقاضى حضور در جشــنواره باشــند. 
نمايش هاى توليد شده يا در حال توليد هم كه به علت 
شــرايط كرونايى به صحنه نرفته اند نيازى به ارســال 
گواهى اجراى عمومى ندارند و مى توانند با ارائه تعهد 
اجرا در شرايط مناسب، در جشنواره شركت كنند. به 
گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى 
استان همدان، وى 25 آبان  ماه را آخرين مهلت ارسال 
آثار به صورت لوح فشــرده به دبيرخانه جشــنواره 
اعالم كرد و گفت: هــر كارگردان مى تواند با يك اثر 
نمايشــى در اين جشنواره شــركت كند و در نهايت 
2 نمايش از اين جشــنواره، به انتخاب هيأت داوران 
به دبيرخانه چهلمين جشــنواره بين المللى تئاتر فجر 

معرفى مى شوند.

قرائت همگانى صلوات خاصه 
امام رضا(ع) همراه زيارت امين ا... 

در شـب ميـالد ثـامن االئمـه(ع)
 شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى در آستانه ميالد 
امام رضا(ع) با صدور اطالعيه اى گفت: مراسم پر فيض 
قرائت همگانى صلوات خاصــه امام رضا(ع) به همراه 
زيارت امين ا... در شـــب ميـــالد ثـامن االئمـه برگزار  

مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى هماهنگى تبليغات 

اسالمى متن اين اطالعيه بدين شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحيم

شب ميالد شمس الشموس، على ابن موسى الرضا(ع) عيد 
بزرگ مردم ايران است كه انوار كرامت بارگاه منور ايشان 
در كنار مضجع نورانى حضرت فاطمه معصومه(س) بر 
سرتاسر اين ميهن اسالمى در تأللو و تابش است. وجود 
ارزشمند و نام مبارك امام رضا(ع) اعتبار و افتخار ايرانيان 
بوده كه بارها دستگير و گره گشاى مردم اين سرزمين در 

تنگناها و سختى ها بوده است.
شوراى هماهنگى تبليغات اســالمى با تبريك ميالد 
حضرت رضــا(ع) اعالم مى دارد، اگرچه بخشــى از 
ملت بزرگ ايران اســالمى به علت گسترش ويروس 
منحوس كرونا بيش از يك ســال از سعادت زيارت 
حرم مطهــر آن امام رئوف محــروم بوده اند، لكن به 
شــكرانه اين عيد بــزرگ اســالمى، قرائت همگانى 
صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع) به همراه زيارت 
امين ا...، امروز دوشــنبه 31خرداد ماه، (شــب ميالد) 
ســاعت 20:50 از آســتان قدس رضوى، حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه(س) و بقاع متبركه سراســر 
كشــور با رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى 
برگزار گشــته و همراه با پخش زنده اين مراســم از 
شبكه هاى مختلف رســانه ملى، آسمان سراسر ايران 

غرق در نور و سرور خواهد شد.

اهداى مجموعه اسناد حميدرضا حاجى  بابايى 
به كتابخانه ملى

  مجموعه اســناد، عكس ها و منابع ديدارى و شــنيدارى حميدرضا 
حاجى بابايى، نماينده ادوار مختلف مجلس شوراى اسالمى و وزير اسبق 
آموزش وپرورش، به مركز اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور در 

استان همدان اهدا شد.
مجموعه اســناد اهدايى  وى شامل هزار و 140 قطعه عكس، 816 برگ 
سند، تعداد 119 لوح فشــرده، 6جلد كتاب و تعداد قابل توجهى منابع 
فيلم و عكس ديجيتال اســت كه به مركز اســناد و كتابخانه ملى منطقه 
غرب كشور اهدا شده و در دستور كار فهرست نويسى قرار گرفته است.

همچنيــن مصاحبه حاجى بابايى در مورد تاريخ شــفاهى با هدف ثبت 
وقايــع مهم تاريخ معاصر و رويدادهاى سياســى، عمرانى، اجتماعى و 
فرهنگى استان انجام شده است و وى نظرات، ديدگاه ها و خاطرات خود 

را مطرح كرده است و اين مصاحبه ها ادامه پيدا مى كند.
به گزارش روابط عمومى سازمان اســناد و كتابخانه ملى ايران، از ديگر 
مجموعه هاى اهدايى به سازمان اسناد، تعداد  2هزار سند خاندانى قديمى 

است. 
مديركل خدمات آرشيوى سازمان اســناد و كتابخانه ملى ايران، با بيان 
اينكه اسناد اهدا شده متعلق به خاندان هاى قديم بختيارى است، گفت: 
اسناد متعلق به خاندان سرلك از جمله خاندان هاى مهم بختيارى ساكن 
لرستان است و براى نخستين بار است كه تعداد 2 هزار سند خاندانى با 

ارزش و مهم بختيارى به آرشيو ملى ايران اهدا مى شود.
حامد ايرانشاهى افزود: اهداى اســناد خانوادگى به آرشيو ملى موجب 
مى شــود ديگر خاندان ها نيز اســناد خانوادگى خود را به آرشــيو ملى 
بسپارند؛ زيرا آرشــيو ملى ايران محلى براى نگهدارى اسناد همه ملت 

ايران است.
وى گفت: آرشيو ملى پس از دريافت اين اسناد خاندانى در صورت نياز 

هر يك از اسناد آنها را مرمت مى كند.
ايرانشاهى بيان كرد: براى دسترس پذير كردن اين اسناد به پژوهشگران، 
با روش هاى اســتاندارد در مخازن حفظ و نگهدارى خواهند شد. اداره 
كل توصيف و پردازش اسناد ملى سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران در 

فرايند اهداى اسناد خاندانى نقش مهمى داشته است.

خيابان گردى در شهرهاى جهان آغاز شد؟
بازگشت گردشگران به رستوران ها

 پس از ركود چشــمگير صنعت رستوران دارى جهان در سال 2020 
با توجه به اقدامات كشــورها براى حفاظت از اين صنعت، سال 2021 
مســير بهبودى را در پيش گرفته است. صنعت رســتوران دارى جهان 
به طور جدى تحت تأثير همه گيرى كرونا قرار گرفت و اقداماتى همچون 
فاصله گذارى اجتماعى و نگرانى ها و احتياط ها در اماكن عمومى منجر 

به كاهش مصرف كنندگان در غذاهاى بيرون شده است.
 براســاس اعالم اين منبع، تــا ژوئن 2021 ميزان مصرف ســاالنه در 
رستوران هاى جهان در مقايسه با سال 2019 كاهش 25/6درصدى داشته 
اســت، البته در همين تاريخ در سال 2020 اين رقم تا 82  درصد كاهش 

يافته بود.
به رغم كاهش حضور مردم در رســتوران ها، بازار بخش آنالين غذا در 
جهان با رشد همراه بوده است. اين بازار كه در سال 2019 درآمدى بيش 
از 107 ميليارد دالر داشته پيش بينى مى شده تا سال 2023 به 154ميليارد 
دالر برســد، اما به  دليل همه گيــرى ويروس كرونــا و حضور نيافتن 
مصرف كنندگان در رستوران ها، تحويل غذاى ديجيتال در سراسر جهان 
در سال 2020 در بسيارى از كشورها رشد كرده است. خدمات تحويل 
غذا كه از طريق برنامه هاى تلفن همراه، اينترنت يا پيام كوتاه ســفارش 
مى پذيرند در ســطح جهانى حدود 67درصد افزايــش يافته و آمريكا 
با 123درصد بيشــترين افزايش را داشته اســت. در واقع تعداد تلفات 
رستوران ها ناشــى از كرونا كمتر از حد انتظار بوده است. طبق گزارش 
پايگاه خبرى بلومبرگ، براســاس اعالم انجمن ملى رستورا ن ها حدود 
90هزار رســتوران يعنى كمتر از 14درصد از كل رستوران هاى آمريكا 
به طور دائم يا طوالنى مدت تعطيل شــده اند. اين در حالى اســت كه در 
سال گذشته كارشناسان پيش بينى كرده بودند كه يك سوم رستوران هاى 
آمريكا، حدود 110هزار رستوران در سال 2020 تعطيل مى شود و حتى 

برخى ميزان تلفات را تا 75درصد برآورد كرده بودند. 
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سعيده آقاخانى »
 ششمين دوره انتخابات شوراهاى شهر و روستا 
به پايان رســيد. در شــهر همــدان 314 نفر نامزد 
حضور در پارلمان شهرى شدند، اما امكان شناخت 
و بررسى رزومه و ســوابق اين 314 نفر براى همه 

شهروندان مهيا نشد.
در كوچــه و بازار شــهر همدان، با هركه ســخن 
مى گفتى، جز يكى 2 نفر هم محله اى و اقوام و آشنا 
كه كانديدا شده بودند و يكى 2 نفر ديگر كه سرى به 

محله زده بودند، نام ديگرى شنيده نمى شد.
در فضــاى مجازى نيز با جســت وجوى هشــتگ 
#شوراى_شهر_همدان، صفحه و كانال منسجمى با 
معرفى همه نامزدها ديده نمى شد. با سرچ در گوگل 
هم تنها مى توان اســامى و كــد انتخاباتى نامزدها و 
ليست هاى ائتالفى را ديد و باقى هم تبليغات كاغذى 
عده معدودى از نامزدها در سطح شهر و روزنامه ها 

و جرايد بود.
به نظر مى رســد ادامه اين شــيوه در سنوات آتى، 
موجب ديده نشدن بســيارى از نامزدها، ولو داراى 
كارنامــه قابل اتــكا و تحصيالت عاليــه مرتبط با 
مديريت شهرى و حقوقى مى شود  و از طرفى امكان 
معرفى ويژگى ها و برنامه هاى همه نامزدها و احزاب 

به مردم، و انتخاب اصلح از دست مى رود.
همچنين با از دســت دادن مجال بررسى همه جانبه 
و انتخاب درست براى رأى دهندگان، تضييع حقوق 
شهروندان را شــاهد خواهيم بود و درصد حضور 
در عرصه مديريت شهرى براى نامزدهاى اصلح در 
شوراها كم مى شــود. از سويى با اسراف و تبذير و 
ايجاد زمينه هاى وابستگى نامزدها و احزاب به باندها 
و ائتالف ها مواجه خواهيم شــد كه سمت وســوى 
انتخابات را منحرف و فضاى پارلمان شــهرى را به 
ائتالف هاى سياسى و باندهاى مالى واگذار مى كند. 

اين اتفاق، اثرات ناخوشــايندى در مديريت شهرى 
مى گذارد كه نيازمند بررســى دقيــق و چاره جويى 

است.
تبليغــات اكنون به يك صنعت بزرگ تبديل شــده 
است و شــيوه هاى متنوعى دارد. اما در اين رهگذر 
فرصت براى فعاالن فضاى مجازى و استارت آپ ها 
وجود دارد تا در برهه حساس انتخابات، وارد شده 
و فضــا را در اختيــار تك تك نامزدهــا بگذارند تا 
برنامه ها، ويژگى ها و رزومه نامزدها به عموم معرفى 
شده و توانايى بررسى دقيق تر و آشنايى بيشتر همراه 
با تعامل دوســويه ايجاد شــود و فعاالن مجازى و 

پلتفرم ها نيز بتوانند در اين راستا درآمدزايى كنند.

بــراى برابري نســبي در برخــورداري از امكانات 
تبليغاتي و ايجاد فرصت هاي برابر به وسيله دولت، 
شــهردارى ها مى توانند به جاى استفاده از تبليغات 
محلى براى نصب پوســترها و يا در كنار آن، طبق 
ماده 8 تبصره 2 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاى 
اســالمى شــهر، خالقيت به خرج داده و سايتى يا 
پلتفرمــى را براى معرفى و ارائه رزومه و برنامه هاى 
تك تك نامزدها طراحى كنند و وجود اين فضا را از 
طريق تبليغات شهرى و رسانه هاى جمعى به اطالع 
شهروندان برسانند تا شهروندان هم بتوانند با آگاهى 
همه جانبه از نامزدها، با اطمينان بيشترى رأى بدهند 
و به آبادانى و نشاط شهرى كه در آن زيست مى كنند 

اميدوارتر شوند.
جهان به سوى راه هاى جديدى رفته است كه امكان 
دسترســى همگان به اطالعات، راحت تر و سريع تر 
اســت و ابزارهاى آن، در حال حاضــر در ايران نيز 
فراهم است. اينكه ما هنوز راه هاى متعلق به دهه هاى 
گذشــته را تكرار كنيم ممكن اســت به مذاق عده 
معدودى با اهداف سياسى و اقتصادى خوش بيايد، 
اما بى شــك، به نفع شهروندان و توسعه پايدار شهر 
نيست كه در يك فضاى آشفته تبليغاتى، بررسى همه 
نامزدها ناممكن و مهمترين بخش مديريت شهرى 
در يك تصميم پر ريسك به ائتالف ها و باندها سپرده 

شود.

 بازرس جامعــه حرفه اى اقامتگاه هاى بوم گردى 
كشــور حال اين روزهــاى اقامتگاه هاى بوم گردى 
را ناخــوش توصيف كرد و گفت: متأســفانه تمام 
وعده هايى كه براى حمايت داده بودند، در حد همان 

وعده ها ماند.
ياور عبيرى با اشاره به چالش هايى كه اقامتگاه هاى 
بوم گردى كشور با آن مواجهند، بيان كرد: از حدود 
يك سال ونيم پيش كه بيمارى كرونا شيوع پيدا كرده 
اقامتگاه هاى بوم گردى كشــور با مشكالت زيادى 
دســت وپنجه نرم مى كنند و تعدادى زيادى از آنها 
هم مغلوب اين مشكالت شده و از گردونه فعاليت 

خارج شدند.
وى گفت: متأسفانه در اين مدت بخش دولتى توجه 
چندانى به اين مراكز اقامتى نداشته و نتوانسته رافع 
مشــكالت آنها باشــد.عبيرى افزود: هر چند سال 
گذشته دولت مصوب كرد به منظور حمايت از مراكز 
اقامتى از جمله اقامتگاه هاى بوم گردى وام هاى آنها را 
به مدت 6 ماه از مهر ماه 1399 تا نوروز 1400 امهال 

مى كند، اما در اين مدت چنين اتفاقى نيفتاد.
وى گفت: اين دستورالعمل به همه بانك هاى كشور 
ابالغ شــده بود، اما بانك ها زير بار اين كار نرفتند و 
فعاالن گردشگرى در حوزه اقامتگاه هاى بوم گردى را 

وادار به پرداخت اقساطشان كردند.
عبيرى بيان كرد: معاون گردشــگرى وزارتخانه در 
رسانه ها اعالم كرد كه مصوبه امهال وام گرفته شده و 

هر استان خودش پيگيرى هاى الزم را انجام دهد كه 
براى نمونه ما در كرمانشاه مكاتباتى را با استاندارى، 
اداره كل ميراث فرهنگى و سازمان بازرسى داشتيم، اما 

بانك ها زير بار نرفتند و موفق به اين كار نشديم.
وى افزود: وادار كردن بانك ها به امهال وام ها اقدامى 
اســت كه بايد از باال انجام گيرد نه اينكه اســتان ها 
خودشــان پيگيرى كنند، زيرا وقتى بانك ها دستور 
معاون گردشگرى كشور را اجرايى نمى كنند، چطور 
مى خواهنــد به پيگيرى هــا و حرف هاى يك فعال 
گردشگرى كه در روستا فعاليت مى كند، گوش كنند.

عبيرى گفت: طبق بررســى هايى كه در استان هاى 
مختلف انجام داده ام، اقامتگاه هاى بوم گردى در همه 
استان ها چنين شرايطى را دارند و حال اگر مسئوالن 
كشور مدعى هستند كه براى آنها كارى انجام داده اند 

و بانك ها را وادار به امهال وام ها كرده اند، آمار آن را 
به صورت دقيق در اختيار ما قرار دهند.

وى افزود: به خاطر همين بحث امهال نيافتن وام ها 
برخى از اقامتگاه هاى بوم گردى كه دچار خســارت 
مالى شده بودند، مجبور شدند كه اين حرفه را رها 
كنند. عبيرى در ادامه به بحث تســهيالت كرونايى 
كه قرار بود به اقامتگاه هاى بوم گردى پرداخت شود 
نيز اشــاره كرد و گفت: طبــق مصوبه اى كه در اين 
رابطه ابالغ شده تسهيالت در نظر گرفته شده براى 
اقامتگاه هاى بوم گردى بسيار كم و با سود باال بود كه 
دوباره بارى را بر دوش اين مراكز اقامتى زياد مى كرد 
و از سوى ديگر آنچنان بسته حمايتى نبود كه مورد 

استقبال واقع شود.
وى در ادامــه با بيان اينكــه اقامتگاه هاى بوم گردى 

در وضعيت مناســبى نيستند، افزود: تا سال گذشته 
هر بار كه بيمارى كرونا در كشــور تشديد مى شد، 
اقامتگاه هاى بوم گردى نيز به مانند بسيارى ديگر از 
حوزه ها تعطيل مى شدند، اما از حدود چند ماه پيش 
اقامتگاه ها را جزو مشــاغل ضرورى گروه يك قرار 
داده اند، با اين حال فرقى چندانى هم برايمان ندارد، 
چون هر بار مى خواهيم مسافر بگيريم، تمام مسيرها 

بسته است و مسافرى نمى آيد.
بازرس جامعه حرفه اى بيان كــرد:  در حال حاضر 
حدود 95درصــد از ظرفيت اقامتگاه هاى بوم گردى 
خالى است و به جز در ايام عيد نوروز كه مسيرها باز 

بود، در ساير ايام ميهمانى نداشته ايم.
وى در ادامه به روى كار آمدن دولت جديد در يكى 
2 ماه آينده هم اشاره كرد و گفت: اميدواريم دولت 
بعدى حمايــت الزم را از اقامتگاه هاى بوم گردى به 

عنوان مراكز اقامتى نوپا  داشته باشد.
عبيرى گفت: انتظار داريم كســى را به عنوان وزير 
گردشــگرى انتخاب كننــد كه مديــرى توانمند 
باشــد و تعامل بين دســتگاهى خوبى داشته باشد، 
زيرا گردشــگرى صنعتى اســت كه فقط مربوط به 
يك وزارتخانه نيســت و براى رشد آن تعامل بين 
دستگاهى را مى طلبد. وى بيان كرد: وزير گردشگرى 
آينده بايد قــدرت چانه زنى بااليــى براى حفظ و 
ارتقاى صنعتى كه رو به نابودى است داشته باشد و 
گردشگرى را به عنوان يك صنعت كه جايگاه مهمى 

در دنيا دارد، مورد توجه قرار دهد.
عبيرى در پايان گفت: فعاالن اقامتگاه هاى بوم گردى 
كسانى هستند كه موجب مهاجرت معكوس شده اند، 
روستاها را آباد كرده اند، امنيت را به همه جا برده اند 
و براى مردم روســتاها درآمدزايى و ايجاد اشتغال 
كرده اند، بنابراين بايد نگاه ويژه اى به آنها داشته باشند.

آشفتگى تبليغات شوراى شهر 
و فرصتى كه از دست رفت

حال ناخوش اقامتگاه هاى بوم گردى كشور

 وعده هايى كه پوچ بود!
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