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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت صنايع سيم و كابل همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت فروسيليس غرب پارس

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

كارخانه آرد همدان - شجاعى و بختيارى 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
هفتــه صنعــت و معــدن فرصــت مغتنمــى بــراى ارائــه زحمــات تالشــگران 
ــه ى شــما و  عرصــه صنعــت و معــدن و تجليــل از فعاليــت هــاى مدبران

همــكاران صديــق و دلســوز تــان مــى باشــد.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 

ی باد  ا عدن  ت و  ه 
ی باد  ا عدن  ت و  ه 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

مجموعه كشت و صنعت خزل نهاوند - خزايى

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

فــرا رســيدن هفتــه صنعــت و معــدن 
را خدمــت جنابعالــى و تمامــى دســت 
صنعــت  تالشــگران  و  انــدركاران 
ــت  ــك و تهني ــدان تبري ــتان هم اس
ايــزد  درگاه  از  و  نمــوده  عــرض 
ــت  ــزون خدم ــق روزاف ــال توفي متع
در حــوزه صنعــت و معــدن را برايتــان 

ــم. آرزومندي

ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 

تبريك و تهنيت

مديريت شركت لوح زرين مالير (توليد كاغذ) - اسماعيل حاتمى

ی باد ا عدن  ت و  تبريك و تهنيته 
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

روابط عمومى شركت بتون صنعت بريس

ی باد ا عدن  ت و  ه 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان 

خدمــت  را  معــدن  و  صنعــت  هفتــه 
ــه  ــگران عرص ــى تالش ــى و تمام حضرتعال
صنعــت اســتان تبريــك و تهنيــت عــرض 
نمــوده ،اميــد اســت بــا همدلــى و همــكارى 
مســئولين شــاهد رونــق اقتصــادى اســتان 

ــيم. ــد باش ــش تولي ــال جه در س

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

فرا رسيدن هفته صنعت و معدن را خدمت 
حضرتعالى و تمامى همكاران و تالشگران 
و  تبريك  همدان  استان  صنعت  عرصه 
تهنيت عرض نموده، اميد است با همدلى 
و همكارى مسئولين شاهد رونق اقتصادى 

استان باشيم.

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

شركت تعاونى فرآورده هاى گوشتى خوراك آفرين (سكالو 1) 

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

مديريت و كاركنان شركت نهاوند پالست همت

ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 

 مهندس حميدرضا متين
رياست محترم سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان همدان
 و مهندس كامران زنگنه 

        رياست محترم اداره 
صنعت و معدن شهرستان مالير 

 مهندس حميدرضا متين
رياست محترم سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان همدان
  و مهندس سيد حسين خوانسارى 
 معاونت محترم پشتيبانى و توسعه منابع 
انسانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان همدان 

 مهندس حميدرضا متين
رياست محترم سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان همدان
  و مهندس كامران زنگنه 

    رياست محترم اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان مالير 

خدمت  را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
و  اندركاران  دست  تمامى  و  بزرگواران  شما 
تالشگران صنعت استان همدان تبريك و تهنيت 

عرض مى  نماييم. اميد است در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
دست  تمامى  و  بزرگواران  شما  خدمت 

عرض  تهنيت  و  تبريك  همدان  استان  صنعت  تالشگران  و  اندركاران 
مى نماييم. اميد است در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

بدينوسيله هفته صنعت و معدن را خدمت شما 
تالشگران  و  دستاندركاران  تمامى  و  بزرگواران 

صنعت استان تبريك و تهنيت عرض نموده و همچنين از خدمات ارزنده تمامى 
زحمتكشان عرصه صنعت تقدير و تشكر به عمل مى آوريم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

مديريت شركت لوح آجر ماشين بامك نو - بداغى

ی باد ا عدن  ت و  ه 

رياست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان

خدمت  را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
حضرتعالى و تمامى تالشگران و كارگران عرصه 
صنعت استان همدان تبريك و تهنيت عرض 
نموده، بى شك كسب موفقيت هاى بى بديل 
دولتى  و  خصوصى  هاى  بخش  در  صنعتگران 
مصداقى بارز از توسعه و پيشرفت كشور است.

آگهى منـاقصه 
يــك شــركت توليــدى در شــهرك صنعتى 
بهــاران همــدان در نظــر دارد زمينــى 
را  هكتــار  تقريبــى 1/5  مســاحت  بــه 

ــد.  ــطيح نماي ــردارى و تس خاكب
لــذا از پيمانكارانــى كــه تمايــل بــه 
ــد دعــوت  ــه دارن ــن زمين ــكارى در اي هم
مــى شــود جهــت اعــالم قيمــت بــا 
شــماره 09188180889 تمــاس حاصــل 

فرماينــد.

هفته صنعت و معدن بهانه ايســت براى ارج نهادن به تالش هاى شــبانه روزى تالشگران عرصه توليد و صنعت استان و 
كشور، ضمن گراميداشت اين هفته، اين مناسبت را خدمت حضرتعالى و تمامى همكاران دلسوز و كارگران تالشگر عرصه 
توليد استان تبريك و تهنيت عرض نموده،اميد است با هميارى و همكارى مسئوالن استان شاهد رشد و شكوفايى بيشتر 

صنايع مختلف در استان همدان باشيم.

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

شركت شيمى معدنى همدان - شركت پودر اكباتان

ی باد ا عدن  ت و  ه 
 مهندس حميدرضا متين

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

 و مهندس محمد خاكى
معاون امور معادن و صنايع معدنى 

استان همدان
فرا رسيدن 10 تيرماه روز صنعت و معدن 
را خدمت شما بزرگواران و تمامى دست 

عرض  تهنيت  و  تبريك  همدان  استان  صنعت  تالشگران  و  اندركاران 
مى نماييم. اميد است در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان 
(سهامي عام) 

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

ــن  ــات تامي ــر دارد خدم ــان در نظ ــيمان هگمت ــركت س ش
ــان  ــيمان هگمت ــه س ــاز كارخان ــورد ني ــاني م ــروي انس ني
ــراي  ــر ب ــاده و ماه ــر س ــر كارگ ــدود 120 نف ــداد ح ــه تع ب
خدمــات بارگيرخانــه، نظافــت، تهيــه غــذا و ســاير خدمــات 
ــق  ــال از طري ــدت يكس ــه م ــاز را ب ــورد ني ــي و اداري م فن
مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد.  
ــد  ــدان جهــت دريافــت شــرايط مناقصــه مــي توانن عالقمن
از تاريــخ 1399/04/11  تــا 1399/04/18 بــه ســايت
از  يكــي  يــا  و   www.HegmatanCement.com  

ــد.  ــه نماين ــل مراجع ــاي ذي آدرس ه
1)  دفتر تهران: 

خيابــان فردوســي، خيابــان كوشك(ســروش الديــن تقــوي)، 
بــن بســت انوشــيرواني، پــالك 6 ، 

تلفن: 02166727816-02166716585
2) كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزيــن، 

روســتاي شــاهنجرين
تلفن: 7316-20  3633  081

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

ــات  ــات انتظام ــان در نظــر داردخدم شــركت ســيمان هگمت
كارخانــه ســيمان هگمتــان بــه منظــور تأميــن 17 نفــر نيروي 
ــوال و  ــراي حفاظــت و حراســت از ام ــاز ب ــورد ني انســاني م
ــام  ــب انج ــه در قال ــدوده كارخان ــود در مح ــات موج امكان
عمليــات نگهبانــي و گشــت زنــي داخــل و محوطــه پيرامونــي 
ــق  ــاه از طري ــدت دوازده م ــه م ــط را ب ــوارد مرتب ــاير م و س
مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايد.  
ــد  ــه مي توانن ــناد مناقص ــت اس ــت درياف ــدان جه عالقمن
ســايت بــه   99/04/18 تــا   99/04/11 تاريــخ  از 
از  يكــي  يــا  و   www.HegmatanCement.com  

ــد.  ــه نماين ــل مراجع ــاي ذي آدرس ه
1)  دفتــر تهــران: خيابــان فردوســي، خيابان كوشك(ســروش 

الديــن تقــوي)، بن بســت انوشــيرواني، پــالك 6 ، 
تلفن: 02166716585- 02166727816

2)  كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزيــن، 
روســتاي شــاهنجرين 

تلفن: 7316-20  3633  081

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان 
(سهامي عام) 

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان (سهامي عام) 

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد به كارگيرى يكدستگاه جرثقيل 25 تن به همراه راننده  جهت استفاده درامور روزانه كارخانه  را از طريق مناقصه عمومي 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  

عالقمندان جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ 99/04/11  تا 99/04/18 به سايت www.HegmatanCement.com و يا يكي از آدرس هاي 
ذيل مراجعه نمايند. 

1)  دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك(سروش الدين تقوي)، بن بست انوشيرواني، پالك 6  - تلفن: 02166727816-02166716585
2)  كارخانه: شهرستان رزن، بخش قروه درجزين، روستاي شاهنجرين، 

تلفن: 7316-20 081-3633

فعال مسكن: تا چند ماه آينده تبعات اجاره نامه هاى غيررسمى بروز مى كند

تعيين سقف براى اجاره بها شدنى است؟

پاسخ به يك پرسش قديمى 
در كاوش فصل 22

نشانه هـايى
 از دوره مـاد 
در هگمتانه پيدا شد
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يادداشت روز

نگاه

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سالمت خانواده و جامعه 
بيشتر از يك ماسك ارزش دارد

مهدى ناصرنژاد »
 اين روزها كه خطر ويروس كرونا يا همان كوويد 19 با شــدت 
و سرعت بيشترى درحال اوج گيرى است، از باالترين تا پايين ترين 
مقام مســئول در كشــورمان به مردم توصيه مى كنند به قيمت يك 
ماســك معمولى و اگر شده با يك دستمال ساده براى پوشش دهان 
و بينى، ســالمتى خود و جامعه را مقابل اين خطر بزرگ بيمه كنند 
اما حضور بى محاباى قشــرهاى مردم در نقاط شلوغ و پرتردد نشان 
مى دهد كه غالب شــهروندان حتى در شــهرهاى با وضعيت قرمز 
هنوز اين دغدغه جهانى را جدى نگرفته اند و با بى توجهى و غفلت 
شــراره هاى بى رحم كرونا براى به آتش كشيدن آرامش انسان ها را 

شعله ورتر مى سازند. 
حدود 7 ماه از شــيوع ويروس كرونا در جهان مى گذرد و آمارهاى 
رسمى مجامع پزشــكى بيانگر اين واقعيت است كه با مرگ و مير 
و خســارت هاى غيرقابل جبرانى كه كرونا از خود باقى گذاشته و 
همچنــان پيش مى رود تاكنون بزرگ تريــن فاجعه و تراژدى تاريخ 
بشريت شــكل گرفته است و معلوم نيســت پايان اين فاجعه كجا 

باشد!
نگرانى قابــل قبول و تأمل بر انگيز مردم جهــان از آينده كرونا اين 
است كه، جهان پزشكى با تمام پيشرفت هاى علمى خود و با وجود 
دسترســى به مجهزترين آزمايشــگاه ها و مراكز تحقيقاتى آشكار و 
پنهان خــود، هنوز به ماهيت ويروس كرونا پى نبرده اســت و هر 
نظريه علمى و پزشــكى نيز در اين زمينه فقط گمانه زنى و حدس و 

احتمال بوده است. 
با وجود اين جامعه پزشــكى حتى با صدور اطالعيه هاى رسمى 
روى يك نكتــه درباره بالى كرونا اتفاق نظــر دارند، آن هم اين 
اســت كه لزومًا همه مــردم در هر نقطه جهان بهداشــت فردى 
و اجتماعى را رعايت كنند و كارآمدترين شــيوه هاى بهداشــتى 
هم براى دور ماندن از خطر و بالى كرونا، همانا شست وشــوى 
دســت ها و زدن ماســك هاى معمولى براى پوشش نيمه صورت 
است. واقعًا اين نكته باريك تر از مو بسيار جاى تأمل دارد، يعنى 
خطــرى به اين بزرگى و وحشــتناكى و عكس العمل حفاظتى به 

اين سادگى و شدنى!!!
مگر غير از اين اســت كه حتى اگر خطر بالقــوه اى هم مثل كرونا 
نباشــد، هر شــخص عاقــل و پاكيــزه و باتقوايى وظيفــه دارد با 
شست وشوى دائمى دســت و صورت و رعايت بهداشت فردى و 
اجتماعى، حداقل ترين اخالق و رفتار انســانى و اجتماعى خود را 

بروز دهد!
حال مســئوالن و مجامع پزشكى كشــورمان نيز در اين برهه بسيار 
حساس و خطرناك از تاريخ پزشــكى و سالمت عمومى كشور و 
ملــت همين انتظار حداقلى را از مردم فهيم و غيرتمند كشــورمان 

دارند و انصافًا انتظار زيادى نيست! 
اين نكته نيز بســيار مهم اســت كه بپذيريم در همين مدت نســبتًا 
كمى كه از شيوع كرونا در كشــورمان مى گذرد، بودجه و امكانات 
ذخيره سازى شده چندين سال مراكز درمانى صرف مبارزه با كرونا 
و معالجه بيماران شــده اســت كه موضوع كوچكى نيست و چنين 
هزينه هاى هنگفتى از جيب يك يك مردم اســت و قطعًا هزينه هاى 
حتى شخصى براى يك عدد ماسك معمولى در جاى خود موجب 
جلوگيرى از هزينه كرد رقم هاى بسيار باالتر در بيمارستان ها خواهد 

شد. 
انصافا استفاده از ماسك در اين هنگامه بال و جنگ و گريز با كرونا 
در ســطح جامعه در يك قاب باز از زاويه نگاه صنعت عكاســى، 
صحنه و جلوه زيبايــى از پويش هاى اجتماعى به نمايش مى گذارد 
و شــعور اجتماعى باال و يكدســت مردم يك شهر و يك كشور را 

به تصوير مى كشد. 
چقــدر زيبا و ديدنــى و قابل به تصوير كشــيدن و نمايش جهانى 
خواهــد بود اگر مردم كشــورمان و يا همين شــهر زيبا و دل انگيز 
خودمان بــا مردم همه داناى آن در ايــن پويش عمومى به صورت 
يكدســت از دستمال هاى ســاده و قابل شست وشو براى پوشاندن 
دهــان و بينى خود اســتفاده كنند و در اين معنــا براى رو كم كنى 
از انواع ماســك معمولى و ويژه هم كه شــده، دستمال را به جاى 
ماسك مد كنند و خاطره اى از كرونا براى نسل هاى آينده كشورمان 

باقى گذارند.
اين نكته هم گفتنى است كه بر اساس برخى گمانه زنى هاى پراكنده 
پزشــكى، درصورت عدم دسترســى مجامع تحقيقاتى به واكسن يا 
داروى قطعى براى پيشگيرى و معالجه كرونا و چاره جويى عاجل، 
حداقل 6 ســال زمان الزم اســت تا ويروس كرونا به طور طبيعى و 
نرمال اثرات درگيركننده و بيمارى زاى خود را از دســت بدهد و يا 

به شدت ضعيف و بى اثر شود.
 بنابرايــن در تمام اين مدت پيش بينى شــده، چاره كار كرونا فقط 
احتياط و مراقبت و هوشيارى و پاكيزگى كامل افراد جامعه در مقابل 

خطر مرگ آور كرونا خواهد بود.

امامان جماعت مدارس نيازمند حمايت هستند
 امام جمعه همدان با بيان اينكه طالبى كه در مدارس به اقامه نماز مى پردازند، نيازمند 

حمايت هستند، از حساسيت كار با دانش آموزان خبر داد.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در شوراى همكارى حوزه 
و آموزش و پرورش، با اشــاره به آغاز به كار مركــز تربيت كودك و نوجوان در همدان، 
اظهار كرد: از آنجايى كه اين مركز زيرنظر شوراى فرهنگ عمومى فعاليت مى كند، مى توان 
براى تربيت مربى در زمينه كودك و نوجوان از آن كمك گرفت تا تمامى كارها بر دوش 

آموزش و پرورش نباشد.

وى افزود: در كنار تربيــت مربى، در بحث برپايى كارگاه هاى تخصصى در زمينه تربيت 
كودك و نوجوان نيز مى توان از ظرفيت مركز تخصصى تربيت كودك و نوجوان اســتفاده 

كرد.
امــام جمعه همدان با بيان اينكه طالبى كه در مدارس بــه اقامه نماز مى پردازند، نيازمند 
حمايت هســتند، مطرح كرد: حساســيت كار با دانش آموزان قطعا بسيار بيشتر از كار در 
قسمت هاى ديگر اســت؛ بنابراين مى توان با همراهى ادارات، هر اداره، نماز يك مدرسه 

را تقبل كند.
وى تصريح كرد: طالب از نظر اقتصادى در شــرايط خوبى قرار ندارند؛ بنابراين مى توان 
بــا نزديك كردن مبلغ دريافتى امامان جماعت ادارات با امامان جماعت مدارس، قدمى را 

براى حمايت از طالب فعال در مدرسه برداريم.
آيت ا... سيدمصطفى موسوى اصفهانى نيز با بيان اينكه موضوعات مطرح شده در كارگروه 
همكارى حوزه و آموزش و پرورش برخالف وجود نكات خوب، اما به صورت كلى بيان 
شده است، مطرح كرد: آنچه مهم است بايد ببينيم كه كدام يك از اين طرح ها قابل اجرا و 

پياده شدن است و با امكانات ما و شرايط آموزش و پرورش همخوانى دارد؟
وى با تأكيد بر اينكه حوزه همدان داراى امكانات خوبى در عرصه هاى مختلف اســت، 
گفت: معاون تبليغ حوزه علميه اســتان يكى از نيروهاى فعال در عرصه هاى تبليغى است 
كه حتى پيش از حضور در اين جايگاه از طريق گروه تبليغى سراج به موفقيت هاى خوبى 
در سطح استان دست يافته است و اين همان ظرفيت هايى است كه بايد از آن استفاده كرد.

آئين استقبال از پرچم رضوى در همدان پيام برگزار شد

ميزبانى از ميهمان رضوى

توان افزايى سمن  ها تدبير اميدبخش دولت
 تدبير دولت در توان افزايى سمن ها با ايجاد زمينه هاى الزم و حمايتى، 
دامنه پرداختن و رسيدگى به مشكالت و آسيب هاى اجتماعى و به نوعى 

برقرارى عدالت در جامعه را بسيار فراتر از گذشته نمايان كرد.
توجه ويژه دولت تدبير و اميد به فعاليت سازمان هاى مردم نهاد سبب شد 
تا در 7 ســال گذشته عالوه بر افزايش چشمگير سمن ها در حوزه هاى 

مختلف، پيوند عميق مردمى با دولت و بخش خصوصى ايجاد شود.
در واقع بهره مندى از ظرفيت سازمان هاى غيردولتى يا همان سمن ها در 
دولت تدبير و اميد به يك باور تبديل شد و به عنوان بازوان توانمند در 
كنار دولتمردان نقش مهم و مؤثرى در پرداختن و رسيدگى به مشكالت 
و آســيب ها از جمله محروميت و به نوعى برقــرارى عدالت در نظام 

اجتماعى ايفا كرده اند.
ســازمان هاى مردمى و متشــكل از افراد داوطلب بدون وابســتگى 
به دولت و به صورت غيرانتفاعى با تشــكيالت ســازمان يافته براى 
موضوعات متنوع شــامل اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى و در قالب 

اهداف خيريه  اى فعاليت مى  كنند.
چتر حمايتى دولت تدبير و اميد در سال هاى اخير موجب شد تا سمن ها 
به عنوان نهادهاى مدنى و واسط بين دولت و مردم؛ مشاركت گسترده را 

در توسعه جامعه در بخش هاى مختلف داشته باشند.
همفكــرى و همراهى بــا دولت و بخش خصوصى، مشــاركت در 
برنامه ريزى، اجرا و ارزيابى، فعاليت هاى پژوهشــى و آموزشــى و 
ترويجى، رسانيدن صداى مردم به ويژه گروه هاى محروم به جامعه و 
دولت، مشاركت با ديگر سازمان هاى غيردولتى براى حل مشكالت 
عمومى از جمله زمينه هايى است كه دولت تدبير در مسير اميدبخش 

سمن ها فراهم ساخت.
چتر حمايتى دولت تدبير و اميد در سال هاى اخير موجب شد تا سمن ها 
به عنوان نهادهاى مدنى و واسط بين دولت و مردم؛ مشاركت گسترده را 

در توسعه جامعه در بخش هاى مختلف داشته باشند.
بر اساس آمارهاى موجود بيش از 500 سازمان مردم نهاد در سطح استان 
همدان و در حوزه هاى مختلف محيط زيست، فرهنگى، درمانى، خيريه، 
آموزشى، پيشگيرى و مبارزه با اعتياد و امور جوانان فعاليت دارند. اين 
درحالى اســت كه پيش از روى كار آمدن دولت تدبير و اميد، فهرست 
ســمن هاى شناسنامه دار و فعال اســتان همدان نزديك به 200 سازمان 

مردم نهاد بود كه در واقع شاهد افزايش چشمگير در اين حوزه هستيم.
دســتگاه هاى صادركننده مجوز براى فعاليت تشكل هاى غيردولتى در 
اســتان اســتاندارى و فرماندارى ها، ورزش و جوانان، نيروى انتظامى، 
بهزيستى، تبليغات اسالمى، فرهنگ و ارشاد اسالمى و فنى و حرفه اى 
هستند و با سرعت بخشيدن در صدور مجوز فعاليت، گروه هاى مردمى 

را در مسير خدمت به هم نوع سوق مى دهند.
توجه و اعتماد به ظرفيت ايجاد شده از توان و تفكر استعدادهاى جامعه 
در قالب ســمن ها موجب شــده تا امروزه قلمرو سطح مشاركت هاى 
مردمى افزايش چشــمگير يابــد به ويژه اينكه دولت تدبيــر و اميد با 
نامگذارى روز تشكل ها و مشاركت هاى اجتماعى در تقويم ملى ثابت 

كرد كه نگاه ويژه به كاركرد سازمان هاى مردم نهاد دارد.
امروزه سمن هاى مردم نهاد در حوزه هاى مختلف اعم از مدرسه سازى، 
كمك هاى مؤمنانه، امور بهداشــتى و درمانى، محيط زيست و مسائل 

فرهنگى نقش مهم و مفيدى در جامعه ايفا مى كنند.
دولت با حمايت هاى ويژه از بازوان توانمند مردمى خود در اين حوزه، 
قلمرو مهربانى ها را افزايش داد و موجب شد تا اين تشكل ها، عالوه بر 
كاهش فاصله بين مردم و حاكميت به كوچك  ســازى حجم دولت  و 

بهبود كيفيت و خدمات براى افراد نيازمند كمك كنند.
نقش محورى سمن ها در كمك به مسئوالن عرصه هاى مختلف اجرايى 
استان همدان در سال هاى گذشته غيرقابل انكار است و همواره توانمندى 

خود را به اثبات رسانده اند.
كمك به دولت در پيشگيرى و مقابله با ويروس كرونا با ايجاد ستادهاى 
مردمى از ســوى ســمن ها، راه اندازى كارگاه هاى ماسك در كمترين 
زمان ممكن، توزيع رايگان اقالم بهداشتى و كمك هاى مؤمنانه، ترويج 
فرهنگ مصرف بهينه و صرفه جويى در استفاده از منابع موجود با اجراى 
برنامه هاى مختلف، كمك به وضعيت سيل سال گذشته و امدادرسانى 
گســترده به نيازمندان، حضور مســتمر در نقاط محــروم و اقدام هاى 

عام المنفعه از مهم ترين دستاورد سازمان هاى مردم نهاد در همدان است.

1- زمان بازگشــايى مدارس و دانشگاه ها احتماال تغيير مى كند. گويا 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس قصد ورود به اين موضوع با 
در نظر گرفتن شيب صعودى مبتاليان كرونا در كشور را دارد. گفتنى 
است مدارس و دانشــگاه ها براى ارائه 90 درصد آموزش به صورت 

مجازى و الكترونيكى در سال تحصيلى آماده مى شوند.
2- قوانين فضاى مجازى ســاماندهى مى شــوند.گويا پژوهشگاه قوه 
قضائيه در حال انجام اين ســاماندهى اســت. گفتنى اســت كميته و 
كارگروهى به اين منظور تشكيل و وظيفه تدوين پيش نويس ساماندهى 

قوانين فضاى مجازى را برعهده دارد.
3- احتكار اقالم بهداشتى از فعاليت هاى محتكرين خارج شده و اين 
اقالم در انبار توليدكنندگان دپو شــده است. گويا شيب احتكار اقالم 
بهداشــتى به ويژه ماسك ، دستكش و مواد ضدعفونى كننده نزولى و 
نزديك به صفر شده است. گفتنى است توليد انبوه و توصيه به استفاده 
نكردن از دســتكش، رعايت نشــدن پروتكل هاى بهداشتى و سختى 

صادرات دليلى بر دپو توليدات اقالم بهداشتى است.
4- ناطق نورى از رسايى شــكايت كرده است . گويا اين شكايت با 
اتهام نشــر اكاذيب انجام شده و در دست پيگيرى است. گفتنى است 
پس از دادگاه طبرى معاون اجرايى سابق قوه قضاييه، رسايى در فضاى 
مجــازى اتهاماتى را در ارتباط با حمايت ناطــق از طبرى در ابتداى 

فعاليت، عنوان كرده بود.
5- مشــكل بازى هاى آنالين در روزهاى گذشــته قطع كابل دريايى 
اينترنت در خليج فارس بوده اســت. گويا اين كابل تعمير و به مدار 
بازگشته و مشكل ارتباط اينترنتى حل شده است. گفتنى است اين كابل 
سالى چند بار قطع مى شود و اينترنت كشور را با مشكل مواجه مى كند.

  احمد خرم، رئيس سازمان نظام مهندسى 
كشور با جامعه مهندســى و دست اندركاران 
حوزه ساخت و خدمات فنى و مهندسى اتاق 
بازرگانى صنايع معادن و كشــاورزى همدان 

ديدار و گفت وگو كرد.
 رئيس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 
كشــاورزى همدان در اين ديدار گزارشى از 
تازه ساخت  ســاختمان  پروژه  پيشرفت  روند 
اتاق همدان و فعاليت هاى انجام شــده در اين 

پروژه ارائه كرد.
كرد  اميــدوارى  ابراز  زبردســت،  على اصغر 
و افزود: در صدد هســتيم تا پايان سال 99، 
بخش هــاى اصلى پــروژه ســاختمان را به 

بهره بردارى برسانيم.
به گــزارش روابــط عمومى اتــاق همدان، 
وى شــرايط نامســاعد اقتصادى و افزايش 
چندبرابــرى قيمت مصالــح را از مهم ترين 
موانــع دســت و پاگيــر پيــش رو در ادامه 
پيشــرفت پــروژه ذكر كرد و توســعه كامل 
تمامى طبقات را مبنى بر مســاعدت فعاالن 

اقتصادى و اتاق ايران عنوان كرد.
رئيــس اتــاق همــدان در اين نشســت از 
حمايت ها و همكارى هاى متقابل دستگاه هاى 
اجراى اســتان خبرداد و گفت: معاونت امور 
عمرانى استاندارى، سازمان جهاد كشاورزى، 
اداره راه و شهرســازى، سازمان امور اراضى، 
اداره منابــع طبيعــى و آبخيزدارى و ســاير 
دســتگاه هاى مربوط، در پيشبرد اهداف اتاق 
همدان مبنى بر ايجاد يك پايگاه امن اقتصادى 

براى حل و فصل مشكالت بخش خصوصى، 
فعاليت و همكارى چشــمگيرى انجام داده 

است.
زبردســت مطالبه حقوق بخش خصوصى را 
به صورت منسجم و سازمان يافته از مهم ترين 
اثــرات پارلمان بخش خصوصى عنوان كرد و 
افزود: فعاالن اقتصادى اســتان دريافته اند كه 
مطالبه انفرادى حقوق، خود اغلب امرى زمان بر 
و طاقت فرسا است و هم اكنون اتاق بازرگانى 
به عنوان پارلمان بخش خصوصى، اين ظرفيت 
را ايجاد كرده تــا موضوعات و موانع ابتدا در 
كميســيون ها و كميته هاى زيرمجموعه طرح 
موضوع شــده و درصورت نبود تسهيل امور، 
موضوع در شوراى گفت وگوى دولت و بخش 

خصوصى حل و فصل شود.
در ادامه اين نشســت رئيس ســازمان نظام 
مهندسى ســاختمان كشور ضمن قدردانى از 
فعاليت هاى ارزشــمند اتاق بازرگانى همدان 
در ســاليان اخير گفت: در دوره هايى پارلمان 
بخش خصوصى استان به يك موجود بى جان 
مبدل شــده بود اما بــا تالش هاى جهادى و 

دلســوزانه اى كه در ســاليان اخير انجام شد، 
اتاق بازرگانى همــدان با حضور در مباحث 
پارلمان بخش خصوصى كشــور و اقدامات 
اثرگــذار، اكنون در ســطح كشــور مطرح و 
صاحب جايگاهى شــناخته شــده است كه 
بى شــك مرهون تالش هاى رئيــس اتاق و 

همكاران پرتالش ايشان است.
 احمد خرم اظهــار كرد: يك جريان حمل و 
نقلى در استان ايجاد شد و به پيشرفت خوبى 
رســيد اما تدبير و اصالح در نقاط حادثه خيز 
هنوز امرى اســت كه نياز است بيشتر به آن 

پرداخته شود.
وى در مباحث توسعه استان تأكيد كرد: هنوز 
معتقديم توســعه گردشگرى مهم ترين بحث 
استان است و مى بايســت 50 درصد بودجه 
زيربنايى و خدمات عمومى اســتان به سمت 
حوزه گردشــگرى و زيرشاخه هاى آن چون 

صنايع دستى و .. هدايت شود.
وى ضلع ديگر توســعه اســتان را توســعه 
كشاورزى دانست و تأكيد كرد: اكنون در مبحث 
توسعه كشاورزى توسعه كمى مدنظر نيست، 

بلكه آنچه مهم و اثربخش تر خواهد بود توسعه 
كيفى اســت. ايشان با اشاره به برخى اقدامات 
ســازنده اى كه در دوره اســتاندارى مهندس 
زبردســت انجام شــد، بحث يكپارچه سازى 
زمين هــاى پراكنــده و بهره بردارى هاى نوين 
از آن را از مهم ترين اقداماتى برشــمرد كه در 
حوزه كشاورزى صورت گرفت و يادآور شد 
در آن دوره، استان 4 سال به عنوان رتبه نخست 

كشاورزى در كشور مطرح بود.
وى بــا انتقاد از طوالنى شــدن فرايند كنترل 
نقشــه در سازمان اظهار كرد: در مواردى اين 
امر 6 ماه به طــول مى انجاميد و نقد اصلى تر 
آنجايى است كه نقشــه كنترل شده در اغلب 
موارد اجرا نشده و موضوع به كميسيون ماده 
100 ارجاع و اعمال جريمه انجام مى شود كه 
از اين قبيل موارد با اجراى مكانيســم منظمى 
به زودى در سازمان حل و فصل خواهد شد.

وى در ادامــه تأكيد كــرد، درگيرى مالك يا 
كارفرما با 7 ناظر كــه اغلب در محل پروژه 
حاضر نخواهند بود از جمله مواردى اســت 

كه بايد اصالح شود.

پرونده هاى 
قضايى معوقه 

در دادگسترى همدان 
تعيين تكليف شود

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه 
مجموعه هــاى قضايى بايد در حوزه هاى اجتماعى، 
اقتصــادى و امنيتــى وارد ميدان شــوند، از تعيين 
تكليف پرونده هاى قضايى معوقه در دادگســترى 

همدان خبر داد.
به گــزارش مهر، محمدرضا عدالتخواه در جلســه 
بررســى و بازخوانى «قانون كاهش مجازات حبس 
تعزيرى» با تبريك فرا رسيدن دهه كرامت و با اشاره 
به روايات نقل شــده درباره جايگاه نيت خالص و 
قصــد قربت در زندگى و امر خطير قضاوت، گفت: 
بى ترديد اعمــال و رفتار بدون نيــت پاك موجب 

خسارت مى شود.
وى با اشــاره به منويات رهبــر انقالب در هفته قوه 
قضاييه، 3 موضوع تكريم ارباب رجوع، رونق توليد 
و مبارزه با فســاد داخلى و خارج از مجموعه را، از 

محورهاى اصلى برنامه ها و فعاليت هاى مجموعه هاى 
قضايى برشمرد و اظهار كرد: بايد با تحولى اساسى 
مجموعه هاى قضايى به جاى انفعال در برابر مسائل، 
به صــورت فعال در حوزه هــاى مختلف اجتماعى، 

اقتصادى و امنيتى حضور پيدا كنند.
دادســتان ها در حوزه منابع طبيعــى و حفظ محيط 

زيست مراقب سوءاستفاده سودجويان باشند.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان حساسيت در 
قبال منابع طبيعى و حفظ محيط زيست را مورد تأكيد 
قرار داد و در خطاب به دادستان هاى شهرستان هاى 
اســتان عنوان كرد: بايد مراقبت الزم انجام شــود تا 

افراد سوءاستفاده گر و سودجو در غفلت ضابطان و 
ادارات مربوطه، به حقوق عامه تعدى نكنند.

عدالتخــواه در ادامه به مســأله با اهميــت پرهيز از 
تصميمات متأثر از احساســات و عواطف پرداخت 
و تصريح كرد: بايد در زمان رسيدگى به پرونده ها به 
اطالعات و مستندات مرتبط با پرونده رسيدگى كرد.
وى همچنين از رؤســاى دادگســترى شهرستان ها 
خواســت به وضعيت محكومان مالــى توجه ويژه 
داشــته باشــند و تالش الزم براى تعيين تكليف و 

آزادى آنان را انجام دهند.
وى مختومــه كردن پرونده هاى معوقــه را از ديگر 

برنامه هاى حوزه قضايى اين استان عنوان كرد و و از 
مديران قضايى خواست براى رفع اطاله دادرسى در 
حداقل زمان ممكن بر اساس برنامه هاى تنظيم شده، 
پرونده هايى كه يك سال از زمان ثبت آنها گذشته را 

تعيين تكليف كنند.
عدالتخواه به مسأله رعايت صرفه جويى در هزينه ها و 
پرهيز از مخارج غيرضرورى كه بر بيت المال تحميل 
مى شود هم اشاره كرد و گفت: تمام مسئوالن در قبال 
كمترين هزينه هاى مصرفى در برابر مردم و بيت المال 
مســئول اند و در شــرايط خاص كشور هيچ عذرى 
براى هزينه ها و مصارف غيرضرورى پذيرفته نيست.

رئيس سازمان نظام مهندسى كشور در نشست با اتاق بازرگانى، صنايع، معادن وكشاورزى همدان:

پروژه ساختمان اتاق بازرگانى همدان 
پناهگاهى درخور پارلمان بخش خصوصى استان است 

 اين روزهاى شوم كه حال دل هاى زيادى 
از غم ســياه شده، اين روزها كه سايه نحس 
مريضى، مرگ را ميهمان خانه هاى زيادى در 
شهر كرده است، روزهايى كه خبرهاى تلخ 
از مرگ دختركان ســرزمين به دســت پدر، 
سطرنشــين حوادث شده است؛ انگار دردها 
حجم ســنگينى در قلب يك به يك ما براى 

خود دست و پا كرده اند.
اين روزها اما قرار گرفتن در ميانه روزهاى 
تيرماه با آن خنكاى تابستانى اش كه نسيم هاى 
عصرانه صورتت را نوازش مى كند، مى تواند 
با آمدن نشانه اى از عزيزى، مداواى خستگى 

قلبى باشد كه هزار تكه است.
اينكه سلطانى نشان به ديدار بنده اش فرستد 
يعنى چشم بزرگان هم گاهى به روى غالمان 
ســياه خود مى افتد. ديروز، روز قصه عشق 
بــود و حالوت ديــدار، روز بوســه زنى بر 
آســتانى خيالى كه حاال رؤياى بســيارى از 

عاشقان درگاهش است. 
پاى عشق كه وســط باشد چه فرقى مى كند 
كجاى اين هســتى چشــم انتظار معشــوق 
چوب خط زمان بزنى! دل كــه بلرزد از راه 
مى رسد تا در گرماى حضورش ذوب شوى، 
ديروز روز معجزه هــاى كوچك اما بزرگى 
بود كه با پرچــم ثامن الحجج وارد روزنامه 

همدان پيام شد.
بوى حرم كه پيچيده، پله ها را كه باال رفتيم، 
تنش هايمان انگار ســر از پا نمى شــناخت، 
فضاى روزنامه انگار محلى براى وصل شده 

بود، ديدار دل و دلبر!
دســت ها را كه به ســينه گذاشتيم، چشم ها 
را كه بســتيم با صداى صلوات ســالم آقا، 
روبه رويمــان انگار بارگاهــى از جنس نور 

ظاهر شد.
دل خســته و ابــرى از ســختى دلتنگى و 
دردهــاى دورى زمزمــه كرديــم و هم نوا 

خوانديم: آمده ام،  اى شاه پناهم بده...!
پرچم امام رضا مشــابه ســال هاى گذشته با 
همراهى خــدام حرم مطهــر، رئيس هيأت 
زينبيــون و مديــر عامل خانــه مطبوعات 
همــدان، ميهمــان همدان پيام شــده بود تا 
در يك فضاى عاشــقانه، عشق را بار ديگر 
ميهمان دلتنگى، دل هايى شــود كه غصه دنيا 

سوهان روحشان شده است.
ديروز خادم از شب خاطره هاى حرم برايمان 
مى گفــت و از دختركان فلــج دوقلو كه با 
التماس پدر هر 2، يكى در ميخانه عشــق و 

ديگرى در دامان مادر شفا گرفته بودند.
قصه بــه خاطره گويى كه رســيد، هق هق ها 
سكوت سنگين حضور يار را شكسته بود و 

ديگر همه يكصدا سالمش مى كردند.
ــا  حكايــت عجيبــى اســت كــه پادشــاهى ب
ــود  ــى ش ــتانى خال ــان دس ــروت ميهم جب

ــبيه  ــزى ش ــايد چي ــد، ش و آن را لمــس كن
ــا  ــقان معجزه ه ــار عاش ــا در دي ــزه، ام معج
از  كــه  معجــزه اى  نيســت،  غيرواقعــى 
ــتم،  ــام هش ــا ام ــود ب ــدار دل ب ــس دي جن
وانفســاى  ايــن  در  تــا  رضــا(ع)  امــام 
ــل جــان را جــال  ــروس حداق منحــوس وي
دهــد بــا شــميم بــوى آشــنايى كــه در فضــا 

ــود. ــده ب پراكن
خــادم حرم مطهر در ايــن محفل، هدف از 
پرچم گردانى را بيان سيره رضوى در جامعه 
عنوان كــرد و خطاب به اصحاب رســانه، 
گفت: شــما بايد مروج ســبك زندگى اهل 

بيت(ع) باشيد.
وى در ادامه يكى ديگر از اهداف اين برنامه 
را ترويج ســبك زندگى علــوى و فاطمى 
عنوان كرد تا از اين طريق بتوان سيره رضوى 

را منتقل كرد.
 به اعتقــاد وى، خداوند بهترين نعمت ها را 
نصيب بندگانش كرده اســت و بهترين ها را 
براى بنده اش مى خواهد؛ زيرا خداوند دلسوز 

و خالق بنده اش است.
وى گفت: پس اگر مى خواهيم زندگى آرامى 
داشته باشــيم، چاره اى نداريم جز اينكه در 
كالس درس قــرآن و ائمه اطهــار(ع) تلمذ 
كنيــم؛ زيرا اگــر فاصله بگيريــم به يقين با 

مشكل مواجه مى شويم.
در ايــن ضيافــت ســاده امــا دلچســب، مديــر 
مســئول روزنامــه همدان پيــام بــا آرزوى 
ســالمتى بــراى تمامــى عزيزانــى كــه درگيــر 
ــه در  ــت: اينك ــتند، گف ــا هس ــروس كرون وي
ســال هاى اخيــر همدان پيــام تبــرك بــه 
ورود پرچــم حــرم مطهــر امــام هشــتم شــده 
اســت بــراى مــا و پرســنل ايــن رســانه يــك 
ســعادت اســت كــه خداونــد را بــه خاطــر آن 

شــاكر هســتيم.
نصرت ا... طاقتى احســن افــزود: اميدورايم 
بــه بركــت بزرگــى و جبــروت ويــژه 
ثامن الحجج(ع) در نزد خداوند هرچه زودتر 
اين ويروس ناميمون از جامعه دور شــده و 

تمامى مردم دنيا از شر آن آسوده شوند.
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مراسم «نور هدايت» 
در مؤسسه دارااليتام مهديه برگزار شد

  اســتقبال از پرچــم مطهر و خادمان آســتان قــدس رضوى در 
قالب مراســم «نور هدايت» در مؤسســه دارااليتــام مهديه همدان با 
حضورجمعى از مددجويان دارااليتــام مهديه و از فعاالن و برندگان 

مسابقات فضاى مجازى(كانال صبح اميد) برگزار شد.
مدير روابط عمومى مؤسســه دارااليتام مهديه همدان از اين مراســم 
به عنوان افتتاحيه رســمى كالس هاى اوقات فراغت ايتام نيز ياد كرد 
و گفت: از روز شــنبه 14 تيرماه 99 با رعايت تمامى موارد بهداشتى 

كالس هاى اوقات فراغت برگزار خواهد شد.
در اين مراسم، سيدمحمد كاظم حجازى، مدير عامل مؤسسه دارااليتام 
مهديه همدان نيز با اهداى قرآن نفيس به عنوان ميزبان از حامالن پرچم 

مطهر و خادمان آستان قدس رضوى قدردانى كرد.
همچنين در اين مراسم از دانش آموزان عضو مؤسسه دارااليتام مهديه 
همدان كه در مســابقه فضاى مجازى رتبه هاى برتر را كســب كرده 

بودند، قدردانى شد.
اين مراسم با رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشتى از جمله تب سنجى 
و ضدعفونى دســت هاى شــركت كنندگان، ارائه ماسك بهداشتى و 

اجراى فاصله گذارى اجتماعى برگزار شد.

30 اخطار كتبى پلمبى 
براى واحدهاى متخلف نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: سرپرست اداره صمت نهاوند، گفت: 
30 اخطــار كتبى پلمى به دليل رعايت نكــردن نكات و پروتكل هاى 
بهداشتى ســتاد مبارزه با ويروس كرونا، توسط مأموران اداره صمت، 
اماكن، شبكه بهداشت و اصناف به واحد هاى صنفى نهاوند داده شد. 

نقى كاكاوند افزود: تمامى اصناف و باشگاه هاى بدنسازى و رانندگان 
تاكسى ملزم به استفاده از ماسك هستند در غير اين صورت واحدهاى 
صنفى متخلف پلمب، تاكســى متخلف توقيــف و به مراجع قضايى 
معرفى مى شــوند، كه در همين راستا 3 راننده متخلف تاكسى جريمه 

شدند.
سرپرســت اداره صمت نهاوند، گفت: 6 واحــد صنفى متخلف هم 
به دليل اجرا نكردن مفاد طرح فاصله گذارى اجتماعى به اداره تعزيرات 

حكومتى معرفى شدند.

كريدور و كنار گذر رزن 
تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد

 رزن- خبرنگار همدان پيام: در راســتاى برنامه ريزى شهرستان، 
كار گروه مديريت و برنامه ريزى رزن با حضور مديران دستگاه هاى 
اجرايى و نماينده مردم شهرستان هاى رزن و درگزين در فرماندارى 

برگزار شد.
نماينده مردم شهرســتان هاى رزن و درگزين در كار گروه برنامه ريزى 
گفت: با توجه به محدوديت منابع مالى دولت در اســتان، شهرستان 
رزن بين ســاير شهرســتان ها وضعيت مطلوب و پيشرفت خوبى در 

اجراى پروژه ها دارد.
حســن لطفى به پروژه هاى ملى در شهرستان رزن اشاره كرد و گفت: 
طبق جلســه 2 روز گذشته نمايندگان استان با وزير راه و شهرسازى، 
اعتبار كريدور رزن و كنار گذر رزن تأمين شــده است و تا پايان سال 

به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى به پيشــرفت فيزيكى 50 درصدى بيمارســتان رزن اشــاره كرد 
وگفت: عمليات ســاخت ايــن پروژه با اعتبارى بالــغ بر 65 ميليارد 

درحال اجراست.
لطفى انتقادى در راستاى توسعه نسبت به مديران دستگاه هاى اجرايى 
كرد و از آنها خواست قانون بودجه را به خوبى مطالعه كنند و اطالعات 
دقيق و كاملى از پروژه هاى پيشنهادى ارائه دهند تا بتواند براى دريافت 

بودجه اقدام كند. 
نماينده رزن و درگزين به آســيب ها و چالش هاى پيش روى بودجه 
اشاره كرد و گفت: 80 درصد بودجه در اختيار شركت ها و بنگاه هاى 
دولتى اســت كه اين مهم جزو آســيب هاى اساســى بودجه است و 

مجلس بايد آن را بررسى كند.
در ادامه فرمانــدار رزن نيز گفت: با توجه بــه الزامات قانون بودجه  
پروژه هايى كه پيشــرفت فيزيكى بااليى دارنــد و پروژه هاى اقتصاد 
مقاومتى و سند راهبرى، در اولويت تخصيص بودجه قرار مى گيرند و 
به صورت عادالنه و براساس اولويت، بين دستگاه ها توزيع خواهد شد.
سيدرضا سالمتى اظهار كرد: در مجموع در 3 رديف به مبلغ 5 ميليارد 
و 700 ميليــون تومان در تملك بوده و 4 ميليارد و 700 ميليون تومان 
در بخــش نفت و گاز و حدود 6 ميليــارد تومان در اعتبارات متوازن 
بوده است كه براساس پيشــنهادات و برنامه هاى دستگاه هاى اجرايى 

شهرستان توزيع خواهد شد.
وى با تأكيــد بر اينكه دســتگاه هاى اجرايى تا پايــان هفته فرصت 
دارند تا اعتبارى را كــه در چارچوب اعتبارات خود دارند جابه جا يا 

اولويت بندى و يا اصالح كنند.
در پايان گفته شــد، آزمون قانون بودجه براى مديران دســتگاه هاى 

اجرايى به عنوان ضمن خدمت برگزار خواهد شد.

 به تازگى خبرى درباره بررسى نازل هاى سوخت و استانداردسازى 
آنها منتشر شد.

درصورتى كــه با مراجعه به پمپ بنزين مشــاهده كردم كه روى نازل 
سوخت نه برچسبى هست و نه چيزى كه نشان دهنده استانداردسازى 

يا كنترل باشد! لطفا پيگيرى كنيد!
* زارعى

 لطفا از مســئوالن شهرســتان فامنين درباره 3 ماه تعويق وام هاى 
قرض الحسنه كارآفرينى اميد كه دولت هم تأكيد كرده، پيگيرى كنيد، 
چرا با وجــود كرونا، از بانك براى وصول قســط هاى معوقه تماس 
مى گيرند و تهديد به برگشت چك ضامن ها مى كنند؛ اين درحاليست 
كه دولــت به بانك مركزى ابــالغ كرده، چرا در شهرســتان فامنين 

سليقه اى عمل مى كنند.
* ن.ت از شهرستان فامنين

 در روستا هاى شهرســتان كبودراهنگ بر فاصله گذارى اجتماعى 
نظارتى صورت نمى گيرد و همچنان مراسمات عروسى و عزا برگزار 
مى شود، طورى كه در روستا هاى دهستان عليصدر به تازگى چندين نفر 
به ويروس كرونا مبتال شده و در بيمارستان بسترى هستند. از فرماندار 
و بخشداران شهرستان تقاضامنديم بر روند برگزارى مجالس نظارت 

و محدوديت ايجاد كنند.
* احمد بحيرايى از شهرستان كبودرهنگ

 به بهانه كرونا رانندگان وسايل نقليه عمومى در مسير روستا هاى 
بخش به شهر گل تپه به دلخواه قيمت ها را باال برده اند و بخشدار گل تپه 
نيز هيچ گونه نظارتى بر وســايل حمل و نقل عمومى بخش ندارد، از 
مسؤالن مربوطه شهرستان كبودراهنگ انتطار مى رود به اين نابه سامانى 

خاتمه دهند.
* دانشجويى از روستاى داليجو

28 بيمار كرونايى در بيمارستان
 امام رضا(ع) كبودراهنگ بسترى هستند

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: از ابتداى اسفند 
98 تاكنون هزار و 84 نفر با عالئم تنفســى به بيمارستان امام رضا(ع) 
كبودراهنگ مراجعه كرده اند. در چند روز گذشته 28بيمار مشكوك به 

كرونا در اين بيمارستان بسترى شدند.
رئيس شبكه بهداشــت و درمان شهرســتان كبودراهنگ در نشست 
پيشــگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله بــا ويروس كرونا گفت: از اين 
تعداد 470 نفر بسترى و 614 نفر هم به صورت سرپايى درمان شده اند 
و نتايج نمونه هــا نيز 26 درصد به تعداد 283 نفر مثبت 70 درصد به 
تعداد 756 نفر منفى و 4 درصد به تعداد 45 نفر نامشخص بوده است.
على احمدى خاطرنشــان كرد: از موارد نمونه گيرى 88 درصد بخش 
مركزى، 9 درصد بخش شيرين سو و 3 درصد بخش گل تپه بوده است 
و از موارد مثبت قطعى شناسايى شده تعداد خانم و آقا برابر است و از 
283 نفر مثبت قطعى 44 درصد ســاكن شهر، 53 درصد ساكن روستا 

و 22 درصد نيز بيمارى هاى زمينه اى داشتند.
وى ادامــه داد: از موارد مثبــت قطعى 262 نفر ترخيص، 4 نفر تحت 
درمان و 17 نفر فوت شــده اند، ازنظر ســنى باالتريــن موارد مثبت 
شناسايى شده باالى 60 سال اســت و در رتبه دوم رنج سنى 30-39

سال هستند.
احمدى خاطرنشــان كرد: از 23 خانم باردارى كه مشكوك به كرونا 
بودند، نمونه گيرى انجام شــده است كه 6 نفر از آنان مثبت شناسايى 
شدند؛ از موارد فوتى شهرســتان مشكوك و مثبت كه دفن بهداشتى 
شــده اند 50 نفر بوده اند كه از اين موارد 17 نفر مثبت و 33 نفر منفى 

بوده اند.
وى بيان كرد: با توجه به اينكه در اين شهرستان مراسم عزا و عروسى 
برگزار و تجمع افراد موجب شــيوع بيشــتر كرونا شــده كه از مردم 
مى خواهيم به هيچ عنوان در مراسمات شركت نكنند و هنگام خروج از 

منزل فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند.
وى بــا انتقــاد از رعايت نكــردن برخى پروتكل هاى بهداشــتى در 
بزرگ تريــن غــار آبى جهــان، افــزود: از ده بند مصــوب، رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى براى بازگشايى غار عليصدر متأسفانه پس از 

چندين مورد بازرسى، برخى موارد بهداشتى رعايت نمى شود.
احمدى در ادامه از مردم خواســت تا با اســتفاده از ماسك در اماكن 
عمومى و رعايت فاصله گذارى اجتاعى و شست وشوى مداوم دست ها 

مانع از گشترس اين ويروس منحوس شوند.
فرمانــدار كبودراهنگ نيز در اين نشســت ضمن تأكيــد بر رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى گفت: فعال واكسن و يا دارويى براى ويروس 
كرونا كشــف نشده و مشخص نســيت كه تا كى بايد با اين ويروس 
دســت و پنجه نرم كرد و با توجه به اينكه اســتان همــدان در مرز 
هشدار است؛ بنابراين مردم بايد براى حفظ سالمتى خود پروتكل هاى 

بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند.
حجت ا... مهدوى افزود: اســتفاده از ماسك و مواد ضدعفونى كننده 
تا حدودى مى تواند از شــيوع ويــروس كرنا جلوگيرى كند؛ بنابراين 
كارمندان ادارات و حتى مردم بايد به اين موضوع مهم توجه داشــته 
باشند و براى حفظ ســالمتى خود حتماً از ماسك و مواد ضدعفونى 

كننده استفاده كنند.

تداوم عمليات اجرايى 2 پروژه عمرانى روستايى 
در نهاوند

 نهاوند -  خبرنگار همدان پيام: عمليات اجرايى 2 پروژه عمرانى روستايى با اعتبار 1/5 
ميليارد تومان در شهرستان نهاوند تداوم دارد.

فرمانــدار نهاوند در بازديد از پروژه هاى عمرانى روســتايى با حضــور در جمع اهالى 
روســتاهاى ميالب و گردچم از توابع بخش مركزى نهاوند، اظهار كرد: نظارت بر اجراى 
امورات در شهرســتان يكى از مهم ترين برنامه هاست كه همه مديران دستگاه هاى اجرايى 

بايد به آن توجه ويژه اى داشته باشند.

مراد ناصرى با بيان اينكه پيگيرى مســتمر و همچنين بازديــد ميدانى در حوزه عمرانى 
مى تواند موجب پيشــرفت فيزيكى پروژه ها شــود، گفت: سال گذشته به همراه مسئوالن 
دستگاه هاى اجرايى شهرستان از بيش از 180 روستاى شهرستان نهاوند بازديد و مشكالت 

ايشان بررشى شد.
وى ادامه داد: بخشى از اين مشكالت با بهره گيرى از توان درون شهرستان مرتفع مى شد اما 
بخش ديگر نيازمند تأمين اعتبار مورد نياز از استان بود كه خوشبختانه با نگاه ويژه استاندار 

همدان به شهرستان اين مهم نيز مرتفع شد.
وى با بيان اينكه درحال حاضر 2 پروژه آســفالت روستاى ميالب و ساخت كانال سنگى 
روســتاى گردچم از توابع بخش مركزى با اعتبار 1/5 ميليارد تومان درحال انجام است، 

گفت: توجه به مناطق روســتايى با هدف افزايش بهره ورى و همچنين افزايش توليدات 
يكى از مهم ترين سياست هاى كشور است كه در استان همدان و شهرستان نهاوند اين مهم 

نيز درحال پيگيرى و عملياتى شدن بيش از پيش است.
ناصرى با اشاره به وضعيت ويروس كرونا در شهرستان نهاوند، افزود: با توجه به شرايط 
سخت كرونا در شهرستان، رعايت پروتكل هاى بهداشتى و شركت نكردن در مراسم هاى 

جشن و عزا توسط مردم شهرستان به ويژه در روستاها تأكيد مى شود.
گفتنى اســت در حاشــيه اين برنامه كه با حضور جمعى از مديران دستگاه هاى اجرايى 
شهرستان و اهالى روستاهاى يادشده برگزار شــد، فرماندار نهاوند از وضعيت بهداشتى 

نانوايى ها و رعايت پروتكل هاى بهداشتى بازديد كرد.

 رزن- فاطمــه كوكبى جــالل- خبرنگار 
همدان پيام: همدان در بين 31 استان كشور 
در حوزه هــاى مختلف از جمله اشــتغال، 
جذب ســرمايه گذار، واگــذارى بنگاه ها به 
بخــش خصوصــى و اقتصــاد مقاومتى در 
آيتم هاى مختلف جزو 3 اســتان برتر كشور 
اســت. بر اســاس آمارهاى به دست آمده، 
شهرســتان رزن در بين شهرستان هاى استان 
در حوزه هاى مختلف از جمله اشتغال رتبه 

نخست را كسب كرده است.
فرمانــدار رزن در كارگــروه اشــتغال و 
ســرمايه گذارى گفت: ميثــاق فرمانداران، 
مديران كل دستگاه هاى اجرايى و استاندار 
در سال جهش توليد، سندى قابل ارزيابى 
و روشــن اســت كه همه مــا موظف به 
پيگيرى آن هســتيم و خوشــبختانه مطابق 
ارزيابــى به عمــل آمده در ســال 98 كه 
نخســتين سال اجراى ســند بود، عملكرد 
اســتان و شهرســتان فراتر از تعهدات و 

اهداف سند بود. 
سيدرضا ســالمتى اظهار كرد: در سالجارى 
هــم برخالف مشــكالت و تنگناهاى مالى 
با تالش و كوشــش مضاعــف، بايد نه تنها 
تعهدات ســند را محقق كنيم بلكه با يافتن 
منابع جديــد به ويژه بهره گيــرى از توان و 

ظرفيت بخش خصوصى به نتايجى باالتر از 
اهداف سند برسيم.

 وى با تشــريح وضعيت اقتصادى و اشتغال 
شهرستان به تبيين برنامه هاى كلى در راستاى 
رونــق توليد و رشــد اشــتغال پرداخت و 
حداكثرى  بهره گيرى  ميان بخشى،  هماهنگى 
از ظرفيت ها، به فعليت رســاندن نيروهاى 
بالقــوه، توســعه ســرمايه گذارى و انجام 
حمايت هاى ادارات و دســتگاه هاى دولتى 
از ســرمايه گذاران در چارچوب قانون را از 

محورهاى موفقيت در اين مسير دانست.
 رئيس اداره كار و رفــاه اجتماعى رزن نيز 
از تحقــق 119 درصــدى ســرمايه گذارى 
در شهرســتان رزن خبــر داد و گفت: تعهد 
حجم ســرمايه گذارى در سال گذشته هزار 
و 917 ميليارد ريال بــود كه با تحقق 119
درصدى آن بيــش از 228 ميليــارد تومان 
سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف در اين 
شهرستان انجام شده است. وى تعهد حجم 
سرمايه گذارى در سال 99 را 2 هزار و 170

ميليارد ريال عنوان كرد.
ايوب ســلطانى ميزان تعهد اشتغال در سال 
99 را 777 نفر عنوان كرد و ادامه داد: تاكنون 
4/34 درصد آن محقق شــده اســت؛ يعنى 
316 نفر به عنوان اشــتغال جديد در سامانه 

رصد به ثبت رسيده است.
وى با تأكيد بر اينكه 194 نفر ميزان اشتغال 
تعهد شده در 3 ماهه نخست سال 99 است، 
گفــت: در اين مدت براى 267 نفر شــغل 
ايجاد شده است كه 137 درصد تحقق تعهد 

اشتغال را به دنبال داشته است.
ســلطانى آمار مقايسه اى بيمه شدگان 3 ماهه 
نخست ســال را 573 نفر بيان كرد و افزود: 
147 نفــر بيمه تأميــن اجتماعى و 426 نفر 
بيمه روســتايى شده اند كه با توجه به شيوع 
ويروس كرونــا و تعطيلى برخى واحد هاى 
توليدى در ابتداى ســال اين رقم به نسبت 
مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.

سلطانى وضعيت تســهيالت اشتغال پايدار 
روســتايى نهاد هاى حمايتى در شهرســتان 
رزن را 378 نفــر بيان كرد و گفت: 312 نفر 
كميتــه امداد، 44 نفر بنياد شــهيد و 22 نفر 
از افراد تحت پوشــش بهزيستى تسهيالت 

دريافت كردند.
وى در ادامه به ابالغ پرداخت تســهيالت 
به واحد هاى آسيب ديده از شيوع ويروس 
كرونا اشــاره  كرد و تعداد كل بنگاه هاى 
مشــمول دريافت تســهيالت كرونايى در 
رزن و درگزيــن را هزار و 660 مورد بيان 
كرد و گفت: اين تعداد شــامل 14 رســته 

اصلى كســب و كار از جمله مراكز توليد 
بوفه ها،  رســتون ها،  از  اعــم  آماده  غذاى 
حمــل و نقل مســافربرى درون شــهرى، 
توليــد و توزيع پوشــاك، كيــف وكفش، 
توليد،  مراكــز  رانندگى،  آموزشــگاه هاى 
توزيع و فروش صنايع دســتى و ... هستند 
كه مشــمول دريافت تسهيالت كرونايى با 
نرخ 12 درصد با بازپرداخت 24 ماهه كه 

مى كنند. دريافت  تسهيالت 
رئيــس اداره كار و رفــاه اجتماعــى نيــز 
خاطرنشــان كرد: صاحبان واحدهاى كسب 
و كارهايى كه مجوز فعاليت از دستگاه ها و 
ارگان هاى ذى ربط دارند و به حفظ اشتغال 
موجــود در صيانت از نيروى كار و صيانت 
از نيروى كار شــاغل در بنگاه هاى اقتصادى 
مبادرت كردند و اشخاص حقيقى و حقوقى 
فعــال داراى مجوز كســب و يــا توليد در 
رسته هاى تعيين شده هيأت وزيران در قالب 
كارفرمايى و يا خويش فرمايى كه داراى بيمه 
باشــند با نرخ 12 درصد تسهيالت دريافت 

خواهند كرد. 
وى همچنيــن گفت: تاكنــون 352 پرونده 
در اين باره بــا مبلغ 4 ميليارد و 760 ميليون 
تومان براى بررســى و پرداخت به بانك ها 

معرفى شده است.

اهداى لوازم التحرير و بن 
خريد لباس به دانش آموزان 

كم بضاعت توسط سپاه نهاوند
 نهاونــد - خبرنــگار همدان پيــام: 90
بســته لوازم التحرير و 70 بن خريد لباس به 

دانش آموزان كم بضاعت اهدا خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند گفت: اين كمك ها 

به همت بســيج ســازندگى و واحد بســيج 
دانش آموزى تهيه و توسط حوزه هاى مقاومت 

بسيج در سطح شهرستان توزيع خواهد شد.
علــى مختــارى افــزود: ارزش هر بســته 
لوازم التحريــر 150 هزار تومــان و هر بن 
خريد لباس 200 تومان اســت كه بخشى از 
آنها توسط خيرين و نيكوكاران جمع آورى 

و اهدا شــده اســت. وى ادامــه داد: اين 
نخســتين مرحله از اهداى بسته هاى كمك 
آموزشــى و لوازم التحرير در ســال جديد 
است و با برنامه ريزى هاى انجام شده، قصد 
داريم تا آغاز ســال تحصيلــى جديد، چند 
مرحله ديگر نيز به دانش آموزان كم بضاعت 
در شهرســتان اهدا كنيم. مختارى در پايان 

از آمادگى بســيج ســازندگى ناحيه نهاوند 
براى جمع آورى كمك خيرين و نيكوكاران 
در راســتاى اجراى مراحل بعدى خبرداد و 
گفت: خيرينى كه تمايل به مشاركت در اين 
طرح را دارند مى توانند به بســيج سازندگى 
نهاوند مراجعه و كمك هاى خود را تحويل 

دهند.

رتبه نخست رزن در اشتغال
1660 واحد در رزن و درگزين تسهيالت كرونايى مى گيرند

سپيده راشدى »
 صنايع آالينده و كارخانه هاى مختلف بيشتر 
در شــرق اســتان همدان قرار گرفته اســت كه 
آاليندگى آنها به ساير نقاط استان سرازير مى شود 
و تردد را براى شهروندان در هواى ناسالم دشوار 
مى كند. استقرار كارخانه ها و صنايع مختلف نظير 
الستيك ســازى و اسيد در اســتان اگرچه سبب 
افزايش توليد، كارآفرينى و هزاران مزاياى ديگر 
مى شود اما متأســفانه اين ظرفيت، به مرور براى 
كالنشــهر همدان تبعاتى همچون آلودگى هوا 

به همراه دارد.
 درصد كمى از آلودگى هوا 
مربوط به صنايع آالينده است

حفاظت  پايــش  و  نظــارت  معاون 
محيط زيست اســتان همدان گفت: 
ســهم صنعت در آلودگــى همدان 
چندان قابل توجه نيســت و درصد 
كمــى از واحدهاى صنعتى اســتان 
ايجــاد آاليندگــى مى كننــد، مابقى 
صنايع يا آالينده نيســتند يا اگر هم 
كنترل  تحت  شده اند،  معرفى  آالينده 
هستند.  عادل عربى با اشاره به اينكه 

زندگى شــهرى، خود عامــل آلودگى محيط 
زيست است، ادامه داد:

منابع آالينده در طبيعت زياد است، اعم از منابع 
آالينده متحرك، ساده و طبيعى. بخشى كه مربوط 
به صنايع و كارخانجات اســت به صورت مداوم 
و با راه هــاى مختلف توســط اداره كل محيط 
زيست و آزمايشگاه هاى مورد تأييد آن، از طريق 
دســتگاه ها و يا با نظر كارشناسان پايش شده و 
درنهايت ليستى با عنوان واحدهاى آالينده استان 

تهيه و به سازمان مركزى ارسال مى شود.
 آخرين راهكار ارجاع 

به مقام قضايى و تعطيلى واحدها است
وى ضمــن تأكيــد بر اينكــه با اســتفاده از 
ظرفيت هــاى قانونى براى كمك به توســعه 
صنعت و اشتغال، تمام تالش خود را مى كنيم 
تا هيچ واحد توليدى تعطيل نشــود، گفت: در 
پايان هر فصل صنايع پايش مى شــوند و خط 

استاندارد مشخصى وجود 
دارد كه اگــر باالتر از آن 
صنايع  جــزو  گيرد،  قرار 
مى شود.  محسوب  آالينده 
وى ادامــه داد: پــس از 
راهكار  آخريــن  اخطار، 
ارجــاع به مقام قضايى و درصورت صالح ديد 

مقام قضا، تعطيلى كارخانه است. 
عربــى افزود: در انجــام پايش ها و در هر فصل 
20 تا 30 واحد در استان به عنوان صنايع آالينده 
معرفى مى شــوند. حــدود هــزار و 200 واحد 
صنعتى در اســتان وجود دارد كــه از اين تعداد 
بســيارى از صنايع مانند ســيمان نهاوند، فوالد 
ويان، بتن بريس، كارخانه شيشه، شركت سحر، 
كنترل گاز اكباتان، شــير پگاه و تعداد ديگرى از 
كارخانه ها تا به امــروز جزو صنايع آالينده قرار 

نگرفته اند.
برخى واحدها شهرك بهاران

را آلوده كرده اند
وى با بيان اينكه درمجموع 5 واحد توليد اســيد 
در اســتان وجود دارد، گفت: از اين 5 واحد، 3
واحد در شــهرك صنعتى ويــان و 2 واحد در 
بهاران است. 2 واحد موجود در شهرك صنعتى 

بهاران به دليل آنكه در نزديكى مناطق مســكونى 
قرار دارد، اثرات نامطلوب محيط زيستى بيشترى 
وارد مى كند و موجب آزرده خاطر شــدن مردم 

اين مناطق نيز شده است.
 بيشــتر كارخانه ها سيســتم پايش 

آنالين دارد
عربى با اشاره به اينكه بيشتر كارخانه هاى استان 
همدان مجهز به سيســتم تصفيه پساب هستند، 
خاطرنشــان كرد: نتايج ميزان آاليندگى صنايع 
به صورت لحظه اى، هم توسط محيط زيست و 

هم خود كارخانه قابل مشاهده است.
عربى در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه چه 
تعداد واحد به دليل پســابى كــه وارد محيط 
گفت:  شــده اند؟  معرفى  آالينــده  مى كننــد، 
واحدهاى انگشت شمارى مانند كشتارگاه ها و 
كارخانه ترشى و شوريجات بودند كه فاضالب 
را وارد زمين هاى كشاورزى مى كردند، از اين 
رو چنيــن واحدهايى پــس از دريافت اخطار 
از سوى اداره محيط زيســت به عنوان صنايع 
آالينده معرفى شدند كه اين برچسب به عنوان 
صنايع آالينده، بر عرصــه اقتصادى آنها تأثير 
منفى زيادى دارد به طورى كه موظف هســتند 
عــوارض آاليندگى به دولــت پرداخت كنند 

درحالى كــه هزينه اين عوارض خيلى بيشــتر 
از رفع معايب فاضالب آنها اســت، همچنين 
اين صنايع به مراجع قضايى معرفى مى شوند و 
امكان افزايش ظرفيت توليد و استعالم ندارند. 
درنهايت توسعه واحد متوقف مى شود و هيچ 

طرحى را نمى توانند ارائه دهند.
عربى گفــت: واحدهاى صنعتــى و كارخانه ها 
موظف هســتند كه فاضالب پساب ها را تصفيه 
كنند، به طورى كه يا بايد پساب ها را ذخيره كنند 
و تحويل مراكز مجاز تصفيه دهند و يا اگر واحد 
صنعتى، خود تصفيه خانه داشــته باشد پساب را 
براى فضاى سبز اســتفاده  كنند. واحدى هم كه 
قادر به نصب تصفيه خانه نيســت به واحدى كه 
مجهز به تصفيه خانه است و يا به شهرك صنعتى 

هدايت مى شود.
اســتاندارد  كارخانه هــا  پســاب 

محيط زيستى دارند
معاون نظارت و پايش حفاظت محيط زيســت 
اســتان همدان گفت: پســابى كه وارد رودخانه 
مى شود با پســابى كه وارد زمين هاى كشاورزى 
مى شــود، متفاوت اســت. تمامى كارخانه ها و 
صنايع آن را رعايت كرده و فاضالب خام و آب 

آلوده به هيچ عنوان وارد محيط نمى كنند.

5 كارخانه اسيدسازى 
محيط زيست را آلوده مى كند

■ معاون محيط زيست: از 1200 واحد توليدى در همدان 30 واحد آالينده هستند
■ آخرين راهكار برخورد با واحد آالينده معرفى به مراجع قضايى است

■ كشتارگاه و واحدهاى توليد ترشى عوارض آاليندگى به دولت پرداخت مى كنند
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 1399/210 مورخ 1399/03/03 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى سعيد 
سهرابى فرزند لطف اله به شماره شناسنامه 244 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك باب مغازه به مساحت 36/25 مترمربع در قسمتى از پالك 90 فرعى از 1832 
اصلي واقع در اســدآباد،بلوار جانبازان،نبش 12 فروردين خريداري با واسطه از 
مالكان رسمى آقاى احمدعلى عليرضائى و غالمرضا رضائى خلعت محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 70)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/03/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/11

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى ابالغ اجراييه مهريه پرونده اجرايى شماره 139804031051001062
بدينوســيله به آقاى عليرضا جنگجو فرزند فضل اله تاريخ تولد 1355/06/01 شــماره ملى 1260473341 شماره شناســنامه 48333 ابالغ مى شود كه خانم مريم بالى 
رئيسى(زوجه) جهت وصول مبلغ 23/150/000/000 ريال (مبلغ ريالى تعداد 500 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى و مبلغ ريالى هزينه يك سفر حج عمره مفرده) به استناد 
مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 2269-1382/06/05 دفتر ازدواج شماره 84 كرج عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9800332 در اين اجرا 
تشكيل شده و طبق گزارش اداره اجراى كرمانشاه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محصوب مى گردد ، نسبت به 

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.( م الف 121)
تاريخ انتشار: 1399/04/11

پرى الوندى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهي حصر وراثت
آقــاى وحيــد جبــارى داراى شــماره شناســنامه124 بــه شــرح دادخواســت به 
كالســه 113/9900188 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان كرمعلــى جبــارى به شــماره شناســنامه 
5973 در تاريــخ 98/10/26 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه 
ــه  ــارى ب ــد جب ــه: 1- وحي ــر اســت ب ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ورث
ــماره  ــه ش ــارى ب ــا جب ــى 2-محمدرض ــر متوف ــنامه124 پس ــماره شناس ش
شناســنامه209 پســر متوفــى 3- ربابــه جبــارى بــه شــماره شناســنامه12007 
ــر  ــنامه12008 دخت ــه شــماره شناس ــارى ب ــه جب ــى 4- معصوم ــر متوف دخت
ــى  ــر متوف ــنامه13575 دخت ــماره شناس ــه ش ــارى ب ــد جب ــى 5-ناهي متوف
6-فرشــته جبــارى بــه شــماره شناســنامه14352 دختــر متوفــى 7-مهــرى 
ــد  ــى باش ــى م ــى متوف ــر دائم ــنامه6484 همس ــماره شناس ــه ش ــورى  ب ن
و بــه غيــر از نامبــردگان وارث ديگــرى نــدارد. اينــك بــا انجــام تشــريفات 
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب مقدمات
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريخ نشــر 
نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. (م الــف 86)
حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ
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تالش وزارتخانه ها براى 
نفوذ در فراكسيون هاى مجلس

 با تصميم هيأت رئيسه تشكيل فراكسيون ها در مجلس متوقف شده 
است و مقرر شده سازوكار جديدى براى آن تعريف شود.

عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با خبرنگاران 
جوان گفت: تاكنون حدود صد درخواست تشكيل فراكسيون به هيأت 
رئيســه مجلس واصل شده كه تعداد آنها همچنان رو به افزايش است. 
تعدادى از فراكسيون ها عمال در مسير موازى با يكديگر حركت مى كنند 
و ما شاهد موازى كارى در تشكيل اين فراكسيون ها هستيم؛ به عنوان مثال 
فراكسيون تعاون و كار و فراكسيون تعاون و هميارى از جمله مواردى 
است كه درخواست تشكيل آنها به هيأت رئيسه واصل شده است كه هر 

3 يك مسير را دنبال مى كند.
حجت االســالم عليرضا ســليمى بيان كرد: از ســوى ديگر تشــكيل 
فراكسيون هايى همچون فراكسيون عدس و سير، به هيأت رئيسه واصل 
شــده است و پرسش اينجاست، شــأن يك فراكسيون بايد در اين حد 
پايين آورده شود؟ با توجه به اين موارد هيأت رئيسه تصميم گرفته كه 
فعال جلوى تشكيل فراكسيون ها گرفته تا سازوكار مناسبى براى تشكيل 
آنها درنظر گرفته شــود، البته درباره فراكسيون هايى همچون روحانيت 
و ايثارگران خط مشــى آنها مشخص است و امكان تشكيل فراكسيون 
همسو و موازى با آنها وجود ندارد. وى با بيان اينكه اخبار و اطالعاتى 
به گوش مى رسد كه وزارتخانه ها قصد نفوذ در تشكيل تعدادى از اين 
فراكسيون ها را دارند، تصريح كرد: برخى وزارتخانه ها سعى دارند تا از 
اين طريق بتوانند ذهن نمايندگان را جهت دهى كنند و در مجلس شوراى 
اسالمى نفوذ داشته باشند كه اين سبب كندى تيغ نظارت نمايندگان و 

همچنين تأثير وزارتخانه ها بر روند قانونگذارى مى شود.

اروپا معتقد است كه آمريكا از نظر حقوقى
 امكان بازگرداندن تحريم ها عليه ايران را ندارد

 ســفير ايران در لندن در صفحه توئيترش نوشــت: «معاون سياسى 
وزارت خارجه فرانسه، فيليپ اره را، در جلسه ساالنه شوراى اروپايى 
سياســت خارجى ECFR٢٠ عنوان كرد كه براساس آنچه فرانسه، 
انگليس و آلمان در بيانيه اخير خود اعالم كرده اند، 3 كشور اروپايى از 
پيشنهاد آمريكا براى بازگشت تحريم هاى بين المللى عليه ايران، حمايت 
نخواهند كرد.» به گزارش فارس، حميد بعيدى نژاد همچنين در توئيتى 
ديگر اضافه كرد: «پامپئو مكرر تهديد كرده است كه درصورت حمايت 
نكردن شوراى امنيت از پيشنهاد تمديد محدوديت هاى نظامى عليه ايران، 
آمريكا پيشنهاد اسنپ بك را ارائه خواهد كرد. 3 كشور اروپايى معتقدند 
كه آمريكا ازنظر حقوقى امكان توسل به چنين اقدامى براى بازگرداندن 

تحريم هاى بين المللى عليه ايران را ندارد.»

مجلس با آخوندى برخورد مى كرد
 مسكن به اين وضعيت نمى رسيد

 اگر در بخش مســكن از ظرفيت هاى قانونى اســتفاده مى شــد و 
وزير ســابق مسكن مورد پرسش قرار مى گرفت، امروز شاهد وضعيت 
بد مسكن نبوديم. عضو كميســيون عمران مجلس شوراى اسالمى در 
نشست خبرى با مهر گفت: من نمى دانم چرا وقتى ما داريم از ظرفيت 
قانونى مجلس در بررســى اعتبارنامه نمايندگان استفاده مى كنيم، مورد 
هجمه قرار مى گيريم؟ اگر وزير سابق راه و شهرسازى را به موقع مورد 
پرسش قرار مى داديم، امروز وضع مسكن به اين شكل نبود. اكنون ايشان 
در ويالى لواسان شــان درحال استراحت بوده، درحالى كه مردم به دنبال 
مسكن در حاشيه ها و كوچ به اين مناطق هستند. اقبال شاكرى همچنين 
ادامه داد: آنها مسكن مهر را رها كردند و افتخارشان اين است كه حتى 
يك واحد هم نساختند و ما امروز شاهد وضعيت همه مردم و جوانان در 
حوزه مسكن هستيم. چرا ما نبايد از ظرفيت هاى قانونى به موقع استفاده 
كنيم و بگذاريم مســئول، دوران مسئوليتش كه تمام شد، تازه آن زمان 

دستگاه قضا، وارد شده و بار پرونده هاى قضايى صدها برابر شود؟ 

جلسه امروز پوتين، روحانى و اردوغان 
در رابطه با سوريه

 رايزنى از راه دور والديمير پوتين، حسن روحانى و رجب طيب اردوغان در 
قالب مذاكرات آستانه امروز(چهارشنبه 11 تيرماه) برگزار خواهد شد.

به گزارش فارس، شبكه الجزيره به نقل از كاخ كرملين روز گذشته از برگزارى 
نشســت ويدئوكنفرانس رؤساى جمهورى ايران، روسيه و تركيه درباره بحران 
سوريه خبر داد.  براى نخستين بار است كه اين نشست مهم به اين شكل برگزار 
مى شــود. قرار بود در اسفند 1398 نشست سران 3 كشور حاضر در مذاكرات 
موسوم به روند آستانه به ميزبانى تهران برگزار شود كه به دليل شيوع كرونا، اين 

نشست به تعويق افتاده بود.
مذاكرات موسوم به روند آستانه در سال هاى اخير به ميزبانى پايتخت هاى اين 

3 كشور نيز برگزار شده است.

امنيت منطقه با اطاعت از آمريكا تأمين نمى شود
 حمايت از خواســته نماينده آمريكا در تور دوره گردى او در منطقه، براى 
اســتمرار تحريم تسليحاتى ايران طنزى تلخ اســت، امنيت منطقه با اطاعت از 

آمريكا تأمين نخواهد شد.
به گزارش فارس، عباس موســوى سخنگوى وزارت امور خارجه روزگذشته 
در اظهارنظرى گفت: جاى بسى شگفتى است كه كشورهايى همچون عربستان 
ســعودى كه خود منبع تروريســم و افراطى گرى در منطقه هستند، اتهام هاى 
بى اساســى به ايران كه شــر گروه هاى تروريســتى را از سر كشورهاى منطقه 
كوتاه كرده است، وارد مى كنند. موسوى همچنين در ادامه افزود: كشورها بايد 
از اظهــارات نابخردانــه و پيروى كوركورانه از آمريــكا كه خود مظهر ظلم و 
بى عدالتى در جهان است، دست بردارند؛ تنها راه ايجاد ثبات و امنيت در روى 

آوردن به همكارى هاى منطقه اى است.

استفاده از فرصت دوره كرونا براى توسعه دولت 
الكترونيك ضرورى است

 رئيس جمهور به وزير اقتصاد براى پيگيرى تسهيل شرايط ورود شركت هاى 
فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال به بورس دستور داد.

به گزارش تســنيم، حجت االســالم حسن روحانى در جلســه ستاد اقتصادى 
دولت گفت : اســتفاده از فرصت دوره كرونا براى توســعه دولت الكترونيك 
ضرورى اســت و برنامه ريزى و آمادگى بخش ارتباطات و فناورى اطالعات 
براى برگزارى فصل جديد تحصيل دانش آموزان و دانشــجويان بر بستر شبكه 
ملى اطالعات را ضرورى مى دانم. وى همچنين دستگاه هاى ذى ربط را موظف 
كرد براى رفع موانع گسترش كسب و كارهاى مجازى اقدام كرده و براى كمك 
به آن دســته از كسب و كارهايى كه در ايام كرونا رونق يافته و استعداد افزايش 

اشتغال در آنها بيش از ديگران است، برنامه ريزى كند.

ر آگهى فراخوان دعوت به مجمع عمومى 
فوق العاده  و مجمع عمومى عادى 

 كانون زنان بازرگان استان همدان 
ــتان  ــازرگان اس ــان ب ــون زن ــا كان ــه اعض ــيله از كلي بدينوس
همــدان دعــوت بــه عمــل مــى آيــد تــا بــا همــراه داشــتن 
كارت بازرگانــى يــا عضويــت اتــاق بازرگانــى، صنايــع ، معادن 
و كشــاورزى همــدان در مجمــع عمومــى فــوق العــاده 
ــح  ــاعت 11صب ــادى س ــى ع ــع عموم ــح و مجم ــاعت10 صب س
كــه در روز شــنبه مــورخ 99/04/28 در محــل ســالن جلســات 

ــد. ــردد شــركت نمايي ــدان برگزارميگ ــاق هم ات
دستورجلسه مجمع عمومى فوق العاده  :

1- اصالح و تصويب اساسنامه پيشنهادى  
دستورجلسه مجمع عمومى عادى:

1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره
2-استماع گزارش بازرس

ــى  ــى و ترازمال ــى، مال ــرد اجراي ــزارش عملك ــب گ 3-تصوي
ــال 1398/12/29 ــه س ــى ب منته

4-انتخاب بازرس اصلى و على البدل 
5-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

6-تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه اعضا
7-ساير موارد 

كانون زنان بازرگان استان همدان

مجوز سالح شكارى تك لول به نام حسين سلطانى سلطان پور، 
فرزند محمدجان،به شماره 043218832309 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

خالصه آگهى مـزايده

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان

ــدان  ــتان هم ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام اداره اوق
در نظــر يــك واحــد آپارتمــان مســكونى و دو بــاب 
ــذار  ــاره واگ ــه اج ــده ب ــق مزاي ــازه را از طري مغ

ــد.  نماي
متقاضيــان اجــاره مــى تواننــد جهــت كســب 
اطالعــات بيشــتر در يكــى از ســاعات ادارى حداكثــر 
تــا تاريــخ 1399/04/25 بــه اداره اوقــاف بــه نشــانى: 
بلــوار مدنــى، اول محوطــه آقاجانــى بيــگ مراجعــه 
يــا بــا شــماره 32533091-081 تمــاس حاصــل 

فرمايند.(م الــف489)

به شماره 99/276995، 99/278952 و 99/278969 
مورخه 1399/04/09

محمدترابى »
 هفته آينده درصورت رأى به اســتيضاح 
عبدالرضا رحمانى فضلى توسط نمايندگان در 
مجلس شوراى اســالمى، به دليل نهمين تغيير 
شكل گرفته در كابينه دولت دوازدهم بر اساس 
اصل 136 قانون اساسى، اين دولت بايد دوباره 

از مجلس رأى اعتماد بگيرد.
سه شــنبه هفته گذشــته(3 تيرمــاه) بود كه 
وزيركشــور بــراى توضيح دربــاره برخى 
مســائل داخلى در صحن بهارستان حاضر 
شــد. رحمانى فضلــى در صحبت هايش از 
و  مرزها  مســائل  و  اجتماعى  آســيب هاى 
امنيــت داخلى گفت و بــر لزوم وحدت و 
انسجام تأكيد كرد اما همين كه صحبت هاى 
او به پايان رسيد، سيل تذكرات از موضوع 
اعتراضــات آبان 98 تا وضعيت معيشــتى 
به راه افتاد و نمايندگان با تب و تاب تندى 
انتقاداتشان را خطاب به وزير كشور مطرح 
كردنــد؛ آتش اين انتقادات آنقدر تند  شــد 
كردن  دادگاهى  درخواســت  نماينده اى  كه 
رحمانى فضلــى را مطــرح كــرد. البته اين 

اظهارات و تذكرات بى پاسخ نماند.
نماينده مالير در واكنش به اظهارات رحمانى 
خطاب به وى گفت: چند روز پيش فردى مرا 
ديد و پرسيد آيا نماينده مجلس هستيد؟ و من 
گفتم بله، از من پرســيد خجالت نمى كشــيد 
كه پرايد 80 ميليون شــده اســت؟ من از اين 
وضعيت خجالت مى كشم، آقاى وزير كشور! 
آيا شــما خجالت نمى كشــيد؟ حقوق كارگر 
حدود 2 ميليون تومان اســت، پول پيش خانه 
به طور متوســط مترى 4 ميليون تومان است و 
دالر در چند ســال گذشته 7 برابر شده است. 
من از اين وضعيت خجالت مى كشم، آيا شما 

خجالت نمى كشيد؟
هادى بيگى نژاد ادامه داد: ممكن است بگوييد 
به شما چه ربطى دارد؟ در پاسخ بايد بگويم كه 
وقتى اتفاقى ناامنى ايجاد كند، متولى امر شما 
هستيد، همان طور كه در ماجراى بنزين متولى 
شما بوديد. امروز مردم به واسطه مشكالتى كه 
دارند، عصبانى هستند و دشمن تالش مى كند 
عصبانيت مردم را به بيرون آورده و آنها را به 
خيابان بكشــد. منصوبان شما در استان  پيگير 

عصبانى نشدن مردم نيستند.
 اين عضو كميســيون انرژى مجلس همچنين 
با اشــاره به اقدامات آمــوزش و پرورش در 
همه گيرى كرونا به ضعف هاى اين وزارتخانه 
اشــاره كرد و خطاب به وزير كشــور گفت: 
بسيارى از ضعف هاى اين وزارتخانه قابل رفع 
بود اما وقتى به منصوبان شما رجوع مى كرديم 
توجهى نمى كردند. منصوبان شــما براى رفع 

مشكالت مردم در ميدان نيستند. آنها حتى در 
ميان مردم راه هم نمى روند، راه رفتن كه ديگر 
پول نمى خواهد، اراده و غيرت مى خواهد. شما 
از وحدت حرف مى زنيد اما به نظرم با كسى كه 
هيچ توجهى نمى كند نمى توان وحدت داشت.

البتــه رحمانى پــس از تذكــرات نمايندگان 
مجدد در پشــت تريبون قرار گرفت  و با بيان 
طعنه آميز اينكه اگر ما اصولگرا هســتيم بايد 
به اصول اخالقى و رفتــارى پايبند بوده و از 
آنها تبعيت كنيم، خطاب به نمايندگان مجلس 
گفت: صحبت هايى كه دوستان درباره بحران 
داشــتند حاكى از آن بود كــه از بحران هيچ 
اطالعى ندارند. موضوع بنزين مصوبه  ســران 
قوا بود و در شوراى عالى امنيت ملى و دولت 

مطرح شده بود.
 تهيه طرح استيضاح وزير كشور 

بــا اين حــال از اوايل هفته جارى شــايعات 
و گمانه زنى هايــى در رابطــه بــا تهيه طرح 
استيضاح وزير كشور توسط برخى نمايندگان 
مجلس يازدهم به گوش مى رسد و اين اخبار

 «از منبعى آگاه» انتشار يافته است. 
به نقل از اين منبع آگاه، آمده است كه تعدادى 
از نماينــدگان با محوريت اردشــير مطهرى، 
نماينده گرمسار مشغول رايزنى و مذاكره براى 
تدوين طرح نهايى اســتيضاح وزير كشور در 
محورهــاى «بى تدبيرى در ماجــراى افزايش 
قيمــت بنزيــن در آبان ماه 1398 كه ســبب 
تحميل هزينه هاى بى جهت بــه  نظام و مردم 
شــد»، «بى ضابطگى در انتخاب استانداران و 
فرمانداران و استفاده از افراد ناكارآمد و ضعيف 
در مديريت اســتاندارى ها و فرماندارى ها» و 

«بى كفايتى در مديريت بحران» است.

با اين حال موضوع اســتيضاح رحمانى فضلى 
در اين مجلــس تازگى ندارد؛ زيرا در مجلس 
دهــم در آذرماه 98 نيز بحث اســتيضاح وى 
مطرح شــد. در آن مقطع 39 نماينده مجلس 
دهم از جمله على  مطهرى خواستار استيضاح 
وزير كشــور به دليل عملكــرد نامطلوب در 

ناآرامى هاى آبان ماه شدند.
با اين حال اگر رحمانى فضلى در مجلس دهم 
استيضاح مى شد، دولت دوازدهم با دردسرى 
كه اكنون در كمين آن است، مواجه نبود. كابينه 
دولت حسن روحانى كه تاكنون دست خوش 
8 تغييــر بوده اســت، درصورت اســتيضاح 
مجلس  نماينــدگان  توســط  رحمانى فضلى 

يازدهم بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد.
 تغييرات از ابتداى دولــت دوازدهم تاكنون: 
1. سيدمحمد بطحايى، وزير آموزش و پرورش 
(اســتعفا)، 2. مسعود كرباســيان، وزير امور 
اقتصادى و دارايى (اســتيضاح) 3. سيدحسن 
قاضى زاده وزير بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى (استعفا) 4. على ربيعى، وزير تعاون، 
كار و امــور اجتماعى (اســتيضاح) 5. عباس 
،آخوندى وزير راه و شهرســازى (استيضاح) 
6. محمد شــريعتمدارى، وزير صنعت، معدن 
و تجارت (اســتعفا)، 7. محمود حجتى، وزير 
جهاد كشاورزى (اســتعفا)  8. رضا رحمانى، 

وزير صنعت، معدن و تجارت (بركنارى).
طبق اصل 136 قانون اساســى، رئيس  جمهور 
مى  تواند وزرا را عزل  كنــد و در اين  صورت  
بايــد براى  وزير يا وزيــران  جديد از مجلس  
رأى  اعتمــاد بگيــرد و درصورتى كه پس از 
ابراز اعتمــاد مجلس به دولت، نيمى از هيأت 
وزيران تغيير كنند، دولت بايد مجددا از مجلس 

شــوراى اســالمى براى هيأت وزيران خود، 
تقاضاى رأى اعتماد كند.

با اين حال تركيب هيأت وزيران با اضافه شدن 
وزارت گردشگرى از 18 به 19 رسيده است و 
از اين رو مشخص نيست با استيضاح رحمانى 
دولت به حدنصاب براى ملزم شدن به گرفتن 
رأى اعتماد مجدد از مجلس مى رسد يا خير. 

 رحمانى هفته آينده در مجلس
طبق گزارش منتشرشده از تسنيم، حسين محمد 
صالحى عضو كميسيون شوراها و امور داخلى 
مجلس شوراى اسالمى از حضور وزير كشور 
و معاونان امنيتــى و اجتماعى وى در صحن 

بهارستان در سه شنبه ، 17 تيرماه خبر داد.
با وجود اختالفات ميان مجلس دهم و دولت 
دوازدهم كه به استيضاح چندين وزير از كابينه 
اين دولت انجاميد، پس از پيروزى اصولگرايان 
در مجلس يازدهم شــدت گرفتن اختالفات 
ميان دولت و مجلس پيش بينى شده است. از 
همين رو پس از آغاز به كار مجلس يازدهم و 
همچنين در روز افتتاحيه اين مجلس روحانى 
و برخــى نمايندگان اين مجلــس بر اتحاد و 

وحدت ميان مجلس و دولت تأكيد مى كنند.
با اين حال اقدام به اســتيضاح وزيركشور در 
مجلس دالــى بر آغاز اختالفــات اين 2 قوه 
با يكديگر نيســت؛ زيرا اين مسأله جزوى از 
وظايف نمايندگان در مجلس شوراى اسالمى 
به حساب مى آيد اما نكته قابل ذكر اين است 
كه درصورت اســتيضاح رحمانى به دســت 
مجلس و التزام دولــت به گرفتن رأى اعتماد 
مجدد، در اين شرايط نابه سامان فعلى كشور، 
اختالفات ميان اعضاى اين 2 قوه بروز كند و 

در فرايند اداره كشور اخالل ايجاد كند.

با تالش آمريكا براى تمديد تحريم هاى 
تسليحاتى مخالفيم

 ســخنگوى وزارت خارجه چين گفت كه همه توافق هاى شوراى 
امنيت از جمله لغو تحريم هاى تسليحاتى بايد به طور مؤثر اجرا شود.

به گزارش ايلنا، «جائو لى جيان» روز گذشــته راديو بين المللى چين 
گفت: چين بر اســاس توافق هسته اى با تالش هاى آمريكا براى فشار 
بر شوراى امنيت در راستاى تمديد تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران 

مخالف است.

به كسانى كه پروتكل هاى بهداشتى را 
رعايت نكنند خدمات ارائه نمى شود

 در زمينه واكســن كرونا گام هاى موفقيت آميزى برداشتيم و جزو 
كشورهايى بوديم كه موفق بوده ايم.

به گزارش ايلنا، ســخنگوى دولت در نشست خبرى خود گفت: در 
كنار اين، عمليات روانى گســترده اى هم دارد انجام مى شــود. امروز 
بايد بيش از گذشــته همه قوا و نهادها و نهادهاى مدنى كنار هم قرار 
بگيريم. ما مطلع هستيم فشــارهاى اقتصادى فشار سختى وارد كرد. 
در زمينه توليد واكسن كرونا گام هاى موفقيت آميزى برداشتيم و جزو 

كشورهايى بوديم كه موفق بوده ايم.
على ربيعى با اشــاره به افزايش مجددا تعــداد مبتاليان و فوتى هاى 
ويروس كرونا، گفت: گزارش هايى در جلســه ارائه شد مبنى بر اينكه 
اســتان هايى كه وارد پيك شــدند آمار ما را باال برد، در ســتاد كرونا 
مهم ترين عامل افزايش آمار ابتال، عادى شدن بيمارى براى مردم عنوان 

شد.
وى تأكيــد كرد: مــردم مراعات نمى كنند، بنا شــد برخى واحدهاى 
خدمات دهنــده عمومى اگر پروتكل هاى بهداشــتى رعايت نشــد، 

خدماتى ارائه ندهند.
ســخنگوى دولت ادامه داد: 88 درصد رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

را در ارديبهشت داشتيم كه امروز 20 درصد تنزل پيدا كرده است.
ربيعى همچنين افزود: براســاس اجبارى كردن پروتكل ها از 15 تير 
استفاده از ماسك در مكان هاى سرپوشيده عمومى، قرمز و نارنجى و 

حتى سفيد اجبارى شده است.
وى ادامه داد: توزيع رايگان ماسك با همكارى شهردارى ها در دستور 
كار قرار گرفت و امروز نيز توليد ماســك صنعتى به 5 ميليون رسيده 

است.
سخنگوى دولت تأكيد كرد: وزارت بهداشت و قوه قضاييه گشت هايى 
خواهند داشــت. بنا داريم وارد موج دوم در كشور نشويم، تمركز ما 
درحال حاضر روى اســتان هايى است كه وارد پيك شده اند يا اصال تا 
حاال نشــده اند. وى تأكيد كرد: قصد داريم نظارت را هر روز بيش از 
گذشته ارتقا ببخشيم تا دســتاوردهاى به دست آمده كادر بهداشت و 

درمان از بين نرود.

«ظريف» به مجلس مى رود
 عضو هيأت رئيســه مجلس 
از حضور وزيــر امورخارجه در 
جلســه علنى هفته آينده پارلمان 

خبر داد.
سليمى،  عليرضا  حجت االســالم 
عضــو هيأت رئيســه مجلس در 
گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه 
روز يكشــنبه هفته آينده ظريف، 
وزير امور خارجه در جلسه علنى 

پارلمان حضور مى يابد، ادامه داد: گزارشى از آخرين وضعيت عرصه 
سياســت خارجى و بين الملل به نماينــدگان مجلس مى دهد و عصر 
همان روز به همراه على اكبر صالحى، رئيس ســازمان انرژى اتمى به 

كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس مى رود.

چالش رأى اعتماد مجدد روحانى درصورت استيضاح رحمانى كليد مى خورد

پرونده  رحمانى فضلى 
روى ميز نمايندگان بهارستان

■ نماينده مالير در مجلس: آقاى وزير آيا خجالت نمى كشيد؟
■ انتخاب استانداران ناكارآمد، حوادث آبان 98 و ضعف مديريت بحران محورهاى استيضاح است
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نگاه

فراخوان ثبت نام سرويس مدارس 
در سامانه «سپند»

 مدير عامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور اعالم كرد كه 
شركت هاى حمل و نقل سرويس مدارس تا 25 تيرماه فرصت دارند 

براى سال تحصيلى آينده در سامانه «سپند» ثبت نام كنند.
مرتضى ضامنى در گفت و گو با ايســنا، دربــاره تقويم زمانى آغاز 
نام نويســى فعاالن حوزه حمل و نقل دانش آموزى در سامانه ملى 
پايــش ناوگان دانش آموزى براى ســال تحصيلــى 1400- 1399
گفت: به اســتناد مفاد دســتورالعمل اجرايى آئين نامه حمل و نقل 
دانش آموزان، شــهردارى ها و دهيارى هاى كشــور بر اساس قانون 
تكليف دارند نســبت به ثبت نام و ســاماندهى اشخاص حقيقى و 
حقوقى متقاضــى فعاليت در ســرويس مدارس در بــازه زمانى 

تعريف شده در هر سال تحصيلى اقدام كنند.
وى افزود: بر همين اساس دستگاه هاى مختلفى از جمله شهردارى ها، 
آموزش  و پرورش  و پليس هر كدام در حوزه حمل و نقل دانش آموزى 
وظايف خاص خود را دارند كه به فراخور مكلف به انجام آن هستند.

ضامنى افزود: شــهردارى ها وظيفه دارند شــركت هاى حمل و نقل 
دانش آموزى را كه پيش از اين درخواســت خود را در سامانه سپند 
ثبت كرده اند، شناسايى و پس از بررسى مدارك و مستندات و تطبيق 
آن با آئين نامه و دستورالعمل هاى مربوطه، براى شركت هاى منتخب، 
مجوز فعاليت صادر كنند و بدين ترتيب ناوگان مورد نياز مدارس را 

از طريق اين شركت ها تأمين كنند.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

تست كرونا فقط براى افراد عالمت دار انجام مى شود
 رئيس اداره مراقبت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
اعالم كرد كه براى ســاماندهى آزمايش ها و لحاظ ظرفيت آزمايشگاه ها، اكنون گرفتن 
آزمايش از موارد بدون عالمت با ســابقه تماس كنار گذاشــته شــده و فقط از افراد 

عالمت دار كه در تماس با بيمار قرار داشته اند، تست گرفته مى شود.
حســين عرفانى در گفت وگو با ايرنا درباره مباحث مطرح شده مبنى بر محدود شدن 
تســت هاى كرونا به افراد باالى 60 ســال و پرخطر، افزود: طيف موارد ابتال و تماس 
بيماران كرونايى شــامل چند گروه اســت. يك دسته افرادى هستند كه با شك ابتال به 
 ICU اين بيمارى فوت مى كنند. دسته اى با تشخيص كرونا و عفونت شديد تنفسى در

بسترى مى شوند.

دستورالعمل تجزيه  و تحليل پرسش هاى امتحان نهايى 
ابالغ شد

 مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل تجزيه  
و تحليل ســؤاالت امتحان نهايى ســال 99 -1398 را در راستاى كمك به بهبود طراحى 
پرسش ها در آزمون هاى آتى و ارتقاى سطح كيفيت آموزشى ابالغ كرد.به گزارش ايرنا، مركز 
سنجش و پايش كيفيت آموزشى اين وزارتخانه در راستاى ارزشيابى عملكرد دانش آموزان 
بر اساس استانداردهاى ملى(طراحى و اجراى نظام ارزشيابى پيشرفت تحصيلى نتيجه محور 
در ســطح ملى) و اجراى فعاليت تجزيه  و تحليل كشورى پرسش هاى امتحانات نهايى 
نوبت هاى خرداد، شهريور و دى ماه و ارائه بازخورد براى كمك به بهبود طراحى پرسش ها 

در آزمون هاى آتى و ارتقاى سطح كيفيت آموزشى را به ادارات استان ها ابالغ كرد.

ظرفيت داروى توليد داخل 4 برابر نياز كشور است
 رئيس سازمان غذا و دارو بيان كرد كه ظرفيت توليد داروى كشور 4 برابر نياز كشور 

است و مى توانيم جمعيتى حدود 300 ميليون نفر را پوشش دهيم.
به گزارش فارس، محمدرضا شانه ســاز گفت: در مراسم امروز شاهد حضور سفيران 
خارجى هستيم كه اين موضوع نشان دهنده اهميت بازار ايران در عرصه بين الملل است.

وى گفت: اين نمايشگاه با حضور شركت هايى كه 70 درصد مواد اوليه مورد نياز كشور 
را توليد مى كند، برگزار خواهد شد. اين شركت ها حلقه مهمى در تحقق اقتصاد مقاومتى 
به شــمار مى روند و از سوى ديگر ارزش افزوده  فوق العاده زيادى براى كشور ما دارند. 
توليد مواد اوليه عمدتا متكى به مواد نفتى و مشــتقات نفتى و گياهان دارويى است كه 

همين محصوالت در كشور ما به صورت خدادادى و استثنايى وجود دارد. 

اعتياد جوانان 
لذت جويى در نبود تفريح

حسين رضايى »
  به جهت روش شناســى در ظهور، بروز و شــكل گيرى آسيب ها 
و پديده هاى انســانى و اجتماعى ما با «ميدانى از علل» و نه تنها «يك 
علت» مواجه هستيم كه فضاى مفهومى يك آسيب و مسأله را تحليل 

و تبيين مى كند. 
 از نگاهى ديگر به شيوع شناســى اعتيــاد مى پردازيم: اصوالً نمى توان 
علت آســيبى مثل اعتياد (مخدر، الكل، توهــم زا، روانگردان  و ...) را 
به يك يا چند متغير مشــخص محدود كــرد، مثًال به مقوله فقر، پس 
چرا افراد متمول هم ســوءمصرف دارند؟ يا ضعف شخصيت، افراد 
مقتدر هم مصرف كننده هستند، يا بى ســوادى، كه افراد تحصيلكرده 
هم مصرف دارند، جنســيت كه زنان هم گرفتار اعتيادند، شهرنشينى، 
كه روستاييان هم داراى سوءمصرف اند، جوانان، كه كهنساالن هم در 
اين دايره اند، بيكاران كه شــاغالن هم گرفتــار دام باليند، افراد ناآگاه 
از عواقب دهشــتناك اعتياد، كه افراد با آگاهى كامل هم در اين جمع 

حاضرند، كه نامهربانان و مهربانان، همگى در اين غافله اند! 
اين ها همه علت اســت و هم نيست! پس علت چيست؟ يا بهتر اين 
است كه بگويم يكى از مهم ترين اين علت ها چه چيزى است؟ تجربه 
زيسته  نگارنده به عنوان يك جامعه شناس به ما عاملى را نشان مى دهد 
كه باوجود وزن بسيار باال(β)  بتا، و اثرگذارى پرقدرتش خيلى كمتر 
از درجه اهميت، به آن پرداخته شده و آن متغير و انگيزه كسب لذت 
است (شــامل ترشح دوپامين در مغز، احســاس سرخوشى يا همان 
نشئگى، فراموشى مشكالت روزمره، تسكين دردها، گذراندن اوقات 
فراغت و ...) به تنهايى شــايد نزديك به 50 درصد از فضاى مفهومى 
علت ســوءمصرف انواع مواد مخدر، توهم زاها، روانگردان ها و ...، را 
تبيين مى كند و خاطرنشان مى شويم مادامى كه لذتى برابر و يا احتماالً 
بيشــتر! از لذت كسب شده ناشى از مصرف مواد اعتيادآور توسط فرد 
معتاد حاصل نشود، محال است دست از كامجويى و كسب لذت توأم 
با مصرف خود بردارد، شــايد بازگشت چندين و چندباره افراد داراى 
پاكى بــه آغوش اعتياد، همين لذت بخش بودن و نيافتن هم بســتر و 

هم آغوشى هم سنگ و همراه تر از جناب مخدر باشد!
بياييد بپذيريم كه پيشــگيرى واقعاً ســهل تر و خردمندانه تر از درمان 
است، آن هم درمان بيمارى سهمگين و مهلكى مثل اعتياد، اما راهكار 
چيست؟! به مقوله پيشــگيرى بازمى گرديم، توجه كنيد كه موجودى 
به نام انسان در طى فرايند جامعه پذيرى با مقوله لذت و راه هاى كسب 
آن آشنا شــده و اين فرايند را پذيرفته و در خود درونى مى كند. پس 
بــا كمال تعجب بايد بگوييم كه بله؛ ما گرايش به ســوءمصرف مواد 
را يــاد مى گيريم! حال بايد از آغازين روزهاى تولد يك انســان او را 
با گزينه هاى لذت بخش روى ميز! آشــنا ساخت و به او طرق كسب 
لذت هاى مشروع، متناســب با زيست فرهنگ و ارزش هاى (ايرانى-

 اســالمى) جامعه را درونى كرد (تقدم! كسب تجربه لذايذ مشروع بر 
لذت اعتياد از اهميت راهبردى برخوردار اســت.) تا اگر فردى احيانًا 
در مسير زندگى خود با لذِت وسوسه انگيز مصرف مواد اعتيادآور آشنا 
شد؛ خود پيش تر و بيشتر از ساير لذايذ مشروع و معقول اشباع بوده با 

قدرت و جسارت و با صدايى بلند بگويد نه!
البته ذكر اين نكته در اينجا ضروريســت كه كانون هاى لذت پذيرفته 
شده در فرهنگ و جامعه ما بسيار محدود (لذت بى بديل بودن در جوار 
كانون گرم خانواده، مطالعه، ورزش، حضور در سمن هاى حفاظت از 
محيط زيســت، كمك به هم نوعان و عضويت در خيريه ها، پرداختن 
به مناســك  مذهبى) بوده و كار والدين اندكى دشوار مى نمايد اما بايد 
پذيرفــت كه اگر بيش از اين درنگ كنيم قطعــاً و بدون ترديد! قافيه 
را به كانون هاى لذت نامشروع (مخدر، الكل، قماربازى، اوباشيگرى، 
پرنوگرافى، رفتارهاى پرخطر، تنوع طلبى و بى پروايى جنســى و ...) 
كه صدايشان بلند، تعدادشان كثير و بسيار متنوع، جذابيتشان به شدت 
باال و محتوايشان سراسر لذتى اغواگرانه و مسموم بوده و هرلحظه از 
سوى امپراتورى عظيم رسانه اى نظام سرمايه دارى با شور و هيجان و 
البته حرارت عجيبى! تبليغ و اشــاعه مى شوند و اما با فرجامى سياه و 
ويرانگِر فرديت و فروپاشاننده و نابودگر جامعه اند، خواهيم باخت و 

باور كنيد كه همين حاال هم خيلى دير شده است.

تجارت: استارت گرانى در بازار خودرو
 احتماال سوئيج ارزانى تو جيب بزرگان گم شده!!

همشهرى: آتش شوك هاى كنترلى در بازار مسكن
 با كبريته يا كليد؟؟

ــد  شــرق: دولــت رياضــت اقتصــادى را اول خــودش شــروع كن
بعــد مــردم

 از كجا شروع كنه، مرغ نخوره يا اجاره نده؟؟
ايران: 50 درصد جوانان از ماسك استفاده نمى كنن

 شكمشون سير نشده كه نوبت به خريد ماسك برسه!!
تجارت: كليد گم شده تدبير در بازار

 گم نشده، مونده زير وعده ها دست بهش نمى رسه!!
 جام جم: سقف كاذب براى اجاره بها

 احتماال نوع مصالح سقف كاغذيه زود پاره مى شه؟!
همدان پيام: نام نويسى دانش آموزان به صورت مجازى

 مگه دارندگان مدرك مجازى كرونا رو درمان كنن!!
خراسان: افزايش دوباره جان باختگان كرونا 

 ماسك هاى گل دار، كرونا رو عصبانى كرده!!
اقتصاد: اجاره مسكن با دستور رئيس جمهور كاهش مى يابد

  تو فضاى حقيقى يا مجازى؟؟
رسالت: رئيس مجلس: دغدغه ما بايد معيشت مردم باشد

 روى بايد الكل بى عدالتى ريخته!!
همدان پيام: قيمت مسكن واقعى نيست 
 با برگزارى جلسات واقعى مى شه!!

آرمان: نسل پنجم اينترنت مردادماه عرضه مى شود
 زمينه كرونا داره يا گرانى؟؟

رسالت: دالر 20 هزار تومانى و پرايد 80 ميليون تومانى نتيجه مذاكره 
با آمريكاست

 بدون شرح!!
ايرنا: امروز وقت دعواى سه قوه نيست

 اگر هم مى خوان دعوا كنن ماســك بزنن فاصله اجتماعى رو 
هم رعايت كنن!!

100 نفر دانشجوى غيرايرانى در استان 
همدان تحت پوشش بيمه سالمت هستند 

 مديركل بيمه سالمت اســتان همدان اعالم كرد كه درحال حاضر 
تعداد صد نفر دانشــجوى اتباع خارجى كه در دانشــگاه هاى استان 

همدان تحصيل مى كنند، تحت پوشش بيمه سالمت هستند. 
سعيد فرجى اظهار كرد: بيمه اتباع خارجى توسط سازمان بيمه سالمت 
از ســال 94 آغاز شده اســت و در آن سال تفاهم نامه اى ميان سازمان 
بيمه سالمت، اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجى وزارت كشور و 
كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل براى پوشش بيمه پايه درمان 

اتباع خارجى منعقد شد.
وى ادامه داد: بر اســاس همين تفاهم نامه و هماهنگى با دانشگاه هاى 
ســطح اســتان صد نفر از دانشــجويان خارجى كه در استان همدان 
تحصيل مى كنند در قالب صندوق ســاير اقشــار و با معرفى دانشگاه 
محل تحصيل تحت پوشش بيمه سالمت قرار گرفته اند، از اين تعداد، 
47 دانشــجو مربوط به وزارت بهداشت و 53 دانشجو هم مربوط به 

وزارت علوم هستند. 
فرجى افــزود: در راســتاى قرارداد بين ســازمان بيمه ســالمت و 
كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل، اتباعى كه در قالب دانشجو 
به كشور آمده اند از طريق دانشــگاه محل تحصيل در قالب صندوق 
ســاير اقشار، بيمه مى شــوند و 90 درصد هزينه هاى خدمات بسترى 
و 70 درصد هزينه خدمات ســرپايى آنها توسط سازمان بيمه سالمت 

پرداخت مى شود. 

ماسك  ساده از ماسك  دريچه دار بهتر است
 ماســك هايى كــه داراى دريچه اى به ابعاد يك ســكه هســتند، 
نمى توانند همچون ماسك هاى بدون دريچه از گسترش ويروس كرونا 

جلوگيرى كنند.
 اســتفاده از ماســك هاى دريچه دار ممكن اســت در ابتدا جذاب و 
مناســب تر به نظر آيد اما اين گونه از ماســك هاى نمى توانند به اندازه 
ماســك هاى ســاده و بدون دريچه در پيشــگيرى از انتقال و شيوع 

ويروس مفيد باشند.
به گزارش ايســنا، برخى ماسك ها به گونه اى طراحى شده اند كه براى 
استفاده در كارگاه هاى ساختمان سازى مملو از گرد و غبار و با درجه 
حرارت باال مناســب هستند. اين ماسك ها پيش از آنكه هواى تنفسى 
وارد ريه شود، گرد و غبار را فيلتر كرده و موجب مى شود هواى بازدم 

راحت تر خارج شده و فرد احساس گرما نكند. 
هواى دم از طريق قســمت پارچه اى ماســك فيلترشده و هواى گرم 
و مرطوب بازدم از طريق دريچه  تعبيه شــده در جلو يا كنار ماســك 

خارج مى شود.

  امروزه در دنيا بسيارى كشورها هستند كه 
به علت هاى گوناگون از جمله استعمارزدگى 
يــا فقر شــديد منابع ملــى و درگيرى هاى 
ناخواســته نظامى، دچار مشكالت گوناگون 

اجتماعى و گرسنگى مى باشند. 
در چنين كشورهايى، دولت ها ناگزير چنانچه 
خيلى هــم بخواهند به فكر نجات ملت هاى 
خود از فقر و گرســنگى باشند، دنبال منابع 
مالى بــراى تأمين معيشــت حداقلى مردم 
خواهند بود و توســعه عمومى جوامع خود 
را در اولويت هــاى چنــدم قــرار مى دهند؛ 
غافل از اينكه با چنين اولويت بندى ها نه تنها 
هيچ وقت قادر نخواهند شــد كشور و مردم 
خود را ســير كننــد، بلكــه مادام العمر تمام 
راه هاى دستيابى به پيشــرفت را نيز به روى 
خود بســته خواهند ديد. واقعيت اين است 
كه براى كشــور ها و ملت هاى توسعه يافته و 
درحال رشــد از ابتدا و يــا در پى تحوالت 
بزرگ اجتماعى نظير انقالب حفظ استقالل 
از همــه لحاظ آن بســيار مهمتر و در درجه 
نخســت اولويت قرار مى گيرد و هر ملت و 
دولت هاى آن وقتى دغدغه اســتقالل و عدم 
وابستگى به كشور هاى قدرتمند داشته باشند 
با متانت طبع و شــكيبايى و استقامت تالش 
مى كنند با خالقيت هاى انقالبى و عرق ملى 
بســتر هاى خودكفايى براى خود را بپيمايند 
و جامعــه را به ســاحل نجــات از هر نوع 

وابستگى و رفاه آرمانى برسانند.
كشــورها و ملت هاى شناخته شــده اى نظير 
هندوستان، كره شــمالى، كره جنوبى، ژاپن 
و آلمان پــس از جنگ جهانى و حتى همين 
تركيــه در بيــخ گوش خودمان، گرســنگى 
و ســختى هاى فراوانــى را از حداقل 8 دهه 
پيــش تاكنون تحمل كرده اند و برخى به طور 
كامل و برخى نيز به نســبت جوامع خود را 
به مرحله پيشرفت عمومى رسانيده و اكنون 

آقايى مى كنند. 
بايــد توجه داشــت كــه انقالب اســالمى 
در كشــورمان تفاوت هــاى قابــل تأملى با 
انقالب هاى دهه هاى گذشــته در جهان دارد 
و يكى از اين تفاوت ها كه بســيار هم بزرگ 
و تحليل برانگيز مى باشــد، به درازا كشيدن 
تحــوالت و حوادث پس از پيروزى انقالب 

در كشــورمان است! بســيار اتفاق افتاده كه 
جوامــع ديگر يــك يا 2 و 3 ســال پس از 
انقالب خود، وارد بســترهاى بدون دغدغه 
ســازندگى و رفرم هاى انقالبى خود شده اند 
و روابط بين المللى خود با كشــورهاى ديگر 
را نيز باوجود اختالف نظرهاى ايدئولوژيكى 
برقرار كرده و در جســت وجوى منافع ملى 
و راهبردى هســتند، وليكن كشور و دولت 
ما پس از گذشــت 40 سال از انقالب هنوز 
هم بيشترين انرژى و ســرمايه هاى خود را 
براى خنثى سازى دشمنى دولت هاى بيگانه با 
انقالب اسالمى گذاشته است و جنگ سرد و 
گرم دشمنان و مخالفان استقالل واقعى ايران 

هنوز ادامه دارد. 
اين نشــان مى دهد كه ايران عزيز ما از لحاظ 
موقعيت جغرافيايى و معادالت بين المللى و 
منابع عظيم ملى براى قدرت هاى استعمارگر 
و زياده طلب چقدر اهميت دارد و نقش ايران 
در تعيين سرنوشت خاورميانه چقدر مهم و 

راهبردى است! 
در واقع مردم بزرگ ايران مى دانند به دســت 
آوردن اســتقالل واقعــى و حفــظ آن براى 
اين كشــور چقدر اهميت دارد و چه هزينه 
سنگينى بايد براى اثبات شايستگى خود نزد 

جهانيان بپردازيم. متأسفانه در چنين شرايطى 
دشــمنان عقب رانده شده به هر طريقى و با 
نقشــه هاى موذيانه از جمله با گسترده كردن 
روزبــه روز دامنه تحريم هاى خود عليه ايران 
تالش مى كنند جامعه ما را به سمت و سوى 

ايجاد مشكالت معيشتى بكشانند. 
ممكن اســت با طرح اين موضــوع در اين 
نوشتار اين پرســش پيش آيد كه مشكالت 
معيشتى در ســرزمين ثروتمند ايران معنا و 
مفهومى نــدارد و در كشــورى كه باوجود 
مشــكالت زياد براى قشــرهاى كم درآمد و 
حقوق بگير، بســيارى مردم به جــاى آرد و 
آذوقه و مايحتاج روزمــره، طال و جواهر و 
خودروهاى لوكس و گران قيمت و حتى خانه 
و ويال هاى ييالقى و قشــالقى و انواع لوازم 
خانگى غيرضرورى مى خرند و ذخيره سازى 
مى كنند، فقر و گرسنگى چه جايى دارد؟! اما 
بايد قبول كــرد كه براى از پا در آوردن يك 
ملت مى شــود هر لقمه اى را چه لقمه خالى 
و چــه لقمه چرب و چيلى مســموم كرد و 
با ايجاد كمبود هاى مصنوعى و بازار سياه و 
جنگ روانى و شايعات نگران كننده، مردم را 

به ستوه آورد. 
متأســفانه هم اينك در جامعه ما شــرايطى 

به وجود آمده كه مى شــود ســايه هاى شوم 
رضايت منــدى دشــمن از اين شــرايط را 
احســاس كرد! چــون به نظر مى آيــد تغيير 
نگرش هاى فرهنگى به نوع رفاه و آســايش 
در زندگــى خانوادگى و اجتماعى در جامعه 
امــروز ايران دارد جــاى ارزش هاى معنوى 
و انســانى و كرامت مردانگى را مى گيرد و 
كيفيت معيشتى به ارزش روز تبديل مى شود. 
كيفيت دروغينى كه بايد به هر قيمت تلخى 

حاصل شود. 
امروزه متأســفانه در برخــى فضاى مجازى 
كه بــه اســم گروه هايى بى هويــت هرروز 
گسترده ترمى شــود، موضوعــات و مطالبى 
بســيار لوث و خنك رد و بدل مى شــود كه 
اغلب در راستاى تخريب ارزش هاى راستين 
دينــى و فرهنــگ ملى و بى ثبات ســاختن 
باور هاى اســتقالل طلبانه مردم ما اســت و 
زهرى به جــان جامعه تزريق مى شــود كه 
به سختى شايد بتوان پادزهر آن را چاره كرد. 
متأســفانه توطئه تخريب وقار و شخصيت 
جامعه ايرانى خيلى وقت اســت كه شــكل 
گرفتــه و مى خزد. شــخصيت و وقار اصيل 
نسل ايرانى كه با هر معيشت و با هر كيفيتى 

قابل معامله نيست.

اجتماعى  بيمــه  صنــدوق  مديرعامــل   
كشاورزان، روســتاييان و عشــاير با اشاره 
به ســرمايه گذارى اين صنــدوق در بورس، 
گفت: ســعى كرديم به جاى بنــگاه دارى و 
خريد شــركت، از ظرفيت بازار بورس براى 
بيمه هاى  حق  غيرمســتقيم  ســرمايه گذارى 

روستاييان و عشاير استفاده كنيم.
به گزارش ايســنا، على شيركانى در بازديد و 
بررســى وضعيت بيمه اى استان مازندران، در 
نشســت خبرى با اصحاب رسانه و مديران و 
مســئوالن اين استان گفت: تعداد بيمه شدگان 
فعال جديد سال گذشــته نسبت به سال 97
رشــد 84 درصدى دارد و با تمام مشكالت 
موجود تالش مى كنيم، چتر بيمه را در جامعه 
هدف گسترش داده و بتوانيم جمعيت بيشترى 
از روســتاييان و عشاير را تحت پوشش قرار 

دهيم.
به گفتــه مديرعامل صنــدوق بيمه اجتماعى 
كشــاورزان، روســتاييان و عشــاير، استان 
مازندران جزو 7 اســتان برتر كشور در بيمه 
روستايى است و اقدامات مناسبى در آن انجام 
شده است و به دليل درآمد مناسب كشاورزى 
در آن بايد خدمات بيمه اى را در اين اســتان 

گسترش داد.
شيركانى در ادامه اين جلسه با اشاره به تعداد 
يك ميليون و 800 هزار نفر بيمه شــده فعال، 
غيرفعــال و مســتمرى بگير كنونى صندوق، 
افزود: امسال حدود 16 هزار نفر از افرادى كه 
15 سال حق بيمه پرداخت كرده و به سن 65
سالگى رسيده اند، ثمره اعتماد 15ساله خود را 
دريافت كرده و به آنان مســتمرى سالمندى 

پرداخت خواهد شد.
وى ادامه داد: البته اين افراد درصورت تمايل 

مى تواننــد با ادامــه بيمه پردازى، بر اســاس 
ضوابط و مقررات صندوق مستمرى بيشترى 

دريافت كنند.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستائيان و عشــاير تعيين تكليف پرونده 4 
هزار بيمه شــده فوتى را از مهم ترين اقدامات 
اين صندوق در ســالجارى بيان كرد و گفت: 
احكام حقوقى اين فوت شــدگان از ســوى 
صنــدوق بيمه صــادر و معوقــات آنها نيز 

پرداخت شده است.
شــيركانى، الكترونيكــى شــدن پرونده هاى  
شفافيت  آسان،  دسترســى  براى  بيمه شدگان 
در عملكرد و كاهــش هزينه هاى بايگانى را 
از برنامه ها و اقدامات اساســى صندوق بيمه 
اجتماعى در زمــان مديريت خود بيان كرد و 
گفت: زمينه هاى اجراى اين طرح فراهم شده 

و به زودى محقق خواهد شد.
وى اصــالح آئين نامه صنــدوق را از ديگر 
برنامه هاى سالجارى بيان كرد و گفت: بخشى 
از اين اصالحات از جمله نظام مالى، مالياتى 
و استخدامى در دست انجام است، اما برخى 
ديگر از آن بايد توســط دولت تأييد شود كه 
پيشــنهادهاى صندوق به هيأت دولت ارسال 

شده و در دست بررسى است.
شــيركانى با اشــاره به نياز بــه اصالح نظام 
ســرمايه گذارى و مخالفت با شركت دارى از 
ارائه تمام ســرمايه مالى صنــدوق در بورس 
به منظــور صيانــت از ســرمايه موجود در 
صندوق و ســوددهى به ذى نفعان خبر داد و 
افزود: بر اساس سياست صندوق بايد بتوانيم 
برون ســپارى كرده و از ظرفيــت كارگزاران 
اســتفاده كنيم، به همين منظور به سمت بازار 
بورس حركت كرديم و درحال حاضر هزار و 

800 كارگزارى فعال در كشور وجود دارد كه 
108 كارگزارى آن در استان مازندران است. 

مديرعامــل صندوق ادامــه داد: اين صندوق 
تنهــا صندوق بيمه اى در كشــور اســت كه 
تقريبا همه ســرمايه هاى خــود را در بورس 
قرار داده و توانســته اســت، رشد مطلوبى را 
در ميزان دارايى هاى خود كه همان امانت هاى 

بيمه شدگان است، ايجاد كند.
وى افــزود: هم اكنــون ميانگين ســرمايه هر 
بيمه شده صندوق اجتماعى 500 ميليون ريال 
اســت، اين ميزان در ســال 97 حدود 140

ميليون ريال بوده است.
به اعتقاد وى، فعاليت در بازار ســرمايه ايران 
(بورس) از مهم ترين داليل افزايش ســرمايه 

صندوق است.
شــيركانى با بيان اينكه براى رفع چالش هاى 
امنيت غذايى و زيست محيطى بايد روستاها 
را احيــا كرد و مــردم را در روســتاها نگه 
داشــت، گفت: براى تحقق ايــن امر نياز به 
زيرساخت هاى نرم افزارى، فيزيكى و فرهنگى 
است. به همين منظور دولت با ارائه تسهيالت 
اشــتغالزايى به دنبال ماندگار كــردن مردم در 

روستاهاست.
معــاون وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى با 
اشــاره به اجراى طرحى در اســتان خراسان 
شمالى كه به رشد شــاخصه عملكردى اين 
اســتان منجر شد، از آمادگى اجراى اين طرح 
به صورت پايلوت در استان مازندران خبر داد 
و افزود: مازندران از ظرفيت روستايى بااليى 
برخوردار اســت و از ســال 90 تا 96 ميزان 
خانواده هاى كم درآمد در روســتاهاى استان 
ده درصــد كاهش داشــته و از 24/1 درصد 
به 14/3 درصد رســيده است. توجه شود كه 

استان مازندران ظرفيت توسعه بيمه روستايى 
بســيارى دارد و اين مسأله را بايد به فال نيك 

گرفت.
شيركانى با بيان اينكه بر اساس توافق اوليه تا 
پايان تيرماه امكان نقل و انتقال سوابق بيمه اى 
فراهم مى شود، افزود: كارهاى كارشناسى اين 
انتقال در سازمان تأمين اجتماعى درحال انجام 
اســت و موافقت اوليه اين مسأله نيز دريافت 
شده و با اجراى آن، بخش زيادى از مشكالت 
 بيمه شدگان اجتماعى كشاورزان و روستاييان 

رفع خواهد شد.
 خدمات جانبى صندوق

وى با اشــاره به خدمات جانبى اين صندوق 
به بيمه شــدگان، افزود: در سال گذشته به 16
هزار نفر از اعضاى صندوق، وام كم بهره بدون 
نياز به ضامن داديم، همچنين بيش از هزار نفر 
از روســتاييانى كه زائر اولى بودند به مشهد 
مقدس اعزام شــدند، اين طــرح نيز از جمله 

خدمات صندوق به شمار مى رود.
 بــه گــزارش روابط عمومى صنــدوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير، 
شــيركانى درباره وفــادارى دولت نســبت 
به تعهــدات خود در قبال صنــدوق، گفت: 
خوشبختانه دولت تاكنون حمايت مناسبى از 
صندوق داشــته و منابع مورد نياز صندوق را 
فراهم كرده است، اميدواريم اين رويكرد ادامه 
پيدا كند و از تحميل طرح هاى بدون پشتوانه 
مالــى كه تعادل صندوق را به خطر مى اندازد، 

پرهيز شود.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير درباره بيمه ناجيان غريق 
نيز گفت: ما براى بيمه كردن اين افراد مشكلى 

نداريم، زيرا بيمه ما اختيارى است.

حفظ وقار اجتماعى 
مهمتر از معيشت مردم است

امكان نقل و انتقال سوابق بيمه اى به صندوق بيمه روستاييان تا پايان تير
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سالى كه نكوست از بهارش پيداست
جمال رزاقى»

 بهار سال 99 را نقطه عطف آغاز انواع تالطم و نوسانات كم سابقه 
در بازارها مى توان نامگذارى كرد. از بازدهى باالى بازار ســهام گرفته 
تا رشد بى سابقه قيمت انواع ارزهاى خارجى! نبود اطمينان به شرايط 
اقتصادى و كم شدن ارزش واقعى پول ملى، هراسى را در مردم ايجاد 
كرد كه با نگهدارى دارايى ها به صــورت ريالى ارزش آنها روزبه روز 
كاهش مى يابد، بنابراين پول نقد و سپرده هاى بانكى روانه بازار ارز و 

سكه شد و با افزايش تقاضا، بر قيمت ها افزوده شد.
شــرايط دولت نيز داراى فراز و نشيب و بسيار نامساعد است. حجم 
باالى بدهى به بانك مركزى و كســرى شــديد بودجه به دليل سقوط 
كم سابقه درآمدهاى نفتى از صد ميليارد دالر به 8 ميليارد دالر در سال 
98، امكان عرضه ارز در بازار و تعديل قيمت ها را به شدت كاهش داده 
است. اين نوسانات شرايط را به گونه اى رقم زده كه نمى توان پيش بينى 
كــرد كه آيا قيمت ها مجدد افزايــش مى يابد و يا همين مرز قيمت را 
حفظ خواهد كرد. خسارات ناشى از شيوع ويروس كرونا در جهان و 
ناتوانى سرمايه گذار در پيش بينى بازارهاى مالى، آنها را به سمت بازار 
طال سوق داده است. آنها معتقدند كه تداوم ويروس كرونا به دخالت 
بانك هــاى مركزى جهان در اقتصاد منجر خواهد شــد، در نتيجه آن 
قيمت طال افزايش خواهد يافت. در هفته گذشــته قيمت اونس طال 
روند افزايشــى داشته و در اواســط هفته قيمت هزار و 769 دالر را 
به ثبت رســاند. كارشناسان معتقدند كه درصورت تداوم سياست هاى 
حمايتى و انبساطى بانك هاى مركزى طال مى تواند در هفته هاى آتى به 
ســمت مرز  هزار و 800 دالرى حركت كند. با توجه به اينكه قيمت 
طال و سكه در كشور از قيمت هاى بين المللى تبعيت مى كند، بنابراين 
انتظار اين است كه قيمت سكه نيز در هفته هاى آتى همچنان افزايش 
يابد. تداوم رشد نقدينگى و تشديد انتظارات تورمى و در نتيجه كاهش 
اميد به آينده اقتصادى كشور، افزايش تقاضا در انواع بازارها از جمله 

بازار دالر و سكه را به دنبال داشته است.
در هفته گذشــته سكه تا روز سه شــنبه با ميانگين نرخ رشد 3/6
درصد به قيمت 8 هزار و 720 هزار تومان رســيد. در آخرين روز 
هفته بــا كاهش 3/6 درصدى به 8 هزار و 400 تومان رســيد. در 
بهار امســال روند تغييرات قيمت سكه به شدت به تبعيت از قيمت 
دالر بوده و تبع آن هــر 2 نيز از اونس جهانى و نرخ حواله درهم 

نيز پيروى كرده اند. 
دالر در هفته گذشــته توانست ركوددار قيمت در تاريخ كشور شود و 
در اوايل هفته با رشــد قابل توجــه 650 تومانى، به قيمت 19 هزار و 
700 تومان رسيد. كاهش سطح تقاضاى مصرفى اقتصاد داخلى كشور 
به دليل كاهش قدرت خريد مردم و افزايــش نگرانى ها درباره تداوم 
شــيوع كرونا و نياز به حفظ نقدينگى بــراى دوران احتمالى قرنطينه 
مجدد، با ورود افراد بيشــتر به بــازار ارز و افزايش تقاضا، قيمت را 
افزايش داده است. در اواخر هفته اما دالر با كاهش 4 درصدى به عدد 
19 هزار و 500 رســيد. برخى فعاالن برگشــت دالر از مرز 20 هزار 
تومانى را سيگنالى از تغيير مسير بازار مى دانند و معتقدند در روزهاى 

آتى فعاليت بازارساز در بازار افزايش خواهد يافت.
بازار بورس همچنان رو به جلو درحال حركت اســت و در 5 روز 
معامالتى هفته گذشــته، بازده هفتگى 15/4 درصد را به ثبت رسانده 
است(عدد يك ميليون و 419 هزار و 453) كه بيشترين رشد هفتگى 
شــاخص در 2 ماه اخير بوده است. در مجموع شاخص كل بورس 
در 3 ماه ابتدايى سال نزديك به 148 درصد رشد كرد. همان طور كه 
گفته شــد افزايش بدهى دولت به بانك مركزى و به تبع آن افزايش 
پايه پولى، نقدينگى را وارد بازارهاى مالى كرده است. اين موضوع با 
توجه به افزايش تورمى درآمد شركت ها و منفى شدن نرخ هاى سود 
واقعى (سود اسمى منهاى تورم)، انتظارات معامله گران را به افزايش 

بازدهى بازار بورس افزايش مى دهد.
قيمت نفــت برخالف ســاير بازارها الگوى قيمتى نامشــخصى 
دارد و به شــدت وابســته بر مناســبات تجارى بين المللى و البته 
تأثيرگذارى ويروس كروناســت. اختالفــات ميان چين و آمريكا 
و افزايش تعــداد مبتاليان و قربانيان ويروس كرونا در آمريكا كه 
احتمال مى رود با گســترش موج دوم آن ايــن تعداد نيز افزايش 
يابد، بر قيمت آتى نفت اثرگذار خواهد بود. هفته گذشــته، قيمت 
نفت برنت و نفت خام آمريكا پس از 5 روز متوالى رشــد ماليم، 
در اواخر هفته با كاهش قيمت مواجه شــدند. نفت خام آمريكا و 
نفت برنت به ترتيب با كاهش 0/13 و 0/44 درصدى نســبت به 

شدند. مواجه  هفته  ابتداى 

بازار خودرو را 
چطور مى شود آرام كرد؟

 در هفته هاى اخير، رشد نرخ ارز عاملى شده تا ركود معامالت 
در بازارهايى همچون خودرو شدت پيدا كند؛ اگرچه بازار خودرو 
به دليل نرخ هــاى غيرمعمول و غيرمنطقى، ماه هاســت با بى ميلى 
خريداران مواجه اســت، ولى در هفته هاى گذشــته رشد نرخ ارز 
موجب شده كه ديگر مشترى تمايلى به خريدارى خودرو نداشته 

باشد.
گزارش هــا حاكــى از آن اســت كــه نمايشــگاه داران خودرو 
درحال حاضر از نبود مشترى در بازار گاليه دارند و معتقدند خريد 
و فروش تقريبا به نزديك صفر رسيده است؛ به طورى كه معامالت 

روزانه به زور به يك مورد مى رسد.
ــى خــودرو در فضــاى  ــازار دالل ــه ب ــن در شــرايطى اســت ك اي
مجــازى همچنــان داغ اســت و هــر كســى بــا توجــه بــه 
ــواع  ــراى ان ــا ب ــن قيمت ه ــه تعيي ــدام ب ــرخ دالر، اق ــرايط و ن ش

خودروهــاى داخلــى مى كنــد.
 ارز با بازار چه مى كند؟

يك كارشــناس خودرو در اين باره اظهار كــرد: ابتدا اجازه بدهيد 
يك توضيحى درباره نــرخ ارز و تأثير آن در قيمت كاالها بدهم. 
نرخ ارز متأثر از تورم بخشى ارز و متناسب با رشد نقدينگى ناشى 
از هر عاملى مثل كســرى بودجه يا تخلفات احتمالى شبكه بانكى 

و تقاضاى تجارى و پس اندازى در بازار و عرضه تنظيم مى شود.
فربــد زاوه به خبرآنالين گفت: نــرخ ارز درحال حاضر در ايران، 
خود عامل تورم به شــكل مســتقيم نيست و متأثر از سياست هاى 
پولى و بى انضباطى شــديد دولت و بى برنامگى ســازمان برنامه 
و برخى سياســت هاى اشــتباه وزارت اقتصاد است كه به تورم و 

كاهش شديد ارزش ريال منجر شده است.
اين كارشــناس بازار خودرو متذكر شد: نرخ ارز در شرايط امروز 
ايران حتى اگر با افزايش عرضه سركوب شود، گرانى و تورم ساير 
كاالها منفى يا صفر نمى شــود و افزايــش قيمت ها اتفاق خواهد 
افتــاد؛ كما اينكه درحال حاضر در بــازار مواد غذايى مانند مرغ و 
تخم مرغ و مســكن كه تقريبا ارتباطى به نرخ ارز ندارد و خودرو، 

شاهد افزايش قيمت هستيم.
زاوه تأكيد كرد: درواقع دليل اصلى گرانى، سياســت هاى اشــتباه 
پولى و اقتصادى در كشــور اســت و نيز تعلل در توســعه اوراق 
قرضه و توليد پول پرقدرت، ريشــه گرانى ارز، مسكن و خودرو 

و همه كاالهاست.
او تصريح كرد: اين انبساط شــديد پولى كه تقريبا در همه تاريخ 
ايران بى ســابقه اســت، در كنار ماجراجويى در بازارها، وضعيت 
را به شــدت بغرنج كرده اســت؛ به گونه اى كه روند تورمى به مرز 
هشــدار رسيده و كشور در اســتانه بحران هاى بسيار بزرگى قرار 

گرفته است.
 راه مبارزه با افزايش قيمت ها چيست؟

اين كارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: انكار مشكل به ويژه در 
بازار خودرو و ارائه طرح هاى بى مفهومى مثل فرمول قيمت گذارى 
شــورا رقابــت و يا طــرح تنظيم بــازار در ســازمان حمايت از 
مصرف كننــده و توليدكننده مبنى بر الزام به معامله تا ســقف ده 
درصد قيمت كارخانه كه از ابتدا مشــخص بود اجرايى نيســت و 
تنها تالشى براى فرار از پاســخگويى و پذيرش مسئوليت است، 

خود مشكالت را حادتر كرده است.
زاوه با بيان اينكه توهم كنتــرل تورم در مبادى توليدى نيز اصوال 
شــدنى نيســت، افزود: البته عبور و فاصله شديد قدرت خريد با 
قيمت كاالها ســبب كاهش حجم بازارها شده است و ركود كم و 
بيش به همه بازار ايران گسترش پيدا مى كند، بازار خودرو هم كم 
و بيش مشــكل شكست بازار يا نبود امكان خريد توسط مشتريان 
را تجربــه مى كند و وضعيت در نيمه دوم ســال به مراتب بدتر و 

بغرنج تر خواهد شد.
ــى  ــد افزايش ــع از رون ــود مان ــن رك ــى اي ــد: ول ــر ش وى متذك
قيمــت نمى شــود و تنهــا راه مبــارزه بــا افزايــش قيمــت، كاهــش 
ــى و  ــه پول ــد خلــق پاي ــت، كاهــش رون شــديد هزينه هــاى دول

ــت. ــى در بانك هاس ــت نقدينگ مديري
اين كارشــناس خودرو تأكيد كرد: اصرار تغيير ندادن سياست هاى 
پولى و مالى و اقتصادى مى تواند كشــور را در تابستان و درنهايت 

در نيمه دوم سال با مشكالت بسيار عميقى مواجه سازد.

افزايش كالهبردارى با هك شبكه هاى اجتماعى در همدان
 كالهبردارى از شهروندان با هك شبكه هاى اجتماعى و ارسال پيام درخواست كمك مالى 

در اين استان رو به افزايش است.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات استان همدان گفت: پس از دريافت شكوائيه اى 
مبنى بر كالهبردارى ميليونى از يك شهروند با هك حساب اينستاگرامى موضوع در دستور 

كار پليس فضاى توليد تبادل اطالعات قرار گرفت.
فيروز ســرخوش نهاد به ايرنا گفت: طبق گفته شــاكى چندى پيش پيامى از طرف يكى از 
دوســتانم در شبكه اجتماعى اينستاگرامى دريافت كرده كه وى با اعالم يك شماره حساب 

درخواست كمك مالى واريز 3 ميليون تومان به اين حساب كرده بود.

ســرخوش نهاد افزود: پس از پيگيرى اين موضوع از طريق دوســتم و ابراز بى اطالعى وى 
متوجه شدم كه حساب او هك شده و پول به حساب يك فرد كالهبردار واريز شده است. 
وى اظهار كرد: يكى از شــيوه هاى كالهبردارى مالى، هك اكانت كاربران در شــبكه هاى 
اجتماعى مختلف اســت و در اين شــيوه فرد كالهبردار با نفوذ و دسترســى غيرمجاز به 
اپليكيشن و دسترسى به  حساب كاربرى در شــبكه هاى اجتماعى و پيام رسان ها، با ارسال 
پيامى مبنى بر درخواست كمك مالى و قرار گرفتن در شرايط حاد به مخاطبان اكانت هك 

شده، از آنان مى خواهد مبلغى پول به  حساب وى انتقال دهند.
وى افزود: شــهروندان در بيشتر مواقع به دليل اعتقادات و نيت خاص خود بى درنگ مبالغ 
درخواســتى را به حساب فرد كالهبردار واريز كرده با اين باور كه درحال كمك به دوست 
خود هســتند. رئيس پليس فتاى استان همدان گفت: با توجه به اينكه احتمال جعل هويت 

در فضاى مجازى و دسترســى به اكانت هاى كاربران وجود دارد از شهروندان درخواست 
مى شــود درصورت دريافت پيام كمك مالى از ســوى دوستان و آشنايان، ابتدا به برقرارى 
تماس با آنها اقدام كرده و اطمينان حاصل  كنند كه مبلغ خواسته شده از سوى دوستشان است. 
سرخوش نهاد ادامه داد: چنانچه اين پيام از سوى دوستى ارسال نشده باشد درصورت تماس 
تلفنى، وى مى تواند به ديگر دوستان و آشنايان خود خبر بدهد تا با نام او به حساب مجرم 

سايبرى، وجهى واريز نشود. 
وى خواستار ارتقاى امنيت شبكه اجتماعى از سوى كاربران فضاى مجازى با فعال كردن رمز 
دوم در بخش حريم خصوصى شــد و اظهار كرد: بايد با حفاظت از اطالعات حساب هاى 
كاربرى خود در شبكه هاى اجتماعى عالوه بر خود، دوستان و آشنايان را نيز از قرار گرفتن 

در دام كالهبرداران مصون نگه داشت.

غزل اسالمى »
 دولت در شــرايطى براى افزايش اجاره بها 
از ســوى مالكان در كالنشــهرها ســقف 20 
درصــدى و در شهرســتان ها 15 درصد و در 
تهــران 25 درصد را تعيين كرده كه بنا به گفته 
برخي كارشناســان نرخ هاى دستورى در بازار 
مســكن قابليت اجرا ندارد. هرچند كه پيش از 
اين هم طبق اعــالم اتحاديه، حدود يك پنجم 
قيمت مســكن به عنوان اجاره بها تعيين مي شد 
و بيشــتر از آن با محدوديت هايي براي امضاي 
قرارداد مواجه بود. اما اين مربوط به زماني بود 
كه قيمت مسكن با بحران افزايش ها مواجه نبود 
و تا حدودي ثبات نسبي در بازار وجود داشت.

پيش از اعالم رئيس جمهوري و تعيين سقف 
اجاره بها براي شــهرهاي بزرگ و كوچك، اين 
محدوديت در سقف افزايش اجاره بها در همدان 
اعالم و اجرا شد. حدود 2 هفته پيش بود كه اين 
مصوبه به همه واحدهاي مشاور امالكي همدان 
ابالغ شد و آنها به دليل محدوديت هاي قانوني 
نتوانســتند با مبلغي بيش از آن، قراردادي را به 

سرانجام برسانند.
احتماال همين تجربه در همدان موجب شد تا 
پس از حدود 3 هفته و براســاس تصميم ستاد 
كرونا، رياست جمهوري افزايش 20 درصدي 
را براي همه كالنشهرها اعالم كند تا افزايش ها 

به طور يكسان در كشور  اجرا شود.
در آخرين گفت وگويي كه دادستان عمومى و 
انقالب مركز اســتان همدان انجام داده است به 
ايرنــا گفته كه مالكان مجاز به افزايش اجاره بها 
بيش از درصد تعيين شده نيستند و اين موضوع 
از طريق سازمان صمت به اتحاديه ها، مشاوران 

امالك و بنگاه داران ابالغ شده است.
به گفته حسن خانجاني، تعزيرات حكومتى كار 
قضايى اين موضوع را عهده دار است و با افراد 

متخلف طبق قانــون برخورد مى كند؛ با وجود 
ايــن تاكنون گزارش تخلــف در اين باره ثبت 

نشده است.
مصوبه اخير هرچند كه دســت صاحبخانه ها و 
مشــاوران امالك را بــراي افزايش بيش از 20

درصد اجاره بها تا اطالع ثانوي بسته اما آن طور 
كه گزارش هاي ميداني نشان مي دهد اين مصوبه 
موجب افزايش قراردادهاي غيررســمي شده 

است.
يكي از بنگاه داران به خبرنگار همدان پيام گفت: 
طبق مصوبه ابالغ شــده نمي توانيم اجاره نامه اي 
بيشتر از نرخ مصوب ببنديم اما اين موجب شده 
بســياري از صاحبخانه ها و مستأجرها قرارداد 
غيررسمي ببندند كه عوارض ناشي از آن پس از 

چند ماه يا يك سال بروز مي كند.
 از طرف ديگر، ســتاد ملى كرونا، ثبت تمامى 

قراردادها در ســامانه امالك و مســتغالت و 
دريافت كد رهگيرى را الزامى كرد. اما همزمان 
با اين طرح قرار است دولت ماليات بر خانه هاى 
خالى را در تابســتان جارى عملياتى كند. وزير 
راه و شهرســازى گفته كه نخستين برگه هاى 
مالياتى در تابستان جارى براى مالكان واحدهاى 
خالى ارسال مى شود؛ موضوعى كه ممكن است 
به برگ برنده تعيين سقف اجاره بها تبديل شود.

در اين زمينه افشين پروين پور، كارشناس اقتصاد 
مسكن با اشاره به اينكه تعيين سقف به تنهايى 
نمى تواند موجب كنترل نرخ اجاره بها شــود، 
گفته كه اگر مالكان ملزم به اين شــوند كه تمام 
قراردادهــا نيازمند ثبت و دريافت كد رهگيرى 
اســت اين تعيين سقف اجاره بها مى تواند مفيد 
باشد به شرط اينكه در كنار اين اقدام، ماليات بر 

خانه هاى خالى از سكنه نيز اجرايى شود.

مهدى سلطان محمدى، كارشناس بازار مسكن 
هم درباره طرح هاى دســتورى در اين بازار به 
ايسنا گفته است: تعزيراتى كردن بازار مسكن، 
جــدا از اينكه غيرممكن اســت، عرضه را در 
فشــار قرار مى دهد. اگــر عرضه كننده ببيند با 
از  است  محدوديت هاى روبه روســت ممكن 
بازار خارج شــود و مشــكالت بخش مسكن 

بيشتر خواهد شد.
به گفته ســلطان محمدى، نرخ هاى دســتورى 
شــفافيت را از بازار مى گيــرد و قراردادها به 
سمت توافقات نانوشته سوق پيدا مى دهد و اگر 
داده هاى قيمتى را حذف يا براى آن محدوديت 
ايجاد كنيم در واقع چشم متقاضيان را به واقعيات 
بازار مى بنديم. البته با توجه به دسترسى عموم 
مردم به انواع وسايل ارتباطى، كشف قيمت در 

تمامى بازارها كار دشوارى نيست.

فعال مسكن: تا چند ماه آينده تبعات اجاره نامه هاى غيررسمى بروز مى كند

تعيين سقف 
براى اجاره بها شدنى است؟

 ارائــه مجــوز بــراى ســاخت و ســاز در 
ــش  ــب كاه ــهر موج ــگ اول و دوم ش رين

ــود. ــهر مى ش ــن ش ــكن در اي ــرخ مس ن

دادســتان عمومــى و انقــالب شهرســتان 
ــئول  ــازمان هاى مس ــرد: س ــان ك ــدان بي هم
بــراى ارائــه مجــوز ســاخت و ســاز در 

ــه  ــد انعطــاف ب رينــگ اول و دوم شــهر باي
خــرج بدهنــد؛ زيــرا شــهر بــه ســمت 

مخروبــه شــدن مــى رود.
اينكــه  بيــان  بــا  خانجانــى  حســن 
ــأله  ــن مس ــه اي ــز ب ــدان ني ــتاندارى هم اس
ورود كــرده اســت، بــه ايرنــا گفــت: 
نهادهــاى مســئول در ايــن زمينــه بــر 
اســاس ضوابــط داخلــى و بــا اســتناد 
معمــارى  عالــى  شــوراى  مصوبــه  بــه 

ــن  ــد اي ــه باي ــرده ك ــل ك ــازى عم شهرس
نهادهــاى  توســط  دوبــاره  مصوبــات 

شــود. بررســى  مســئول 
ــد  ــز باي ــتان ني ــاده 5 اس ــيون م وى : كميس
ــا دقــت بررســى كنــد و  ايــن موضــوع را ب
در جريــان بررســى ايــن موضــوع انعطــاف 
بــه خــرج بدهــد؛ زيــرا بازگشــايى 2 رينــگ 
اصلــى و ارائــه مجــوز ســاخت و ســاز، در 

ــت. ــذار اس ــا تأثيرگ قيمت ه

 دقيقا يك ماه از معرفى ســامانه اى براى 
مشاهده سبد ســهام عدالت براى مشموالنى 
كه روش مديريت مســتقيم را انتخاب كرده 
بودند، گذشــته اســت و همچنــان برخى 
مشموالن امكان ورود به اين سامانه را ندارند.

به گزارش ايسنا، نهم خردادماه درگاه اينترنتى 
بــه   WWW.SAHAMEDALAT.IR
مشــموالن ســهام عدالت كه روش مستقيم 
را براى مديريت ســهام خــود انتخاب كرده 
بودند، معرفى شــد تا با مراجعه به اين درگاه 
ســهام  دارايى  وضعيت  صــورت  اطالعات 

عدالت خود را مشاهده كنند.
البته تأكيد شد كه شماره همراه فرد بايد به نام 
خود شــخص باشد تا بتواند وارد اين سامانه 
شود. پس از آن تعدادى از مشموالن تواسنتند 
به راحتى وارد سامانه شده و ارزش روز سهام 
خود را مشاهده كنند. در مقابل افرادى هستند 
كه همچنــان امكان ورود به اين ســامانه را 
ندارند و با گذشت يك ماه از معرفى سامانه 
و با وجود اينكه شــماره همراهشــان به نام 
خودشان است، نمى توانند ارزش سهام خود 

را مشاهده كنند.
البته اين سامانه مشــكلى ديگرى هم دارد و 
به روز نيســت، حتى افرادى كه ورود سايت 

مى شوند، نمى توانند ارزش روز دارايى خود 
را مشاهده كنند. براى مثال مشمولى كه امروز 
وارد ســامانه مى شود، مى تواند ارزش دارايى 

خود را براى تاريخ يكم تيرماه مشاهده كند.
در خبر ديگري مربوط به اضافه برداشت پول  
خريداران سهام عدالت آمده است: درحالى كه 
قرار بود تا پايان خرداد اضافه برداشت خريد 
سهام دولتى به حساب ســهام داران برگردد، 
همچنان پول برخى سهامداران برنگشته است 
كه معاون وزير اقتصاد در اين باره اعالم كرد: 
اين پول نزد ما نيســت و به بانك ها برگشته 
اســت؛ بنابراين كســانى كه از طريق بانك 
براى خريد ســهام دولتى اقــدام كرده اند و 

اضافه برداشت داشته اند، به بانك خود مراجعه 
كنند و درخواســت برگشــت آن را بدهند. 
همچنين افرادى كه از طريق كارگزارى  سهام 
خريده اند و با اين مشــكل روبه رو هستند، به 

كارگزارى خود مراجعه كنند.
از آنجا كه خريداران سهام دولتى با مشكالتى 
چون اضافه برداشــت و ثبت نشدن دارايى  در 
پرتفوشــان مواجه شــده بودند، معاون وزير 
اقتصاد گفته بود كه با اتمام بررسى اطالعات 
موجود در اين زمينه، اين مشــكالت تا پايان 
خردادماه برطرف مى شود اما پس از گذشت 
اين زمان، مجدد برخى افرداى كه نســبت به 
خريد اين نوع سهام اقدام كرده بودند، عنوان 

كردند كه 2 ميليون تومان اضافه از حســاب 
كارگزارى يا خودشــان بلوكــه بوده و هنوز 

برنگشته است.
در اين زمينه، معاون امور بانكى وزارت امور 
اقتصادى و دارايى اعالم كرد: كســانى كه از 
طريــق بانك براى خريد ســهام دولتى اقدام 
كرده اند و اضافه برداشــت داشته اند، به بانك 
خود مراجعه كنند و درخواســت برگشــت 
آن را بدهند. همچينــن، افرادى كه از طريق 
كارگزارى هاى خود اقدام به خريد اين سهام 
كرده اند و با اين مشــكل روبه رو هستند، به 

كارگزارى خود مراجعه كنند.
معمارنژاد درباره ثبت شــدن اين ســهام در 
پرتفوى خريداران گفت: تا ديروز هر يونيت 
صندوق هاى ETF معــادل 31 هزار تومان 
معامله شــده است كه به مرور زمان اين سهام 
در پرتفوى خريداران ثبت مى شــود و ممكن 
است كه از ســمت كارگزارى ها مشكلى در 
اين زمينه ايجاد شــده باشــد. شــايد فردى 
كد بورســى داشــته اما از بانك اين سهام را 
خريدارى كرده و بانك هم اين ســهام را در 
كارگزارى خود برده باشــد، درحا لى كه فرد 
مــورد نظر از پيش با كارگــزارى ديگرى در 

بورس فعاليت مى كرده است

دادستان  همدان: 
ساخت و ساز در رينگ اصلى شهر 
قيمت مسكن را كاهش مى دهد

برخى سهامداران هنوز نمى توانند سبد سهام عدالت شان را ببينند!

معاون فرماندار همدان خبر داد
پتروشيمى هگمتانه آماده راه اندازى

 پتروشــيمى هگمتانه با 95 درصد پيشــرفت فيزيكى در شــرف 
راه اندازى است و امسال به بهره بردارى مى رسد.

معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندار همدان با اشاره به اجراى 4 پروژه 
صنعتى شهرستان همدان، اظهاركرد: طرح توسعه كارخانه شيشه همدان 
درحال اجراست و مشــكل خاصى ندارد، به طورى كه ساختمان توليد 

تكميل شده و بخشى از ماشين آالت وارد شده است.
فائزه ســاداتى با بيان اينكه طرح توســعه شركت غذايى سحر درحال 
دريافت مجوز از محيط زيست است، ادامه داد: همچنين طرح توسعه 

شركت توليدى«پايا بسپار» در شرف راه اندازى است.
وى با اشاره به پروژه عصر طاليى هگمتانه خاطرنشان كرد: اين پروژه 
در 2 فاز بوده كه فاز 2/5 هكتارى آن پيشــرفت 85 درصدى داشته و 
فاز دوم به مساحت 6 هكتار است كه هنوز مجوز پروانه ساختمانى از 

سوى شهردارى همدان صادر نشده است.
معاون فرماندار همدان با بيان اينكه طراحى و زيرســازى صنايع مبتنى 
بر فناورى هاى برتر درحال اجراســت، افزود: شــبكه آبرسانى، برق و 
گاز شــهرك بنك داران جورقان تأمين شده و زيرسازى و آسفالت اين 

شهرك درحال انجام است.

در كنار شما هستيم

@hamedanpayam@hamedanpayam
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 وضعيت هيأت زورخانه استان را چگونه 
ارزيايى مى كنيد؟

عالوه بر 4 ســال گذشته كه مديريت هيأت زورخانه 
را بر عهده داشتم، يك سال پيش تر از آن سرپرست 
هيــأت بوديــم. در اين مــدت، ما در ارزشــيابى و 
رتبه بندى فدراســيون جزو استان هاى برتر بوديم و 
در تمامى رده هاى سنى مسابقات تيم اعزام كرديم. از 
رده هاى نونهاالن و نوجوانان گرفته تا رده هاى باالتر و 
پيشكسوتان و خوشبختانه 68 مدال گوناگون در اين 

4 سال كسب كرديم.
در همــدان ميزبان بســيار خوبى براى مســابقات 

نونهاالن كشــور بوديم به طورى كه حدود 500 نفر از 
نونهاالن كشــور در اين مسابقات حضور داشتند كه 
بهتريــن ميزبانى را از نظر فدراســيون انجام داديم. 
كالس هــاى داورى و مربيگرى هم برگزار كرديم. در 
كميته هاى مختلف فدراسيون، كميته پيشكسوتان، 
كميتــه مربيان، كميتــه داوران و كميتــه جوانان 
عضويــت داريم و يك همدانى در همه اين كميته ها 
كرسى دارد و خوشبختانه در فدراسيون زورخانه هم 

صاحب كرسى هستيم.
 كالس هاى مرشدى هم برگزار كرديد؟

بله، كالس مرشدى هم برگزار كرديم چون مرشدان 

ما رتبه بندى دارند.
  در چــه منطقه اى ميزبان مســابقات 

زورخانه اى بوديم؟
در دانشگاه آزاد همدان ميزبان مسابقات زورخانه اى 
بوديم چون در دانشگاه امكانات زيادى از قبيل سالن 
مسابقات، رستوران، خوابگاه و خيلى از مسائل ديگر 
را در اختيار داشــتيم كه با استقبال خوب خانواده ها 

هم مواجه بود.
  زورخانه جزو ورزش هاى باستانى و كهن 
و  زمان  گذر  اما  مى شود  محسوب  ما  كشور 
مدرن شدن دنياى امروز سبب شده گرايش 
جوانان به اين ورزش كمتر شود. به نظر شما 
چه مشــكل يا ضعفى در اين رابطه وجود 

دارد؟
داليل خاص و بسيارى ممكن است داشته باشد كه 
بايد آسيب شناسى شود اما يك ضعفى كه وجود دارد، 
اين اســت كه مى گويند زورخانه جذاب نيست. حال 
آنكه شركت 500 نفر نونهال در مسابقات اين رشته 
نشــان مى دهد مى توانيم جذابيت اين رشته را باالتر 

ببريم و در اين حوزه آينده نگرى كنيم.
از مشــكالت ديگرى كه مى توانيم به آن اشاره كنيم 
موضــوع جهانى نبودن زورخانه اســت. اين ورزش، 
ورزش ملى، مذهبى و باستانى ما است اما مسابقات 
وسيعى در ســطح المپيك و جهانى براى آن برگزار 
نمى شــود. فقط يك فدراســيون جهانى داريم كه 
مســابقات محدودى در رده جهانــى برگزار مى كند 
كه متأســفانه فقط رده بزرگســال در اين مسابقات 
حضور دارند؛ بنابراين اين موضوعات ســبب مى شود 
انگيزه هاى ورود قشر جوان در رابطه با بحث معنوى 
و مالى اين رشته بسيار كمتر از رشته هاى ديگر باشد.
 از كشــورهاى فعال و قــدر در ورزش 

زورخانه اى بگوييد!
بيشــتر كشــورهايى كه در مســابقات كشورهاى 
اســالمى حاضــر مى شــوند، در خاورميانــه قرار 
دارند. كشــورهايى مانند افغانستان، عراق و به ويژه 
آذربايجــان كــه در اين حوزه قدرتمند شــده اند. 
مســابقات پيشــين در باكو برگزار شد. آنها حتى 
مى خواســتند اين ورزش را به نام خودشــان ثبت 
كنند كه خوشــبختانه ايران در اين مســأله ورود 
پيــدا كرد و نگذاشــت اين اتفــاق رخ دهد چون 

زورخانه ورزش باستانى ما است.
 در رابطــه با ميزان اســتقبال مردم از 

زورخانه و رده هاى سنى آنها بگوييد!
در زورخانه محدوديت ســنى وجود ندارد و تا ســن 
85-90 ســالگى نيــز داخل گــود تمرين مى كنند 
به طورى كه در نهاوند پهلوانى داريم كه 104 ســال 
ســن دارد و نكته مهمى كه بايد بگويم اين است كه 
تمرينات و مســابقات زورخانه اى در رده هاى ســنى 
مختلف متفاوت اســت اما در زورخانه رده هاى سنى 
مختلف در كنار هم تمرين مى كنند كه اين موضوع 

بسيار جالب است.

حــوزه  در  همــدان  زورخانه هــاى    
گردشگرى و توريستى مانند شهرهاى ديگر 

فعاليت دارند؟
بله، خوشــبختانه بــا ميراث فرهنگــى وارد مذاكره 
شــديم كه ايرانى ها و به ويژه توريست هاى خارجى 
زورخانه هــاى شــهر را ببينند تا با مســائل ملى و 

فرهنگى ما بيشتر آشنا شوند.
  از تأميــن بودجه هاى زورخانه و بخش 
كنيد.  صحبــت  برايمان  اسپانســرينگ 

وضعيت چگونه است؟
عمــده مشــكالت در زورخانه بحث بودجه اســت. 
براى برنامه ريــزى و عملياتى كــردن هر موضوعى 
نياز به بودجه داريم و در بحث جذب اسپانســر هم 
متأسفانه در همدان كارخانه هاى زيادى وجود ندارد 

و به اصطالح شهر صنعتى نيستيم.
فكــر مى كنــم با توجه به شــرايط 
اقتصادى و شرايط فعلى زورخانه ها 
اسپانســرى جذب نمى شــود و اين 
مورد در حد بازى با كلمات است و 
در وضعيت فعلى ممكن نيســت. به 
اين نكته مهم هــم بايد توجه كرد 
كه بيشــتر افرادى كه وارد زورخانه 
مى شــوند، افراد متمولى نيســتند. 
برخى هيأت هاى ورزشــى سالن در 
اختيار دارند اما ما حتى ســالن هم 
در اختيار نداريم. زورخانه هيچ منبع 

درآمدزايى ندارد.
مشكالت مالى بســيارى داريم كه 
مــا را اذيــت مى كنــد و واريزى از 
فدراســيون در ســال 98 صفر بود. 
فقــط اداره كل ورزش و جوانــان 
استان مبلغى در حدود 15 ميليون 
تومان به ما اختصــاص داد و با اين 

شرايط اقتصادى سال گذشته ده تيم اعزام كرديم و 
اين يعنى واقعاً داريم معجزه مى كنيم.

به شــخصه برنامه ريزى هاى خيلــى بهترى مى توانم 
انجام دهم اما دســت ما خالى است و مشكالت مالى 
بسيارى داريم. با وجود اين مسائل فكر مى كنم تنها 
استانى هستيم كه در دانشگاه زورخانه داريم و براى 
دانشــجويان رشته تربيت بدنى دانشــگاه آزاد واحد 

درسى زورخانه قرار داده ايم.
واحد  از  دانشــجويان  استقبال  ميزان   

درسى زورخانه در چه حدى قرار داشت؟
خيلى از دانشــجويان از اين واحد اســتقبال كرده 
بودنــد. چرا ما در دانشــگاه هاى كشــور زورخانه را 
جزو واحدهاى عملى دانشــجويان قرار نمى دهيم؟ 
از مســئوالن كشــورى براى اين موارد انتظار دارم. 
سرفصل جديدى براى دروس تربيت بدنى آمده است 
كه ورزش هــاى اختيارى بســيارى در آن قرار داده 
شــده است. باله، فريزبى، اســكواش و هر آنچه جزو 
رشته هاى وارداتى و خاص اســت، در آن قرار دارد. 

متعجبم كه چرا زورخانه را در آن قرار نداده اند!
ورزش زورخانه، ورزش ملى، ســنتى و مذهبى ايران 
اســت و بنا به توصيه رهبر معظم انقالب حتماً بايد 
به ورزش هاى ملى و زورخانه اى توجه بيشترى شود، 
پس چرا عمل نمى شــود؟ از فوايد اين واحد درسى 
مى توان به اين موضوع اشــاره كرد كه دانشــجويان 
فارغ التحصيل رشــته تربيت بدنى با زورخانه آشــنا 
هســتند و مى توانند در امر اســتعداديابى براى اين 

رشته توانا باشند.
 استعداديابى هاى زورخانه چگونه انجام 

مى شود؟
آموزش و پــرورش در حوزه اســتعداديابى زورخانه 
نقش مؤثرى دارد و لطف بسيارى به ما داشته است 
به طورى كه ســال گذشته 20 ميليون تومان براى ما 
وسيله خريدند و ما هم براى آنها مربى و مرشد قرار 
داديم. از دبيرهاى ورزشى خود 
كه مربى زورخانه هســتند هم 
اســتفاده مى كنيم و فراخوانى 

در سطح مدارس قرار داده ايم.
در  زورخانــه  ورزش   
ســطح اســتان همدان 

پخش شده است؟
در تمام شهرســتان ها و حتى 
شــهرهايمان هيأت و زورخانه 
اينجاســت  جالب  نكته  داريم. 
كه بيشت قهرمانان ما از مالير، 
اسدآباد  و  تويســركان  نهاوند، 
هســتند، البته در همدان هم 

قهرمانان زيادى داريم.
و  رســم  از  كمــى   
زورخانه اى  رســوم هاى 

برايمان بگوييد!
از بخش هاى مهم آن مى توان از 
احترام به اهل بيت(ع) نام برد و سيدها در اين ورزش 
از احترام خاصى برخوردارند. احترام به پيشكسوتان 
و كهن كســوتان زورخانه از موضوعات بسيار اساسى 

اين ورزش است.
ورزشــكاران زورخانه هرچه فربه بوده و اندامى قوى 
داشــته باشــند، براى ورود به گود سرشــان را خم 
مى كنند، اين يعنى تعظيم و شكســتگى همچنين 
رشــته زورخانه را مى توان تنها رشته اى دانست كه 

همراه با ضرب و موسيقى زنده است.
 صحبت هاى پايانى

اميدوارم توجه به اين رشــته ورزشى ملى باالتر رود 
و همان طور كه هزينه كردن براى رشــته هاى ديگر 
و ورزشكاران آن رشــته جا افتاده است، براى رشته 
ما هم اتفاق بيفتد. متأســفانه ديد و ذهنيت مردم به 
رشته هايى مثل زورخانه در سطح مطلوبى قرار ندارد 
و اميــدوارم مردم و خانواده هــاى ما بيش از پيش با 
زورخانه آشنا شوند تا فرزندان خود و افراد مستعد را 
به زورخانه بفرستند تا با فرهنگ پهلوانى آشنا شوند.

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

نخستين قطار گردشگرى 12 تير 
وارد همدان مى شود

 معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان گفت: نخستين قطار گردشگرى تهران- همدان 12 تيرماه 

سال 99 وارد همدان مى شود.
على خاكســار در گفت وگو با ايسنا، مطرح كرد: با توجه به ظرفيت همدان 
در زمينه گردشگرى، ايمن بودن و بُعد كوتاه مسافت قطار تهران- همدان، 

آغاز تردد و ســفرهاى بين استانى و با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 
اين قطــار به همدان مى آيد. وى ادامه داد: در اين راســتا هماهنگى هايى 
با مسئوالن راه آهن جمهورى اســالمى، شركت خدمات مسافرتى حامى 

گشت، مجرى قطارهاى گردشگرى لرستان و سوادكوه انجام شده است.
خاكسار با تأكيد بر رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى در قطار گردشگرى، 
تصريح كرد: اين قطار با يك سوم ظرفيت با 120 نفر، گردشگران را از تهران 
به همدان مى رساند و گردشگران در اين تور يك روزه بدون اقامت شبانه به 
تهران برمى گردند. وى بازديد از غار عليصدر، شهر جهانى اللجين و برخى 

جاذبه هاى شــهر همدان را از برنامه هاى اين تور عنوان كرد و يادآور شــد: 
اســتان همدان ظرفيت هاى متنوع و فراوانى در حوزه گردشگرى دارد كه 

بايد مورد استفاده قرار گيرند.
معاون گردشگرى اداره  ميراث كل فرهنگى استان همدان بيان كرد: برنامه 
ســفر قطار گردشگرى در هفته و ماه هاى آينده نيز ادامه خواهد يافت و در 
ســفرهاى بعدى تمهيداتى براى اقامت شبانه گردشگران به همراه بازديد از 
تعداد بيشترى از جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و گردشگرى همدان درحال 

انجام است.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران:

آزاده صفى، بنت الهدى نورى
 مهديه سليمى، سينا بيدمشكى

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

 سرپرست تيم فصل بيست ودوم كاوش 
تپه باســتانى هگمتانه اعــالم كرد: در اين 
فصــل كاوش مواد فرهنگى مربوط به عصر 
آهن 3 يا دوره ماد در چال شــترخواب و 

معبر كارگاه مركزى يافت شد.
مهرداد ملــك زاده در گفت وگو با ايســنا، 
با اشــاره به اينكه اين مــواد فرهنگى در 
بناهايى مانند نوشيجان مالير و گودين تپه 
هم وجود دارد، مطرح كرد: به نظر مى رسد 
در ايــن فصل موفق شــديم به پرســش 
قديمى كه «آيا نشــانه هايى از دوره ماد در 
هگمتانه است؟» پاسخ دهيم و نشانه هايى 
نسبتاً رضايت بخش از معمارى و سفال هاى 

دوره ماد را پيدا كرديم.
وى توضيح داد: فصل بيســت ودوم كاوش 
باستان شــناختى هگمتانه همدان به مدت 
70 روز در ماه هاى ارديبهشــت، خرداد و 
اوايل تيرماه 99 انجام شد و از اهداف اصلى 
اين فصل كاوش بازشناســى و بازنگرى در 
اليه نگارى تپه، شناختن تحتانى ترين آثار، 
اليه هاى مربوط به استقرار در تپه هگمتانه 

و نظم و نظام برج و باروى تپه بود.
ملك زاده ادامه داد: در كاوش بيســت ودوم 
در 3 نقطه كارمــان را متمركز كرديم؛ در 
ابتدا روبه روى موزه فعلى و موقت هگمتانه 
و در جايى كه فرانســوى ها در سال 1913

كارگاهى باز كرده بودند و معروف به چال 
شترخواب است، 3 كارگاه 2/5 در 2/5 متر 
بــاز كرديم و در عمق 320 ســانتى مترى 
به بقاياى يك ديوار ســنگى رســيديم كه 
اين ديوار حدود 4 متــر زيرتر از معمارى 
است كه در فصل هاى پيش دكتر صراف و 

آذرنوش در هگمتانه كاويده بودند. 
صراف  كــرد:  تصريح  باستان شــناس  اين 
از ايــن تراز معمــارى كه كار كــرده بود 
پايين تــر نمى رفت، آذرنــوش هم معتقد 
بود نخســتين رج بقايــاى معمارى كه در 
تپــه هگمتانه وجود دارد در پايگاه مركزى 
و ســاختمان هاى منظم خشــتى اســت، 
در حالى كه ما موفق شــديم نشــان دهيم 

نزديك 4 متر زير آن هم آثارى داريم.
وى ادامــه داد: در معبرى كــه در كارگاه 
مركزى وجود داشــت تا عمق 4/5 مترى 
از كــف معبر كارگاهى بــاز كرديم و هنوز 
به آنچه باستان شناســان به آن خاك بكر 
مى گويند، نرســيديم اما در عمق 3/5 متر 
ديوار ســنگى پيدا كرديم كه بسيار شبيه 

معمارى چال شترخواب است.
ملك زاده با بيان اينكه به نظر مى رســد در 
مركز تپه هگمتانه يعنى چال شــترخواب 
برخــالف صــراف و آذرنــوش، بقايــاى 
معمارى قديمى تــر هم داريم، افزود: هنوز 

آزمايش هاى تخصصــى مانند راديو كربن 
روى مــواد حفارى انجام نشــده و با انجام 
آزمايش هاى فيزيك و شيميايى مى توانيم 
با ضريب مطمئن ترى از تاريخ گذارى مواد 

فرهنگى به دست آمده حرف بزنيم.
اين باستان شــناس با اشاره به اينكه تا اين 
لحظه به شكل مكانيكى و  فيزيكال حدود 
3/5 متــر از معمــارى صــراف و آذرنوش 
پايين تر هســتيم، خاطرنشان كرد: به اين 
دليل كه در قوانين باستان شــناختى مواد 
فرهنگى اليه هاى زيرين، ديرين تر هستند، 
حــدود 3/5 متــر قديمى تــر از معمارى 

اشكانى قرار داريم.
وى مطرح كرد: بايد روندهاى شكل گيرى 
محوطه در تپه هگمتانه به خوبى بررســى 
و دانســته شود نهشــته گذارى 3/5 مترى 
معمارى  همچنين  دارند،  تاريخ گذارى  چه 
شده  شناخته  معمارى  شــبيه  سنگ چين 
دوره مــاد در دژ و نيايشــگاه هاى مادى از 

عصر آهن 3 است.
ملك زاده افزود: تيم كاوش فصل بيست ودوم 
به اين اكتفا نكــرد و درحال حاضر انبوهى 
از يافته هاى ســفالين داريــم كه درحال 
طراحى، مقايسه و سنجش  سفال ها هستيم 

تا بدانيم به چه دوره اى تعلق دارند.
سرپرست تيم فصل بيست ودوم كاوش تپه 

باستانى هگمتانه با بيان اينكه در كاوش هاى 
باستان شناســى بودجه تعيين كننده است، 
گفت: در اين فصل كاوش به دليل تورم باال 

و كمبود بودجــه توانايى در اختيار گرفتن 
بيش از 5 كارشناس و 9 كارگر را نداشتيم 
و برخالف كاوش هاى فصل گذشته امكان 

انجام عمليات وسيع ممكن نبود.
فرهنگ دوستان  اميدواريم  كرد:  اظهار  وى 
و فرهيختگان اســتان همدان امكان ادامه 
كاوش ها را فراهم كنند و بودجه بيشــترى 
در اختيار هيأت هاى كاوش باستان شناسى 
تپــه هگمتانه قــرار دهند تــا كارگاه هاى 
وســيع تر با درك بهترى از معمارى يافت 
شده در بســتر مطمئن  و  پشتوانه علمى و 

مادى كار شود.
ملك زاده ادامــه داد: اگر اين فصل كاوش 
را با مقياس هاى دوره هاى پيش بسنجيم، 
امسال حدود 150 ميليون تومان بودجه در 
اختيار داشــتيم و با مقياس آن زمان به 4

ميليارد بودجه نياز است تا بتوانيم كاوشى 
آبرومند در شأن تپه هگمتانه همدان انجام 

دهيم.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه تپه باســتانى 

هگمتانــه يكى از مهم تريــن محوطه هاى 
باستان شــناختى و هم انــدازه شــهرهاى 
مهم جهــان مانند رم، آتن، اســكندريه و 
بابل اســت، گفت: كاوش اين محوطه بايد 
مورد توجــه تصميم گيرندگان امر باشــد 
و شــرايطى فراهم كنند تا باستان شناسى 
بتواند گام هــاى مهمتر، بزرگتر و مؤثرترى 

در اين تپه بردارد.
سرپرســت تيم فصل بيســت ودوم كاوش 
تپه باســتانى هگمتانه با بيان اينكه براى 
ثبت جهانى يك اثر سنجش ها، مقتضيات 
و ملزومــات خاصــى نياز اســت، توضيح 
داد: شــكل كنونى محوطه هگمتانه هنوز 
راه درازى تــا اســتانداردهاى الزم بــراى 
ثبت جهانــى دارد اما اين تپــه در تاريخ 
شاخصى  امتيازات  داراى  باستان شناســى 
است كه به ثبت جهانى برسد، درحال حاضر 
اين 2 از هم فاصله دارند و بايد تالش كنيم 
به هم نزديك شوند تا اليحه اى محكم براى 

ثبت به يونسكو ارائه شود.

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

فرماندار:
همدان ساالنه 10 هزار واحد مسكن الزم دارد

 فرمانــدار همــدان يكــى از راهكارهــاى اساســى جلوگيــرى از افزايــش 
قيمــت مســكن را بــاال بــردن توليــد مســكن دانســت و گفــت: 17 هــزار 
ــاه 1400 وارد چرخــه عرضــه مســكن  ــان تيرم ــا پاي واحــد مســكونى ت

مى شــود.
ــرد: در شهرســتان  ــار ك ــا ايســنا، اظه ــو ب حســين افشــارى در گفت وگ
ــان ارديبهشــت امســال بيــش از 1/5 ــا پاي همــدان در ســال گذشــته ت

ميليــون مترمربــع پروانــه ســاختمانى فقــط در شــهر همــدان صادر شــده 
كــه اگــر بهطــور متوســط هــر واحــد صــد متــرى باشــد 15 هــزار واحــد 
مســكونى ســاخته مى شــود و 2 هــزار واحــد نيــز تعهــد مســكن ملــى در 
شهرســتان همــدان اســت كــه در مجمــوع 17 هــزار واحــد مســكونى در 

همــدان ســاخته خواهــد شــد.
وى بــا بيــان اينكــه شــهر همــدان ســاالنه ده هــزار واحــد مســكن نيــاز 
دارد كــه بايــد كارى كنيــم زمينــه ســوداگرى را از بيــن ببريم، ادامــه داد: 
تــا پايــان تيرمــاه ســال 1400 در شــهر همــدان 17 هــزار واحد مســكونى 
ســاخته خواهــد شــد، ايــن درحاليســت كــه نيــاز ســاالنه شــهر همــدان 

ده هــزار واحــد مســكونى اســت.
ــح  ــت، تصري ــورى اس ــكن كش ــت مس ــه قيم ــان اينك ــا بي ــارى ب افش
ــه قيمــت مصالــح  كــرد: بخــش عمــده اى از افزايــش قيمــت مســكن ب
ســاختمانى و بخشــى بــه تــورم و ارزش پــول، قيمت زميــن و ضابطه هاى 
شهرســازى برمى گــردد؛ بنابرايــن اســتان همــدان تعيين كننــده قيمــت 

مســكن نيســت.
ــوداگرى  ــكن را س ــت مس ــش قيم ــل افزاي ــرى از عل ــش ديگ وى بخ
دانســت، افــزود: افــرادى هســتند كــه بــراى افزايــش ســرمايه خــود در 
بخــش مســكن ورود مى كننــد كــه ايــن گــروه نيــز بــه قيمــت مســكن 
دامــن مى زننــد كــه يكــى از راهكارهــاى اساســى افزايــش توليــد مســكن 

اســت.
فرمانــدار همــدان بــا تأكيــد بــر اينكــه بايــد زمينــه ســوداگرى از بيــن 
ــراد  ــه اجــازه ندهــد اف ــى باشــد ك ــد قانون ــرد: باي ــرود، خاطرنشــان ك ب
بــراى افزايــش ســرمايه وارد بــازار مســكن شــوند تا ســوداگرى در سراســر 
ــوان  ــرود و موضــوع مســكن از كاالى ســرمايه اى به عن ــن ب كشــور از بي

كاالى خدماتــى تغييــر كنــد.
ــا بيــان اينكــه تابســتان فصــل نقــل و انتقــال مســتأجران اســت،  وى ب
ــر  ــا موج ــا كرون ــارزه ب ــى مب ــتاد مل ــر س ــه اخي ــزود: براســاس مصوب اف

ــد. ــارج كن ــه خ ــت از خان ــدون رضاي ــود را ب ــتأجر خ ــد مس نمى توان
ــون از موجــر حمايــت  ــر اينكــه درحال حاضــر قان ــا تأكيــد ب افشــارى ب
نمى كنــد، مطــرح كــرد: در شــرايط فعلــى ايــن اختيــار از موجــر گرفتــه 

شــده مگــر اينكــه مســتأجر بــا رضايــت خــود تخليــه كنــد.
وى در ادامــه دربــاره فــروش ســهميه آرد نانوايى هــا، يــادآور شــد: 
ــد  ــد، باي ــت مى كنن ــه اى درياف ــه آرد ياران ــى ك ــهميه آرد نانوايى هاي س

ــرد. ــرار بگي ــردم ق ــار م ــان شــود و در اختي ــه ن ــل ب تبدي
فرماندار همدان با اشــاره بــه قطع ســهميه آرد نانوايى هايى كه بيش 
از ده كيســه دريافت مى كردند، گفت: در كارگــروه آرد و نان تصويب 
شــده نانوايى هايى كه بيش از ده كيسه آرد داشــتند، قطع شود و اگر 
نانوايى هايى هستند كه بيش از ده كيسه آرد نياز دارد بايد اثبات كنند 

كه نياز مردم منطقه به بيش از ده كيسه آرد است.
وى بــا بيــان اينكــه احتمــال خريــد و فــروش آرد توســط نانوايــان كــم 
ــه داد: ممكــن اســت اشــكاالتى در حــوزه كارخانه هــاى آرد  اســت، ادام
و ســامانه بانكــى كــه ســفارش آرد داده مى شــود، وجــود داشــته باشــد، 
به طورى كــه ممكــن اســت واســطه اى ثبــت ســفارش دهــد امــا درصــدى 
از آرد ثبــت ســفارش شــده را تحويــل نانوايــان ندهــد كــه چنديــن مــورد 

از ايــن موضــوع در همــدان صــورت گرفتــه اســت. 
ــرد:  ــار ك ــز اظه ــتان ني ــرغ در اس ــت م ــش قيم ــاره افزاي ــارى درب افش
گســتره تصميم گيــرى دربــاره مــرغ كشــورى اســت، به طورى كــه 
ســتاد تنظيــم بــازار كشــور قيمــت مــرغ را 15 هــزار تومــان تعييــن كرده 
و اگــر اســتان همــدان مصــر باشــد كــه قيمــت مــرغ را نســبت بــه ســاير 
اســتان ها كاهــش دهــد، ممكــن اســت مــرغ اســتان بــه اشــكال مختلــف 
از اســتان خــارج شــود و بــا كمبــود مــرغ مواجــه شــويم؛ كمــا اينكــه در 

ــود. ســال هاى گذشــته چنيــن موضوعــى در اســتان رخ داده ب
فرمانــدار همــدان بــا تأكيــد بــر اينكــه بايــد تابع تصميمــات ملى باشــيم، 
ــزار و 900 ــرغ 12 ه ــته قيمــت م ــاى گذش ــرد: در ماه ه خاطرنشــان ك
بــود امــا در همــدان به دليــل كاهــش تقاضــا قيمــت ايــن كاال بــه 9 هــزار 

تومــان هــم رســيد و مــرغ روى دســت مرغــداران مانــده بــود.
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نشانه هايى از دوره ماد 
در هگمتانه پيدا شد

ورزش زورخانه اى همدان 
در گود بى پولى

 ورزش باستانى در همدان بيش از 300 سال قدمت دارد و پهلوان فيله همدانى به لحاظ شخصيت 
پهلوانى شــهره خاص و عام بود. او در سده هفتم هجرى سرشناس ترين پهلوان ايران زمين و يكى از 

پهلوانان دوره ايلخانى در همدان بوده است.
عالوه بر فيلــه همدانى، به دليل وجود پهلوانان بزرگ ديگرى هماننــد احمد كوهكش و على ميرزا 
همدانى، ورزش پهلوانى و زورخانه اى همدان و باستانى كاران همدانى همواره در سطح ايران مطرح 
بودند. ناگفته نماند پهلوان على ميرزاى همدانى، همان پهلوان نامدار و بزرگى بود كه در عصر قاجار 

نخستين بازوبند پهلوانى كشور را براى همدان به دست آورد.
در دوران معاصر نيز پهلوانان سيداحمد بطحايى، عبدا...كاظمى روشن، محمد مسچى و قاسم بى نياز از 

جمله پيشكسوتان مطرح و ارزنده همدانى در ورزش باستانى و پهلوانى به شمار مى آيند.
قديمى ترين زورخانه همدان هم زورخانه سعادت است كه در محله پل يخچال همدان بنا شده است. 
جز اين زورخانه بيش از 20 زورخانه ديگر در سطح استان همدان فعاليت مى كنند كه به محل تجمع 

عالقه مندان به ورزش باستانى و رسم و رسوم پهلوانى تبديل شده اند.
كمتر از يك هفته پيش، مجمع انتخابات براى انتخاب ســكاندار هيأت زورخانه اى و پهلوانى استان 
همدان با حضور رئيس فدراســيون زورخانه اى و پهلوانى و اعضاى مجمع برگزار شــد و غالمرضا 
خاكسار با كسب 15 رأى از 15 رأيبه مدت 4 سال ديگر رئيس هيأت باقى ماند؛ بنابراين مصاحبه اى 

با وى ترتيب داديم تا از وضعيت اين رشته ورزشى قديمى آگاه شويم.

شــكل كنونــى محوطه 
درازى  راه  هنوز  هگمتانه 
الزم  اســتانداردهاى  تا 
براى ثبــت جهانى دارد 
امــا اين تپــه در تاريخ 
داراى  باستان شناســى 
است  شاخصى  امتيازات 
كه به ثبت جهانى برسد

كه  كشــورهايى  بيشتر 
كشورهاى  مسابقات  در 
مى شوند،  حاضر  اسالمى 
قــرار  خاورميانــه  در 
مانند  كشورهايى  دارند. 
افغانستان، عراق و به ويژه 
اين  در  كــه  آذربايجان 

حوزه قدرتمند شده اند

همدان پیام در کنار شامست!
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پايه  بر  گردشــگرى  امروزه 
طرفداران  تاريخــى  ابنيــه 
مى طلبد  را  خــودش  خاص 
و بــراى عموم جنبــه يكبار 
مصــرف دارد، امــا آئين ها، 
رســوم نمايشى و ... عجيب 
جذاب هســتند و شهرهايى 
برگ برنده را دارند كه در كنار 
حفظ و مرمت آثار تاريخى به 
تنوع جاذبه هــاى فرهنگى و 
توجه  ملموس  غير  و  ملموس 

مى كنند

خبر

گزارش 

گردشگري

فرهنگ

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

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

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  11 تيرماه 1399  9 ذى القعده 1441  1 جوالى 2020  شماره 3790

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:23  
                  06:06 خورشيد          طلوع 
اذان ظهر                      13:20
غروب خورشيد              20:33
اذان مغرب                   20:54 
نيمه شب شرعي           00:26

باباطاهر

رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى:
بدهى سفرهاى هوايى 

به 60 ميليارد تومان رسيد
 با گذشــت 5 ماه از لغو ســفرها پس از شــيوع كرونا، هنوز 
بخشــى از بدهى شــركت هاى هواپيمايى به مردم و آژانس هاى 
مســافرتى برگردانده نشده. بدهى ايرالين ها به 60 ميليارد تومان 

رسيده است. 
به گزارش ايسنا، حرمت ا... رفيعى، رئيس انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى ايــران گفت: حدود 
2 مــاه پيش با اعتراض بــه برخورد شــركت هاى هواپيمايى 
خارجــى و داخلى و خوددارى از پرداخت بدهى ســفرهاى 
لغو شــده پس از شيوع ويروس كرونا، بســته شدن مرزها و 

اعمال محدوديت در سفرها، اعالم كرد: ايرالين ها حدود 400 
ميليــارد تومان به مردم و آژانس هاى مســافرتى بدهى دارند. 
اين اظهارات با واكنش تند ســازمان هواپيمايى مواجه شــد؛ 
رضا جعفرزاده ـ سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى ـ رقم 
400 ميليارد تومان را غيرمســتند دانست و آن حرف ها را رد 
كرد و گفت: تاكنون بيش از هشــت هزار ميليارد ريال توســط 
شركت هاى هواپيمايى داخلى و خارجى بدون كسر هزينه لغو 

سفر به مسافران بازگردانده  شده است. 
مقصود اسعدى ســامانى، دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى نيز 
همان موقع در واكنشــى به اظهــارات رئيس انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مســافرت هوايى و جهانگردى گفت: بيش از 95 درصد 
بهاى بليت هواپيما كه مردم در ايام شــيوع ويروس كرونا مسترد 
كرده اند به آن ها بازگردانده شــده است. از ميان 17 ايرالين داخلى 

تاكنون 15 شــركت هواپيمايى بهاى بليت پروازهايى را كه مردم 
در ايام شــيوع ويروس كرونا مســترد كرده اند يا لغو شده است 
بازگردانده اند و هيچ بدهى  به مردم ندارند. شركت هواپيمايى ايران 
اير هم بابت مسترد شــدن اين بليت ها حدود 170 ميليارد تومان 
به مردم بازگردانده اســت. تنها بخشى از پروازهاى خارجى باقى 
مانــده كه هم اكنون در حال اقدام براى برگرداندن پول مشــتريان 
هستند. نبايد با طرح اظهارات غيركارشناسى بيش از آن چيزى كه 
تا امروز شــيوع ويروس كرونا به همه ايرانى هاى دنيا آسيب زده، 

ضربه وارد كنيم. 
اما رفيعى گفت: پس از آن مصاحبــه، برخى ايرالين هاى داخلى 
و خارجى از بيم اينكه قوه قضاييه وارد موضوع شــود، بخشى از 
بدهى شان را تسويه كردند و ميزان اين بدهى اكنون به 60 ميليارد 
تومان رسيده است. بيشتر بدهى ايرالين هاى داخلى پرداخت شده 

و شركت هاى هواپيمايى خارجى هم حدود سه چهارم بدهى هايى 
كه به دنبال لغو سفرها با شيوع ويروس كرونا داشتند را پرداخته اند. 
رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوايى 
و جهانگردى ايران، از تشــكيل هفتمين جلســه شوراى صيانت، 
هماهنگى و پيشــگيرى از آســيب هاى دفاتر خدمات مسافرتى 
در روز سه شــنبه (10 تيرماه) به منظور پيگيــرى بدهى باقى مانده 
شــركت هاى هواپيمايى خبر داد و افزود: اين شــورا حدود 6 ماه 
اســت كه در اين انجمن تشكيل شــده و نمايندگان قوه قضاييه، 
ســازمان تعزيرات حكومتى، ســازمان حمايت از مصرف كننده، 
واجا و ناجا، وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
و ســازمان هواپيمايى در آن حضور دارند و قرار است به شكايت 
آژانس ها از ايرالين هايى كه پس از گذشــت 5 ماه از لغو سفرها، 

هنوز بدهى هاى خود را تسويه نكرده اند، پرداخته شود. 

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى 
شوراى شهر همدان تأكيد كرد:

برندسازى فرهنگى
 دستوركار شوراى پنجم

 با توجه به اينكه برندسازى براى شهر همدان از 
سياست هاى شوراى شــهر در دوره پنجم مطرح و 
پيگيرى شد، كميسيون فرهنگى و اجتماعى، در حوزه 
تخصصى خود برندسازى فرهنگى را در دستوركار 
قــرار داد. رئيس كميســيون فرهنگــى و اجتماعى 
شــوراى اسالمى شــهر همدان با عنوان اين مطلب 
گفت: در راســتاى برندسازى فرهنگى، شكل گيرى 
شــوراى اجتماعى محالت و كســب عنوان شــهر 
دوستدار كودك از مهم ترين اهداف كميسيون كليد 
خورد كه با حمايت همكاران و همكارى حوزه هاى 

مرتبط در شهردارى محقق شد.
 رضوان سلماســى با بيان اينكه شــوراى اجتماعى 
محــالت با هــدف جلــب مشــاركت حداكثرى 
شــهروندان، فــارغ از طبقه اجتماعــى، فرهنگى و 
اقتصادى آنها، منطبق بــا زمانبندى و برنامه اجرايى 
آن شكل گرفت، افزود: برخالف نياز به مرتفع كردن 
ضعف ها، غنى سازى عملكرد و تقويت ساختار اين 
شــوراها، سياست كميســيون با تحقق درصد قابل 

قبولى در اين حوزه، درحال فعاليت است.
وى ادامه داد: برند فرهنگــى ديگر مورد توجه اين 
كميســيون، باتوجه به حوزه تأثيرگــذار كودكان در 
شــهر، كسب عنوان و نشان شــهر دوستدار كودك 

براى همدان تعريف شد.
به گفته سلماســى، پس از طرح موضوع، با جلب 
مشــاركت متخصصــان و فعــاالن مدنــى حوزه 
كودكان، كارگروه شــهر دوستدار كودك در مركز 
مطالعات و پژوهش هاى شــوراى اســالمى، ذيل 
كميســيون فرهنگى و اجتماعى شورا شكل گرفت 
تا ضمن بررسى تخصصى با احصاى نيازها، لزوم 
حركت در اين مســير را به صورت علمى بررسى 

كند.
رئيــس كميســيون فرهنگــى اجتماعى شــوراى 
شــهر همدان در اين باره گفــت: نتيجه مطالعات و 
بررســى هاى انجام شــده در اين كارگروه، تشكيل 
دبيرخانه شهر دوستدار كودك در معاونت شهرسازى 
و معمارى، منطبق با دســتورالعمل ابالغى از سوى 

وزارت كشور بود.
سلماســى افزود: با شــكل گيرى دبيرخانــه و آغاز 
اقدامات تعريف شده، ارزيابى عملكرد يك ساله شهر 
در اين حوزه، توسط وزارت كشور و سازمان جهانى 
يونيسف، همدان توانست پس از رقابت با 70 شهر 
متقاضى، در كنار 11 شــهر ديگر از ســوى مراجع 
ذى صالح به عنوان پايلوت شــهر دوســتدار كودك 

معرفى شود.

برگزيدگان مسابقه كتابخوانى امر 
به معروف در همدان معرفى شدند

 مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان از 
معرفى برگزيدگان مســابقه امر به معروف و نهى از 
منكر خبر داد و گفت: در استان همدان بيش از هزار 

نفر در اين مسابقه شركت كردند. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان، اظهار كرد: مسابقه كتابخوانى 
با محوريــت امر به معروف و نهى از منكر به منظور 
ترويج و همگانى كردن اين واجب دينى با همكارى 
ستاد امر به معروف از ابتداى بهمن ماه سال گذشته 

آغاز و تا پايان اسفند ماه ادامه يافت. 
وى با بيان اينكه محور اين مســابقه كتاب «فرهنگ 
مختصر امر به معــروف و نهى از منكر» بود، افزود: 
اين مســابقه كتابخوانى به طور كامل در بستر فضاى 

مجازى برگزار شد. 
مديــركل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: هزار و 75 نفر از استان همدان در 
اين مســابقه شركت كردند كه 10 نفر به عنوان برنده 
نهايى معرفى شــدند كه از اين تعداد يك نفر برنده 
كمك هزينه ســفر به مشــهد مقدس و 9 نفر برنده 

كارت هديه يك ميليون ريالى شدند. 

جلوگيرى از تاراج 
يك هزار و 509 شى تاريخى در همدان

 هزار و 509 قلم اشياى اصل و بدل تاريخى از جمله خمره سفالى 
مربوط به دوره اشــكانى و ساسانى در استان همدان كشف و از تاراج 

آنها جلوگيرى شد. 
به گزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان، فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگى همدان افزود: در 
3 ماهه نخست سالجارى عوامل يگان حفاظت ميراث فرهنگى همدان 
با همكارى نيروى انتظامى اين تعداد اشيا اصل و بدل تاريخى از جمله 

خمره سفالى مربوط به دوره اشكانى و ساسانى را كشف كردند. 
محمد حاجى عزيزى خاطرنشان كرد: همچنين در اين مدت 4 دستگاه 
فلزياب نيز كشــف و ضبط و 44 نفر در رابطــه با حفارى غير مجاز، 
خريد و فروش اشياى تاريخى و فلزياب غيرمجاز دستگير شده اند كه 
بيشترين آمار مربوط به شهرستان هاى مالير با دستگيرى 16 نفر، رزن 

و اسدآباد نيز 8 نفر است. 
وى بــا اشــاره به اينكه با 13 ســايت اينترنتى متخلــف نيز از طريق 
دادســتانى كل كشور برخورد شده اســت، گفت: در 3 ماه گذشته 25 
گشت تلفيقى و عمليات مشترك با نيروى انتظامى و 32 جلسه تعامل 
و همكارى با ناجا، انجمن هاى ميراث فرهنگى و دســتگاه هاى دولتى 

مرتبط و مراجع قضايى انجام شده است. 
 شنيدن سوت قطار گردشگرى 12 تير در همدان 

معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان 
گفت: نخســتين قطار گردشــگرى تهران - همدان در سالجارى 12 

تيرماه وارد همدان مى شود. 
على خاكســار افزود: نظر به مصوبات ســتاد ملــى مقابله با ويروس 
كرونا و آغاز تردد و ســفرهاى بين استانى و با عنايت به هماهنگى به 
عمل آمده با مســئوالن مربوطه در راه آهن جمهورى اسالمى و شركت 
خدمات مســافرتى حامى گشت، مجرى قطارهاى گردشگرى لرستان 
و ســوادكوه، نخستين قطار گردشــگرى همدان در سال 99 از تهران 
به همدان اجرا و نخســتين قطار گردشــگرى تهران- همدان در روز 

پنجشنبه وارد همدان خواهد شد. 
وى اظهار كرد: باتوجه به الزام رعايت پروتكل  هاى بهداشتى، اين قطار 
با يك ســوم ظرفيت خود (120 نفر) گردشگران را از تهران به مقصد 
همدان مى رساند و گردشگران در نخستين تور به صورت يك روزه و 
بدون اقامت شبانه پس از بازديد از غار عليصدر، شهر جهانى سفال و 

شهر همدان عصر آن روز به تهران برمى گردند. 
وى گفــت: به منظور اســتفاده از راه آهــن تهران- همــدان به عنوان 
زيرســاختى ايمن و به صرفه، برنامه ســفر قطار گردشگرى در هفته و 
ماه هاى آينده نيز ادامه يافته و تمهيداتى درباره اقامت شبانه گردشگران 
بــه همراه بازديد از تعداد بيشــترى از جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و 

گردشگرى همدان نيز در حال انجام است. 
 تصويب كليات طرح گردشگرى

 تاالب شيرين سو كبودراهنگ 
معاون سرمايه گذارى و تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى همدان نيز گفــت: كليات طرح گردشــگرى تاالب 
شيرين سو كبودراهنگ در كميته كارشناسى گروه كارى ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى تأييد شد. 
عليرضا قاســمى افزود: طرح گردشــگرى تاالب شيرين سو به همت 
شهردارى اين شهر تدوين شده كه مرحله نخست توسط مشاور طرح 
ارائــه و مورد تأييد اعضا قرار گرفت و مقرر شــد مراحل بعدى پس 

از تعيين تكليف مالكيت اراضى پيشنهادى مورد بررسى قرار گيرد. 
وى اظهار كرد: درحال حاضر شهردارى شيرين سو در راستاى مديريت 
يكپارچه منطقه در حال رايزنى با اداره كل منابع طبيعى و آب منطقه اى 
استان درباره سرمايه گذارى در اراضى پيرامون تاالب شيرين سو است 
كه در صورت تحقق، شاهد توسعه گردشگرى و نيل به اهداف واالتر 

يعنى توسعه پايدار منطقه خواهيم بود. 
 اختصاص تسهيالت كرونايى 
براى تأسيسات گردشگرى همدان

معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان 
گفت: 13 واحد از تأسيسات گردشگرى آسيب ديده از كرونا در همدان 

تسهيالت گرفتند. 
خاكســار افزود: با توجه به شيوع ويروس كرونا و به تبع آن مشكالتى 
كه به تعطيلى و آســيب جدى به كســب و كارهاى گردشگرى منجر 
شــد، بســيارى از واحدها براى حفظ نيروى انسانى خود و بازگشت 
دوباره به چرخه فعاليت دچار مشــكل شــدند و از نخستين روزهاى 
بروز اين مشــكل وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
به دنبال اقدامات حمايتى و جبرانى بوده و در پيگيرى هاى مســتمر در 
ســطح هيأت وزيران و ستاد ملى مقابله با بيمارى كرونا موفق به درج 
نام 3 رسته فعاليتى در حوزه گردشگرى و صنايع دستى كه بر اثر كرونا 

آسيب ديده بودند در زمره رسته هاى ديگر شد. 
وى خاطرنشان كرد: براساس مصوبات كميته اقتصادى ذيل ستاد ملى 
مقابلــه با كرونا، بــه هريك از متقاضيان داراى كــد بيمه كارگاهى از 
ســازمان تأمين اجتماعى، به ازاى هر نيروى بيمه شــده اى كه از بيمه 
بيكارى اســتفاده نكرده باشــد تســهيالتى به مبلغ 160 ميليون ريال 
تســهيالت 12 درصد بــا دوره تنفس 3 ماهه و بازپرداخت 3 ســاله 

پرداخت مى شود. 
وى بيان كرد: ثبت نام متقاضيان در ســامانه كارا از هفته گذشــته آغاز 
و تاكنون 13 واحد از تأسيســات گردشــگرى همدان در سامانه تأييد 
شده اند و تســهيالت به تأسيســاتى تعلق مى گيرد كه داراى كد بيمه 
كارگاهى بوده و نيروى كار آنها از بيمه بيكارى استفاده نكرده باشد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام صادق(ع):

هر پيشه ورى بايد از سه ويژگى برخوردار باشد تا با آن بتواند كسب روزى نمايد: دانش آن 
كار را به كمال بداند، در آن پيشه امانتدارى پيش گيرد و به زيردستانش محبت ورزد.  

     
بحار األنوار ج 17 ص 182

روح ا... صالحى »
 اين روزها بايد شــبيه جويندگان طال، اخبار را 
الك كرد و ناب هايش را برداشــت و پى برد مسير 
حركت بقيه چه شــكلى است. شــايد نياز باشد به 
ناخدا بگويى چند گره دريايى ســكان را بچرخاند 
تا به نقشــه گنج دســت پيدا كنيم. يكى از همين 
اخبار الك شده، انتقال مقبره شاعره نامدار، پروين 
اعتصامى از قم به تبريز اســت. شــهردارى تبريز 
دريافته كه در بخش گردشــگرى فرهنگى مى تواند 
روى نام هــاى بزرگ مانور بدهــد. كارى كه اتفاقًا 
همدانى ها نه تنها بلد نيســتند حتى به بهانه ساخت 

پارك مقبره ها را چمن پوش مى كنند. 
چند وقت پيش، تصويرى دســت به دســت شد 
كه نشــان مى داد مقبره پرويــن اعتصامى به حجره 
مسائل شرعى تبديل شده است و اين بهترين بهانه 
براى شهردارى تبريز شد كه بر غناى مقبره الشعرا 
بيفزايد كه آرامگاه بيش از 400 شــاعر را در خود 
جاى داده اســت از حكيم اسدى طوسى گرفته تا 
استاد شهريار و همين سبب شده جاذبه گردشگرى 

و هويتى بكرى ايجاد كنند. 
ســاده ترين تعريفى كه مى توان از هويت ارائه كرد 
اين است كه هويت، شناسنامه معنوى افراد به شمار 
مــى رود. بســيار ديده ايم كه افراد خودشــان را با 
فاميل، طايفه، شــهر و... معرفى مى كنند و اين يك 
حس بودن، آرامش و پشت گرمى به افراد مى دهد.

در روانشناسى مدرن 2 دسته آدم داريم: حماسى و 
تراژيك؛ حماسى ها مدام هويت خود را در گذشته 
و آشنايان جســت وجو مى كنند و حتى در حالت 
افراطى پشت آن قايم مى شوند. اين افراد به تنهايى 
نمى توانند زندگى كنند. يكى از كاركردهاى مراسم 
ختم مردگان همين است كه به صاحب عزا بگويند 
ببين تنها نيستى و ما جاى خالى عزيز درگذشته ات 
را پر مى كنيم و پشــتت هســتيم كه نترسى از خم 

شدن و شكستن... 
 تراژيك ها اما در نقطه مقابل حماســى ها زيســت 
مى كننــد و به تنهايى مفــرط آدم عصر معاصر باور 
دارند. تفكرى برآمده از جنگ جهانى دوم و خرابى 
و آشــفتگى پس از آن زمينه اى شــد كــه افراد به 
الك تنهايى بروند و بيشــتر با ذهنيت زندگى كنند 
مكاتبى مثل ابزورد، اكپرسيونيســت و... برآمده از 
همين رويكرد اســت كه مى گويد هيچ كس و هيچ 
گذشــته اى به درد اكنون فرد نمى خورد و خودش 

بايد جهانش را بسازد يا واگذارد. 
ايرانى ها با وجود تجربه يك حمله و جنگ نابرابر 
اما همچنان به غنايى و حماسى معروف اند. هرچند 
در ادبيات 2 دهه گذشته، كمتر شاهد رجزخوانى و 
بحرطويل و حماسه هستيم اما همچنان هويت ما بر 
پايه حماســى استوار است، هرچند اين حماسه در 
بعضى موارد دســت و پا گير است و يك مشاجره 
كوچك را تبديل به نزاع طايفه اى و دســته جمعى 
مى كنــد اما مى توانــد با هدايت درســت، در بُعد 
اكوتوريسم و به ويژه گردشــگر فرهنگى بسيار به 

كار بيايد. 
امروزه گردشــگرى بر پايه ابنيه تاريخى طرفداران 
خاص خــودش را مى طلبد و بــراى عموم جنبه 
يكبار مصرف دارد، اما آئين ها، رســوم نمايشى و 
... عجيب جذاب هســتند و شهرهايى برگ برنده 
را دارنــد كه در كنار حفظ و مرمت آثار تاريخى به 
تنوع جاذبه هاى فرهنگى و ملموس و غير ملموس 

توجه مى كنند. 
آدم هاى سرشــناس و فرهيخته بهترين ابزار براى 

الگوگزينى و تبديل به نخ نامرئى 
اتصال جامعه به يكديگر هستند 
برگزارى  در  تــداوم  نبــود  كه 
فرزانه  عالمــان  همايش هــاى 
راهكار  تعريف نكردن  و  نهاوند 
بــزرگان  معرفى  بــراى  عملى 
نهاوندى سبب شده است عمال 
نتيجه مطلوب را شاهد نباشيم. 

در روسيه 7 خانه فرهنگى به نام 
آنتوان چخوف نويســنده نامدار 
روس در حال محافظت اســت 
آن هم به واســطه حضور كم و 
كوتاه چخوف؛ در اروپا نيز خانه 
شكســپير، ديكنــز، همينگوى، 
پا  همچنان  و...  وولف  ويرجينيا 
برجا هستند برعكس ما كه حتى 

خانه نيما يوشــيج را به زور طومار و درخواســت 
از رئيــس جمهور ســرپا نگه داشــتيم. بماند كه 
انگليســى ها حتى آخرين آدامس الكس فرگوسن 
كنار زمين فوتبال را به موزه مى سپارند و ما اشياى 

هنرمندان را بايد در خيابان اكباتان معامله كنيم. 
اينكه ايرانى مرده پرســت هســتند نبايد مانع الگو 
گزينى هاى منطقى باشــد. كافيســت از نوجوان ها 
بپرســيم الگوى شــما از بين فرهيختگان همدانى 
كيســت، به جز بوعلى و باباطاهــر گزينه ديگرى 
هســت؟ رســيدن بــه نام ها و 
براى  خوبى  نشانه  زنده  اگوهاى 
تعيين درصــد موفيقت مديريت 
شهرى است كه هدفش مديريت 
پيادهروها  و  ساختمان ها  صرف 
نيست و زيست فكرى بيشتر بها 

مى دهد. 
سردر  ماندگار  كاشى هاى  نصب 
خوبى  اقدام  فرهيختــگان  خانه 
است و مى شــود در همدان هم 
اجراييــش كــرد. ايــن حركت 
را تمرينــى فــرض كــرد كه به 
بــزرگان به چشــم هويت نگاه 
كنيــم نه صرفــا ابــزارى براى 
برگزارى همايش ها و عكس هاى 
در  مثال  كــه  اتفاقى  يــادگارى، 

نهاوند بدون نتيجه سال هاســت كه تكرار مى شود 
و تمامى ندارد 7 همايش نهاوندشناســى، 2 دوره 
همايش شــناخت توانايى هــاى فرهنگى و هنرى 
نهاوند، 7 دوره بزرگداشــت عالمان و فرهيختگان 
نهاوندى، يك دوره همايش گردشگرى اما همچنان 
در حوزه ايجاد هويت و الگوگزينى دچار اشــكال 

اساسى و گسست عجيب فرهنگى است.
نخســتين  حيدرى  شــهيد  بزرگداشــت  از  پس 
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى 
قرار بر بازســازى مرقد ايشــان بــود كه امكان 
دسترسى مردم به مزار ايشــان سهولت پيدا كند 
امــا اتفاق خاصــى نيفتاد. پس از 4ســال كه از 
برگزارى همايش بزرگداشــت عبدالملكيان هنوز 
اتفاق  جانمايى  ايشــان  سرديس  جاگذارى  براى 
نيوفتــاده اســت. از همايش نهاوندشناســى هم 
كه فقط در مجله فرهنگان و نوشــتارى مى توان 

چيزى پيدا كرد.
ايــوب آقاخانى نويســنده به نام تبريــزى در آئين 
اختتاميه جشــنواره نمايش نامه نويســى كه به نام 
خودش برگزار شــد، گفت: خوشــحالم كه تبريز 
آغازگر جريان ســتودن زندگان پوياست...» آن ها 
يــاد گرفته اند در كه دل به رودخانه پر از تمســاح 
بى پولى، ترحيم و... بزنند و دست به پشتوانه سازى 
بزنند و از رسم غلط زيرآب زدن و حذف نخبگان 

دست بردارند. 

لغو 80 درصد 
پرواز هاى فرودگاه 

همدان
 80 درصد پرواز هــاى فرودگاه همدان به دليل 

ويروس كرونا لغو شد. 
لغــو 80 درصد پرواز هاى فــرودگاه همدان مدير 
روابــط عمومى فــرودگاه همــدان، مدير روابط 
عمومى فرودگاه همدان گفــت: از 20 روز پيش 
دوبــاره پرواز هاى فرودگاه همدان كه پيش از اين 
براى كنترل و پيشگيرى از كرونا تعطيل شده بود، 
راه افتاد و در اين چند روزه 80 درصد پرواز هاى 

آن لغو شد. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ســيد حميدرضا 
صائميان با بيــان اينكه لغو پرواز ها به دليل كاهش 
مسافران است، افزود: ما در پرواز هاى اين فرودگاه 
براى هر نوبت پرواز به جاى 100 و يا 120 مسافر 

كمتر از 10 مســافر داشتيم و اين امر سبب شد كه 
پرواز ها به صرفه نباشند و لغو شوند. 

وى بيان كرد: پرواز هــاى همدان به مقصد كيش 
و مشــهد اســت كه هم اكنون با توجه به شرايط 
كرونايى و بســته بودن حــرم مطهر امام رضا (ع) 
و افزايش شــيوع بيمارى در كشور مسافرت ها به 

شدت كاهش يافته است. 
صائميان ادامه داد: براى پرواز هاى اســتان تا هفته 
آينده شــركت فرودگاه ها و ناوبــرى هوايى ايران 
با توجه به ماندگارى ويروس كرونا در كشــور و 

كاهش مسافران تصميم گيرى مى كند. 
هم اكنون روز هاى يكشــنبه و چهارشنبه پرواز از 
كيش در ســاعت 16 و 45 دقيقــه وارد فرودگاه 
همدان مى شود و هواپيما ساعت 17 و 30 دقيقه از 

همدان به كيش پرواز مى كند. 
در روز هاى سه شنبه و جمعه هم هواپيماى پرواز 
مشهد ساعت 14 و 20 دقيقه وارد همدان و ساعت 

15 و 5 دقيقه از اين فرودگاه بلند مى شود. 

 حســن روحانى براى تحويل هداياى نفيس 
و ارزشــمند به رئيس جمهــورى در دوره هاى 

مختلف به اين وزارت خانه موافق كرد. 
وزارت  اطالع رســانى  پايــگاه  گــزارش  بــه 
دســتى  صنايع  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
ميراث فرهنگى،  وزارت  ميراث فرهنگــى  معاون 
گردشــگرى و صنايع دستى گفت: پس از سال ها 
تالش، در پى پيشــنهاد وزيــر ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى براى تحويل آثار نفيس، 
فاخر و ارزشــمند هديه شده به رئيس جمهورى 
در دوره هاى مختلف به اين وزارت خانه، حسن 

روحانى با اين پيشنهاد موافقت كرد. 
محمدحســن طالبيان ادامه داد: از اين رو براى 

نخســتين بار هدايــاى فاخــر و نفيس مذكور 
اهدايــى به رئيس جمهــورى به عنــوان اموال 
ميراث فرهنگــى ايران به امنــاى اموال وزارت 
صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 

تحويل خواهد شد.
طالبيان ضمن قدردانى از رئيس جمهورى براى 
موافقت با اين اقدام فرهنگى و اميدوارى براى 
تداوم اين تصميم و ســنت فرهنگى در آينده، 
اظهار كرد: اين اشــيا و هدايا به محض تحويل 
در ســامانه جام موزه هاى كشور ثبت مى شود و 
پــس از برنامه ريزى هاى الزم و طراحى فضاى 
نمايشــى، به زودى براى عموم مردم به نمايش 

گذاشته خواهد شد. 

جويندگان طال و هويت همدان

معاون ميراث فرهنگى خبر داد
موافقت روحانى با تحويل هداياى نفيس 

رياست جمهورى به ميراث فرهنگى


