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قائم مقام موزه ملى علوم و فناورى مطرح كرد
نهادى براى هم افزايى فعاليت هاى ترويج علم 

معرفى شود
 وجود يك نهاد هماهنگ كننده براى بسترسازى در راستاى هم افزايى 
فعاليت هــاى ترويج علم نياز اســت؛ اما اگر اين نهــاد نقش نظارت و 
محدودكنندگى فعاليت هاى ترويجى را ايفا كند، ممكن است برخى تصور 
كننــد محدوديت هايى ايجاد مى شــود و در نتيجه از فعاليت هاى ترويج 
علم استقبال نكنند. فكر مى كنم در ميان نهادهاى مروج علم هيچ كدام به 
اندازه انجمن ترويج علم شرايط انجام چنين كارى را ندارد، چون انجمنى 
مستقل از دولت است و تجربه من نشان مى دهد افراد متمايلند با نهادهاى 

غيردولتى فعاليت كنند. 
قائم مقام موزه ملى علوم و فناورى ايران درباره لزوم وجود نهادى به عنوان 
متولى ترويج علم در كشور، گفت: موزه ملى علوم و فناورى ايران، نهادى 
زير مجموعــه معاونت پژوهش وفناورى وزارت علوم اســت كه در ده 
ســال گذشته تالش كرده است در زمينه هاى ترويج علم، حفظ و معرفى 
دستاوردهاى دانشمندان تاريخ ايران و اسالم، آموزش غيررسمى و ايجاد 

فضايى متفاوت با فضايى غيررسمى فعاليت هاى خود را سامان دهد.
به گزارش ايســنا، نعمت ا... ارشدى در نشست انجمن ترويج علم ايران 
درباره موزه ملى علوم و فناورى، با بيان اينكه «تالش موزه علوم و فناورى 
اين است كه نقش خود را به عنوان نهادى براى ترويج علم ايفا كند» گفت: 
در جامعه ى كنونى نيازهاى شهروندان كامال مشخص است و موزه بايد 
در راستاى رفع اين نيازها و آموزش عمومى تالش كند. موزه ساختارى 
متفاوت با ساختار وزارت علوم دارد. در موزه ملى علوم و فناورى ايران، 
3 معاونت پژوهشى، نمايشــگاهى و مالى و ادارى وجود دارد. معاونت 
پژوهشى و معاونت نمايشگاهى در كنار گروه پژوهشى اى كه شامل برخى 

اعضاى هيأت علمى هستند فعاليت هاى موزه را به سرانجام مى رسانند.
قائم مقام موزه ملى علوم و فناورى جمهورى اســالمى ايران با تأكيد بر 
اينكه «از صفر تا صد فعاليت هاى موزه در داخل كشــور انجام مى شود» 
خاطرنشــان كرد: مطالعات و طراحى تك تك گالرى هاى موزه در داخل 
انجام مى شود. به تازگى توانسته ايم فضاى قابل توجهى را در اختيار بگيريم 

و اميدوارم در 5 تا ده سال آينده اهداف موزه را محقق كنيم.
وى در پاســخ به پرسشــى درباره ى مخاطبان موزه ملى علوم و فناورى 
بيــان كرد: يكى از چالش هاى مهم موزه، تعيين مخاطبان و جامعه هدف 
است. عموما در مراكز علمى دنيا دانش آموزان و بخشى از جوانان مخاطب 
به شــمار مى آيند اما قطعا افراد بازه هاى سنى ديگرى نيز بايد مورد توجه 
قرار بگيرند. ما در موزه ملى علوم و فناورى ايران، عمده  فعاليت هاى خود 
را بر مبناى دانش آموزان گذاشــته ايم و در برخى فعاليت ها خانواده ها را 
نيــز مركز توجه قرار داديم. درحال حاضر فاز مطالعاتى يك پژوهش را 
درباره جامعه هدف آغاز كرده ايم و اميدواريم در آينده نزديك بتوانيم 
دقيق تر مخاطبان خود را مشخص كنيم، اما براساس آنچه در اساس نامه  
ما آمده است، ما بايد بتوانيم كل جامعه را در بر بگيريم. چنين چيزى 
روندى دشوار دارد و نيازمند نيروى انسانى و امكانات بيشترى است. 
اميدواريم به مرور زمان بتوانيم طيف گســترده ترى از مخاطبان را در 

نظر بگيريم.
ارشــدى با بيان اينكه «ســعى كرده ايم ارتباط نزديكى را با آموزش و 

پــرورش برقرار كنيم» درباره همكارى هاى مشــترك مــوزه ملى علوم 
و فناورى و آموزش وپرورش گفت: تقريبا در بســيارى از قســمت ها با 
آمــوزش و پرورش در تماس بوده ايم و بازديدهاى سازماندهى شــده از 
مدارس وجود داشته است. خبرنامه ها و برنامه هاى موزه، از سال ها پيش 

در پرتال وزارت آموزش و پرورش انعكاس مى يابد.
 ايجاد اتاق فكر ويژه كودك ونوجوان در موزه

وى با اشاره به برگزارى جشنواره علم براى همه در موزه علوم و فناورى، 
خاطرنشــان كرد: جشــنواره علم براى همه يك جشــنواره ملى قلمداد 
مى شود. براى اين جشنواره، آثارى از سراسر كشور ارسال شد و آموزش 
و پرورش در اين زمينه با ما همكارى بسيارى داشته است. همچنين، در 
نشست هاى علمى از آموزش و پرورش سخنرانى هاى بسيارى داشتيم. ما 
اتاق فكرى ويژه كودك و نوجوان در موزه تشــكيل داديم و از دوســتان 
باسابقه آموزش و پرورش دعوت كرديم كه از تجربيات آنها استفاده كنيم. 
البته، فعال وارد سامانه شــاد نشده ايم. اميدواريم هنگامى كه فعاليت هاى 

مجازى ما به ثبات رسيد در سامانه شاد هم فعاليت داشته باشيم. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان:
دستگاه هاى اجرايى براى اشاعه 
فرهنگ دفاع مقدس پاى كار باشند

 دستگاه هاى اجرايى بايد براى اشاعه اين فرهنگ پاى كار بيايند.
 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان با تأكيد بر اينكه مؤلفه هاى دفاع 
مقدس جزئى از فرهنگ كشور است، گفت: ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 

وظيفه همگانى است و به دستگاه خاصى هم نبايد محدود شود.
احمدرضا احســانى در جلسه كميته هنرى، نمايشى ادبيات دفاع مقدس 
احسانى با تأكيد بر اينكه ماهيت دفاع مقدس نبرد براى دفاع از ارزش ها 
بود، عنوان كرد: در 8 ســال دفاع مقدس فرهنگ و ارزش هاى انسانى و 
ملى مورد هجمه قرار گرفت؛ بنابراين با اين ديدگاه، دفاع مقدس به همه 

ما مربوط مى شود.
وى عنوان كرد: با اينكه مرزبندى بين ارزش ها و مؤلفه هاى فرهنگى اين 
مرز و بوم وجود ندارد، اما از نظر تخصصى شوراى هماهنگى حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس مسئوليت هايى بر عهده گذاشته و كميته 
فرهنگى هنرى نمايشــى ادبيات دفاع مقدس زيرنظر اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان همدان فعال است.
احسانى با بيان اينكه اگر نگاه فرهنگى داشته باشيم، در كنار آن پاسداشت 
ارزش ها هم مورد توجه قرار مى گيرد، گفت: در برگزارى برنامه هاى هاى 
مختلــف فرهنگى و هنرى بخش ويژه هم با موضوع دفاع مقدس درنظر 
گرفته ايم. مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس همدان هم در 
اين جلســه اظهار كرد: اگر به دنبال توسعه فرهنگ ايثار و شهادت هستيم 

بايد به حوزه گفتمان سازى ورود پيدا كنيم.
مهدى ظفرى تأكيد كرد: گفتمان پروســه اى است كه بايد استمرار داشته 

باشد تا فرهنگ سازى به درستى شكل بگيرد.
وى با بيان اينكه هدف كميته هاى تخصصى پايش، مخاطب شناســى و 
استفاده از ظرفيت هاى استان است؛ افزود: استان همدان در بحث هنرمندان 
و فعاالن هنرى در زمينه دفاع مقدس جزو پيشكســوتان كشور محسوب 

مى شود و ظرفيت هاى بااليى دارد.
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■ حد    يث:
پيامبراكرم (ص):

مردمى از مشرق قيام مى كنند و زمينه حكومت مهدى را فراهم مى آورند . 
كنزالعّمال ، ح 38657

حفاظت از بافت برگ برنده براى جهانى شدن همدان است

بافت تاريخى در دوراهى بافت تاريخى در دوراهى 
شهردارى و ميراث

نامه رسمى معاون حقوقى 
وزارت ميراث فرهنگى به فرماندار

 اين درحالى است كه معاونت حقوقى وزارت ميراث فرهنگى در نامه اى 
رســمى به فرماندار همدان اعالم كرد كه مصوبه صدور مجوز تخريب بافت تاريخى 

همدان توسط شوراى شهر غيرقانونى است.
پــس از آن طى اعتــراض تعدادى از ســاكنان بافت تاريخى همدان كــه مدعى بودند 

ميــراث فرهنگى وضعيت امالك آنها را مشــخص نمى كند و حقــوق مالكانه آنها را ضايع 
كرده، دادســتان همدان در نامه اى به مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 

اســتان همدان دســتور تعيين ضوابط اختصاصى ميراث فرهنگى بافت تاريخى همدان را صادر 

كرد و براى آن يك ماه زمان تعيين كرد تا از ســرگردانى شــهروندان ســاكن در بافت تاريخى 
شود. جلوگيرى 

اين ضوابط در وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مورد بررسى و تصويب قرار گرفت و 

29 آبان ســالجارى به استاندارى همدان ابالغ شد و تا استاندارى پس از طى مراحل ادارى اين ابالغيه 
را به دست شهردارى برساند. اما شوراى شهر و شهردارى تا 3 آذرماه هيچ نامه اى از ميراث فرهنگى 

مبنى بر مصوبه جديد دريافت نكرده بودند.
در چند روز گذشــته خبرى در رسانه هاى مختلف منتشر شد مبنى بر اينكه معاون شهرسازى 

و معمارى شهردارى همدان در نامه اى به شهرداران مناطق دستور داده كه صدور مجوز 
ســاخت و ساز در بافت تاريخى براساس طرح تفصيلى ادامه پيدا كند. اين خبر 

صداى دوســتداران ميراث فرهنگى در شــهر همــدان را درآورد و در 
تحليل ها شــهردارى همدان در مظان پاسخگويى چرايى اين 

اتفاق به رسانه ها قرار داد.

 
ما مجرى ضوابط قانونى 

هستيم
 شهردار همدان معتقد است همه ما مجرى ضوابط قانونى هستيم و ضوابط 

برطرف شــود. صوفى عنوان كرد: براساس اعالم دادستان، شهردارى از يك آذر موظف به رسيدگى بخش پاســخگو نبود و نتوانســت ضوابط را اعالم كند بايد شهردارى پاسخگو باشد، تا مشكل مردم وى افزود: پس از آن دادســتانى به شــهردارى دستور داد، كه اگر ميراث فرهنگى در مدت مقرر در اين از اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان خواست تا ضوابط اين منطقه را ارائه كنند.شهردار همدان ادامه داد: براساس درخواست ها ى مردم، دادستانى به عنوان مدعى العموم ورود پيدا كرد و اجراى طرح در محوطه آثار تاريخى را تهيه و ابالغ مى كرد، كه تاكنون اقدامى در اين زمينه نشده است.وى خاطرنشان كرد: اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان بايد ضوابط شهروندان شده، اظهار كرده: ما نمى خواهيم كار غيرقانونى و غيرضابطه اى انجام دهيم.عباس صوفى با بيان اينكه نبود ضوابط در حريم تاريخى شــهر همدان موجب سرگردانى ميراث فرهنگى جزوى از هويت و تاريخ شهر است.
شهردارى موظف به اجرا است، منتظر اعالم نظر در دســتگاه قضايى مطرح شده و براســاس دستور دادستان ميراث فرهنگى ضابطه قانونى دارد ما مجرى هســتيم، اما چون موضوع كه قانون و ضابطه اى وجود داشــته باشد، وظيفه خود مى داند. وى ادامه داد: اگر شده كه اخالقى هم نيست، افزود: شــهردارى نيز پاسداشت از ميراث شهر را تاجايى وى با بيان اينكه ميراث فرهنگى تكليف مردم را مشخص نمى كند و موجب سرگردانى مردم در محوطه تاريخى شهر شده است.

قوه قضاييه هستيم.

تا يك آذرماه ضابطه اى براى 
حريم تاريخى همدان تعيين نشده

 معاون شهرسازى و معمارى شهردار همدان نيز در اين باره گفت: در بخش 

ضوعى وجود دارد كه مردم با آن درگير هســتند و معضلى براى 
ميــراث فرهنگى مو

شهروندان همدانى شده است.

امير فتحيان نسب افزود: در شهر همدان بناهاى واجد ارزشى در سطح شهر داريم كه هريك از اين 

آثار كه مصوبه قانونى و حريم مشخصى دارند، حريم اين بناها به طور دقيق و مطابق قانونى رعايت 

شده و شــهردارى نيز براين امر تأكيد دارد. وى خاطرنشان كرد: براى اين آثار ميراث فرهنگى حريم و 

ضابطه دارد كه به شهردارى اعالم كرده و شهردارى موظف به اجرا است.

معاون شــهردار همدان تأكيد كرد: اما در بافت تاريخى شــهر همدان كه محدوده خاصى دارد موضوع كمى 

متفاوت است و البته اين بافت براى شهردارى، ميراث فرهنگى و هم مردم مهم است اما تا يك آذر امسال هيچ 

ضابطه اى براى اين محوطه وجود نداشت و ضوابط نيز به صورت سليقه اى اجرا مى شد.

وى بيان كرد: با اين اوصاف مردمى كه در اين بافت سكونت دارند دچار مشكل و چالش اساسى شدند اما ما 

اجازه سليقه اى عمل كردن را در حريم ميراث فرهنگى نداريم.

فتحيان نســب افزود: با ورود دادستان مقرر شد ميراث فرهنگى ضابطه اى را براى اين حريم تعيين كند كه 

سليقه اى عمل نشود و پاسخگوى شهروندانى كه سال ها منتظر ضوابط ميراث فرهنگى هستند، باشد. وى 

عنــوان كرد: تا اوايل آذر به ميراث فرهنگى فرصت داده شــد كه ضوابط قانونى را اعالم كند در غير 

س دستور دادستانى، شهردارى همدان براى تعيين تكليف در اين منطقه اقدام كند.
اين صورت براسا

معاون شــهردار همدان گفت: از ميراث فرهنگى خواسته شده ضابطه قانونى را به شهردارى 
ارائه كند. 

فتحيان نســب بيان كرد: در تاريخ ســوم آذر ضابطه ارســال شــده و از معاون 

اســتاندارى همدان استعالم كرده ايم كه آيا ضابطه مراجع قانونى را طى 

كرده يا بحث سليقه اى است؟ كه اگر به شهردارى اعالم شود 
بــراى حفظ بافت تاريخى طبق ضابطه عمل 

خواهيم كرد.

 
شهردارى مجوزهاى ساخت در 

بافت تاريخى همدان را اصالح مى كند
 معاون عمرانى اســتاندار همدان نيز گفــت: نامه معاون وزير ميراث فرهنگى 

كشور مبنى بر ابالغ ضوابط حفاظتى بافت تاريخى همدان سوم آذرماه به استاندارى رسيده 
و الزم االجرا است.

صوبه وجود داشــته باشــد يا نياز به اصالح باشــد بحثى 
فرهاد فرزانه ادامه داد: اگر بحثى روى اين م

جداگانه و زمان بر است اما كليت مصوبه اجرا خواهد شد.

وى با اشاره به نامه دادستان همدان در مهرماه سالجارى به اداره كل ميراث فرهنگى استان مبنى بر اينكه ميراث 

فرهنگى ضوابط را ظرف يك ماه ابالغ كند و هر آنچه در ضوابط وزارت ميراث وجود دارد، الزم االجراست، گفت: 

از تهران به استاندارى همدان رسيد و به دادستان هم ابالغ شده است همچنين ميراث فرهنگى 
سوم آذر نامه ابالغى 

مصوبه را به شهردارى ابالغ كرده و با وجود نامه فوق شرايط بافت تاريخى با گذشته متفاوت مى شود.

معاون عمرانى استاندار همدان با بيان اينكه درحال حاضر ضوابطى در مورد بافت تاريخى داريم كه توسط وزارت ميراث 

فرهنگى ابالغ شده است، اظهار كرد: شهردارى هم از اين ضوابط تبعيت خواهد داشت.

وى درباره احتمال صدور مجوز در چند روز گذشته از سوى شهردارى همدان براى سخت وساز در رينگ نخست شهر 

به عنوان بافت تاريخى شهر مطرح كرد: فرايند صدور پروانه ظرف 2 يا 3 روز انجام نمى شود، روند اين كار حدود 3 ماه 

طول مى كشد و به نظر نمى رسد طى اين مدت كوتاه مجوزى صادر شده باشد اما اگر اين اتفاق افتاده باشد شهردارى 
آن را اصالح مى كند.

آنچه مســلم اســت، اهميت حفاظت از آثار تاريخى به عنوان سندهايى ماندگار براى داشتن تصويرى شفاف از 

زندگى گذشــتگان بسيار با اهميت است. اين آثار در برخى از موارد به دليل تاريخ ساز بودن از ارزش مهمى 

برخوردارند كه حفارى هاى غيراصولى و حفاظت نكردن از آنها به تاريخ بشــريت در بخشــى از جهان 
لطمه وارد كرده است.

اميد اســت مشــكل پيش آمده در حوزه بافت تاريخى و ارزشمند شهر همدان نيز با تالش و 

همت مســئوالن تالشگر و دلسوز به نحو مطلوب حل شــود، به گونه اى كه عالوه بر 

پاسداشــت و حفظ داشــته ها و ارزش هاى فرهنگى، حق و حقوق قانونى 
شهروندان نيز تأمين و محترم شمرده شود.

 
قوانين حفظ بافت تاريخى

 مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان همدان 
در اين باره مى گويد: بافت تاريخى همدان در سال 1388 توسط رئيس وقت سازمان 

ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى وقت به وزارت كشور وقت ابالغ شد كه البته 
رينگ نخست اين شهر را شامل مى شد.

در ســال 1394 محدوده بافت تاريخى 168 شهر در كل كشور توسط شوراى عالى معمارى و شهرسازى 

تطبيق و ابالغ شــد كه 4 شهر همدان، مالير، نهاوند و تويســركان از استان همدان در بين اين 168 شهر ديده 

مى شــود. در محدوده اى كه توسط شــوراى عالى معمارى و شهرسازى ابالغ شد، عمال محدوده سال 1335 شهر 
همدان مبنا قرار گرفت و به عبارت ديگر رينگ دوم شهر نيز به محدوده بافت تاريخى اضافه شد.

على مالمير توضيح مى دهد: براســاس قوانين و ضوابط موجود مانند ماده 3 آئين نامه اجرايى قانون اساس نامه كه تأكيد 

مى كند «شهردارى هرگونه مجوزى كه در بافت تاريخى و محدوده آثار تاريخى صادر مى كند، بايد نظر ميراث فرهنگى 

را استعالم كند» و همچنين ضوابط ديگرى مانند بند 10، 11 و 12 اساس نامه و ماده 102 قانون شهردارى ها، تأكيد بر اين 

بوده كه شهردارى همدان پيش از صدور پروانه ساخت وساز در بافت تاريخى از ميراث فرهنگى استعالم بگيرد. عالوه بر 

اين سال 1389 ضوابط عمومى حفاظت از بافت هاى تاريخى توسط سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
وقت ابالغ شده است.

وى ادامه مى دهد: اداره  كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان مانند ساير استان هاى داراى 

بافت تاريخى موظف به تعيين و تصويب ضوابط اختصاصى براى بافت تاريخى بود و براســاس ماده 2 و 
3 قانونى كه ســال گذشته در مجلس تصويب شد، ضوابط تاريخى شامل چند بعد، از جمله ضوابط 

حفاظتى و طرح تفصيلى كه به احياى بافت تاريخى مى پردازد، مى شــود كه نيازمند مشاركت 
دستگاه هايى مانند اداره كل راه و شهرسازى، شهردارى، بنياد مسكن و ميراث فرهنگى 

است تا با درنظرگرفتن مشوق هايى براى ساكنان در بافت تاريخى، انگيزه 
حفظ بافت تاريخى را در آنها ايجاد كنند.

 
محتواى 

و ملى مطرح و به تصويب اعضا رســيده و جهت آبان سال 1399 شوراى تخصصى پايگاه هاى ميراث جهانى حفاظتى عمومى بافت فرهنگى تاريخى شهر همدان در جلسه 28 اســتانداران محترم استان ها ابالغ شده به استحضار مى رساند ضوابط 42652/300 مورج 4 آبان  ماه ســال 1394 دبيرخانه شــوراى مذكور به مهرماه ســال 1394 شوراى عالى معمارى و شهرســازى كه طى ابالغيه فرهنگى كشور مصوبه يكم ارديبهشــت 67، با توجه به مصوبه مورخ 27 متبوع، به طور مستند به استناد بند 6، 10، 11 و 12 قانون اساس نامه ميراث ســاماندهى بافت تاريخى شهر همدان و نظر به مفاد وظايف وزارتخانه به استاندارى همدان آمده اســت: با عنايت به ضرورت حفاظت و  در نامه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى نامه وزارت ميراث فرهنگى 
بهره بردارى، اجرا و رعايت مفاد ابالغ 

مى شود.

 
ابالغ ضوابط ميراث 
فرهنگى به شهردار

 مالمير با بيان اينكه تعيين ضوابط اختصاصى بافت تاريخى همدان 

از سال 1392 آغاز شــده بود، توضيح مى دهد: خواستار اصالحاتى در اين 

ضوابط به ويژه رينگ دوم شــهر بوديم چون تعدد محالت در اين رينگ بيشتر 

است و عالوه بر اين به دليل ساخت وسازهاى زيادى كه انجام شد، بخشى از هويت 

و ماهيت تاريخى خود را از دست داده است. دادستان همدان نيز حدود يك ماه پيش 

در نامه اى به ما دســتور تعيين اين ضوابط را صادر كرد تا از سرگردانى ارباب رجوع در 

شــهردارى و ميراث فرهنگى جلوگيرى شود. بر اين اساس وزارتخانه آخرين ويرايش 

ضوابط اختصاصى بافت تاريخى همدان را 28 آبان سالجارى مصوب و طى نامه اى به 

تاريخ 29 آبان به استاندارى ابالغ كرد.

جريان نامه وزارتخانه به استاندارى 
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهردارى در 

بوده اســت، مى گويد: روز گذشته (2 آذر) طبق مكاتبه اى كه شهردار همدان 

وز تعيين نشــده و ما بر طبق نامه 
با ما داشــت اعالم كرد كه ضوابط هن

دادستان عمل خواهيم كرد. من تصوير نامه وزارتخانه و همچنين 

نامه خودم را براى شــخص شهردار ارسال كردم و وى 

در جريان اين اتفاق قرار گرفت.

مريم مقدم »
ت، منظر تاريخى درحالى در يونسكو به ثبت خواهد رسيد كه به بافت تاريخى شهر 

 امسال موضوع جهانى شدن همدان با پرونده منظر تاريخى جدى تر شده اس
خدشه اى وارد نشود.

در بافت تاريخى مالكانى هستند كه براى ساخت و ساز خانه هاى قديمى خود به دنبال دريافت مجوز ارتفاع هستند اما اين درخواست با حفظ ضوابط قانونى ميراث 
فرهنگى در بافت مغايرت دارد. 

اريخى امتيازاتى را ارائه دهد اما اين روال چگونه 
البته اين درخواستى منطقى است و براى حل و فصل آن شهردارى مى تواند به صاحبان خانه هاى قديمى در بافت ت

طى مى شود، بايد منتظر ماند و ديد.

بد كه براى محوطه تاريخى همدان در اين سال ها طرحى كالن تدوين مى شد اما متوليان هر بخش سخنان و اظهارنظرهايى دارند.
ضرورت حفظ ميراث فرهنگى، مى طل

■ مصوبه  شوراى شهر همدان براى بافت تاريخى

شهر تاريخى ديگر نيازى به استعالم از ميراث 
چندماه پيش شــوراى شهر همدان مصوبه اى به تصويب رساند كه بر طبق آن براى ساخت وساز در بافت تاريخى اين 

فرهنگى نيســت. اين مصوبه جنجالى كه مغاير با قوانين حفاظت از ميراث فرهنگى بود، صداى دوستداران و فعاالن ميراث فرهنگى را درآورد و در نهايت فرماندار 
همدان اين مصوبه را در كميته تطبيق رد كرد.

يك ســالى اســت كه حفاظت از بافت تاريخى از يكسو و اعطاى مجوز ساخت وساز از سوى ديگر مسأله بين شهردارى و ميراث فرهنگى استان است.در اين مدت 

صاحبان خانه هايى در بافت تاريخى نگران كسب منافع خود در ارتفاع سازى بوده و دوستداران ميراث فرهنگى نيز نگران تخريب بافت تاريخى.

 دادستان همدان در نامه اى به مديركل ميراث فرهنگى استان همدان خواستار تعيين ضوابط ميراث فرهنگى بافت تاريخى همدان شد و براى آن 
27 مهرماه سالجارى

بط و ابالغ آن به استاندارى همدان بوده است.
يك ماه زمان تعيين كرد. در اين مدت خبرها حاكى از آن بود كه وزارت ميراث فرهنگى درحال نهايى كردن اين ضوا

اين نامه 29 آبان ماه سالجارى به استاندارى ابالغ و در تاريخ 2 آذر از سوى استاندارى به شهردارى همدان نيز ارسال شده است. اما گويا شهردارى همدان همچنان 

صيلى اتخاذ كند كه اين فرايند مى تواند به حفظ بافت تاريخى آسيب وارد كند.
برآن شد تا تصميم ها و صدور مجوز ساخت وساز در بافت تاريخى را براساس طرح تف
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حفاظت از بافت برگ برنده براى جهانى شدن همدان است

بافت تاريخى در دوراهى شهردارى و ميراث

 فرمانــدار همدان بــا بيــان اينكه طرح 
محدوديت هــاى كرونايى در اين شهرســتان 
بيش از 95 درصد موفقيت آميز بوده اســت، 
اظهار اميدوارى كرد كه آمارها نشــان مى دهد 
در شهرســتان همدان ورودى بــه مراكز 16
ساعته و اورژانس نســبت به ده روز گذشته 

كاهش قابل توجهى داشته است.
حســين افشــارى در گفت وگو با ايســنا، 
اظهــار كــرد: از ابتــداى آذرمــاه طــرح 
حــوزه   4 در  كرونايــى  محدوديت هــاى 
به صــورت همزمــان آغاز شــده اســت، 
غيربومى  خورودهــاى  تــردد  به طورى كه 
به شــهر همدان ممنوع شــد و ســتاد ملى 
مبارزه بــا كرونا از همان ســاعات ابتداى 
بامداد يك آذر با اســتقرار نيروهاى راهور 
و انتظامى و عوامل شهردارى و فرماندارى 
از 3 ورودى تهران، كرمانشاه و مالير مانع 
ورود خودروهاى غيربومى به همدان شد.

وى با تأكيد بر اينكه تا امروز اجراى اين طرح 
بيش از 95 درصد موفقيت آميز بوده اســت، 
تصريح كرد: اعمال جريمه سنگين يك ميليون 
تومانى و اطالع رسانى گسترده رسانه ها كمك 

كرد تا مردم اقدام به سفر نكنند.
فرماندار همدان با اشــاره بــه اينكه همچنين 
براســاس اعالم پليس، پالك هــاى غيربومى 
ســاكن در همدان نيز اجازه تردد ندارند، بيان 
كرد: در روزهاى گذشته 85 مورد جريمه يك 
ميليون تومانى بــراى پالك هاى غيربومى كه 

وارد همدان شدند، اعمال شد.
افشــارى با اشــاره بــه منع تردد شــبانه نيز 
خاطرنشــان كرد: 75 درصد از مردم همدان 
طرح منع تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 بامداد 
را رعايت كردند كه بى نظير بوده و كسانى كه 
رعايت نكردند، غالباً جريمه 200 هزار تومانى 

براى آنها ثبت شده است.
وى با بيان اينكه تردد خودروهاى شــخصى 
به دليل ميهمانى و دورهمى ها بود كه با اجراى 
ايــن طرح تا حدقابل توجهــى از ميهمانى و 
دورهمى جلوگيرى شد، تأكيد كرد: در طرح 
منع تردد شــبانه پليس خودرويى را متوقف 
و يا بــرگ جريمه اى صادر نمى كند بلكه اين 
نوع تخلف از طريق دوربين هاى ثبت تخلف 

درون شهرى انجام شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به محدوديت هاى 

حوزه اصناف، ادامه داد: اصناف و بازاريانى 
كه در گروه 2، 3 و 4 قرار داشتند، مشمول 
تعطيلــى بودند كــه خوشــبختانه اصناف 
با وجود مشــكالت اقتصــادى بيش از 92

مى دهد  نشــان  كه  كردند  رعايــت  درصد 
هرجا مردم احســاس كنند بايد مشــاركت 
جــدى داشــته باشــند به ويــژه در زمينه 

سالمت، همراهى خوبى دارند.
فرماندار همدان ضمن قدردانى و تشكر ويژه 
از بازاريان و فروشندگان روزبازارهاى همدان، 
خاطرنشان كرد: شب بازار بوعلى و روزبازارها 
تا امروز همراهى خوبى داشتند و اميدواريم با 
محدوديت هايى كه اعمال شده، ميزان بسترى 

بيماران در همدان كاهش يابد.
وى با بيــان اينكه دســتگاه هاى دولتى جزو 
عوامل اجرايى ســتاد مبارزه بــا كرونا بوده و 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در اين مراكز 
در حد بااليى بوده اســت، افزود: دستگاه هاى 
خدمات ضــرورى نيز بــا 50 درصد نيروى 
انســانى و ساير دســتگاه هاى خدمات رسان 
معمولــى و متداول با يك ســوم نيرو فعاليت 

دارند.

افشارى با تأكيد بر اينكه شهردارى ها مكلف 
هســتند با 50 درصد نيروى انســانى فعاليت 
كننــد، از مردم خواســت در ايــن مدت 2

هفته كه طرح اجرايى مى شــود براى كارهاى 
غيرضرورى به دســتگاه هاى خدمات رسان و 
شــهردارى ها مراجعه نكنند و تا جاى امكان 
به صورت الكترونيكى كارهاى خود را انجام 

دهند.
وى تصريــح كرد: علتى نــدارد مردم در اين 
ايام به شــعبات بانكى و شهردارى ها مراجعه 
كنند بلكه از طريق غيرحضورى و الكترونيكى 
خدمات مورد نياز خود را از اين دســتگاه ها 
دريافت كننــد و در ده روز باقيمانده حضور 

فيزيكى را به حداقل برسانند.
فرماندار همدان درباره وضعيت شــلوغى و 
ازدحام ســرگذر و سبزه ميدان نيز گفت: اين 
مشاغل مشمول تعطيلى نبوده و ما نمى توانيم 
تعطيل كنيم اما مردم بايد قانع شوند كه خريد 
خــود را از محالت انجــام دهند و به جارى 
اينكه هزينه رفت وآمد و ريسك بيمارى را به 
خود تحميل كنند از نزديك ترين ميوه فروشى 

خود خريد كنند

 مكاتبه الزم براى خوددارى از سزارين مناسبتى و تقويمى با 
پزشكان و بيمارستان هاى همدان صورت گرفته است.

رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان با بيان اين خبر گفت: 
زايمــان مناســبتى به نوعى ظلم به نوزاد اســت و مادران بايد 
به صورت طبيعى و در زمان تعيين شــده نسبت به وضع حمل 

اقدام كنند.
عليرضا مدركيان در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: به طور ميانگين 
روزانه 30 مورد در همدان سزارين صورت مى گيرد و با توجه 
به محدوديت فضا، مكان و تخت هــاى موجود نمى توان اين 
آمار را به يكباره 3 برابر افزايش داد بلكه در نهايت مى توان ده 
مورد زايمان را بيشتر كرد. وى افزود: به بيمارستان ها و پزشكان 
نسبت به اين موضوع هشــدارها و توصيه هاى الزم داده شده 
است زيرا در زايمان مناسبتى و تقويمى احتمال بروز آسيب و 

خطر براى جنين زياد است.
مدركيان از خانواده ها نيز خواســت بــه بهانه تولد تقويمى و 
مناســبتى با جان نوزادان خود بــازى نكنند زيرا احتمال بروز 

آسيب به جنين در اين مواقع زياد است. 
وى تأكيد كرد: درصورت تخطى پزشــكان در انجام سزارين 
مناسبتى و بروز مشــكل براى نوزاد، دادســتان انتظامى نظام 
پزشــكى حتى درصورت نبود شــاكى اين تخلف را پيگيرى 

مى كند.
برخى از مادران باردار دنبال تولد زودهنگام يا ديرهنگام نوزاد 
به بهانه تاريخ تولد ُرند و الكچرى 99/9/9 هستند كه اين اقدام 

مى تواند سالمت مادر و جنين را تحت تأثير قرار دهد.

كاهش ورودى ها به مراكز 16 ساعته و اورژانس همدان

 هزار و 460 دستگاه خودرو ناوگان 
حمل ونقل عمومى استان شامل تاكسى، 
وانت بار و نيســان با نصب تجهيزات 
طبيعى(ســى.ان.جى)  گاز  ســوخت 

به صورت رايگان، دوگانه سوز شد.
مديرعامل شــركت پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه همــدان گفت: خودروهاى 
واجــد شــرايط به صورت رايــگان و 
براســاس اولويت، توســط كارگاه هاى 
مجاز به دوگانه سوز سى.ان.جى تبديل 

مى شود.
امين روستايى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
در مراحل بعدى اين طرح تاكســى هاى 
اينترنتــى و آژانس هــا، بــا دريافــت 
يك ســوم هزينه تمام شده، دوگانه سوز 
خواهند شــد.مديرعامل شركت پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بيان كرد: 
3 كارگاه در سطح اســتان همدان، زير 
نظــر اداره كل صنعت معدن و تجارت، 
خودروهاى عمومى واجد شرايط را به 

صورت رايگان دوگانه سوز مى كنند.
وى افزود: يك كارگاه ديگر نيز درحال 
راه اندازى اســت و به زودى آماده نصب 
تجهيزات سى.ان.جى بر روى خودروها 
مى شود. روســتايى با اشاره به مصرف 

غيرمجاز سوخت گاز مايع (ال.پى.جى) 
توســط برخى از خودروها، عنوان كرد: 
بين 60 تا 80 درصد ســوخت گاز مايع 
استان همدان در خودروهاى ال.پى.جى 

غيراستاندارد مصرف مى شود.
وى ادامــه داد: خودروهــاى دوگانــه 
ســوز ال.پى.جى، بســيار خطرناك و 
غيراســتاندارد هســتند كه البته شرايط 
دريافت معاينه فنى را ندارند و درصورت 

وقوع حادثه، مشمول بيمه هم نمى شود.
مديرعامل شــركت پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه همدان گفــت: مالكان اين 
خودروها به صورت غيرمجاز و بيشــتر 
از قيمت تعيين شده سيلندرهاى سوخت 
گاز مايــع را تهيه مى كنند كه بايد با آنها 

برخورد قانونى شود.
وى بيان كرد: 8 شركت در سطح استان 
همدان وظيفه پخش گاز مايع را برعهده 
دارند كه به صورت روزانه سوخت مورد 

نياز مردم را تأمين مى كنند.
روســتايى افــزود: ايــن فــرآورده به 
شركت هاى پخش ارسال مى شود و روند 
پخش و توزيــع بر عهده عوامل فروش 

ثابت و سيار است.
وى دربــاره افزايش نــرخ و ايجاد بازار 

سياه اين محصول گفت: نوع شيوه توزيع 
و همچنين نظارت بــر مبلغ مصوب و 
رسمى برعهده سازمان صنعت، معدن و 
تجارت است. مديرعامل شركت پخش 
فرآورده هــاى نفتى منطقه همدان گفت: 
هدف از توزيع سيلندرهاى سوخت گاز 
مايع( ال.پى.جى)، تأمين سوخت منازل 
خانوارهاى بدون شبكه گاز طبيعى است.
وى اظهار كرد: در ماه هر خانواده مى تواند 
براى تأمين سوخت موردنياز(گرمايشى 
و پخت وپز)، از ســهميه 4 سيلندر 11
كيلويى به نرخ مصــوب 9 هزار و 700

تومان استفاده كند.
روستايى عنوان كرد: مشاغل متفرقه اى كه 
به سوخت گاز مايع نياز دارند مى توانند 
با مراجعــه به پايگاه اينترنتى شــركت 
پخــش فرآورده هــاى نفتى به نشــانى 
www .newtejaratasan.
niopdc.irدرخواست خود را ثبت كنند.

وى با اشــاره به به اينكه استان همدان 
از نظــر تأمين گاز شــهرى، در دســته 
استان هاى سبز كشور قرار دارد، افزود: 3

هزار خانواده در سطح اين استان انشعاب 
گاز شهرى ندارند كه سوخت موردنياز 
خود را از روش هاى ديگر تأمين مى كنند.

نظام پزشكى همدان به سزارين 
مناسبتى ورود كرد

1460 خودرو از ناوگان حمل ونقل عمومى همدان دوگانه سوز شد

به مناسبت روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان 

خشونت عليه زنان
 چالش جوامع بشرى

چه كسى 
مسئول گراني مرغ است؟
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آوازه بسيج و بسيجى ياد

 آنچه در انقالب اسالمى و 8 سال مقاومت 
به عنــوان عامل تعيين كننــده افتخارآفرين در 
تمامى صحنه هاى مبارزه و جهاد و شــهادت 
حضور داشته و منادى پيروزى هاى شگرف و 

سرنوشت ساز بوده...
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155 هزار عضو گروه جهادى 
در همدان فعاليت دارند

بسيج خط مقدم 
حمايت از محرومان

■ رهبر انقالب: بسيج
ثروت بزرگ و ذخيره  

خداداد ملت ايران است
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آوازه بسيج و بسيجى 
جواد بيات »

 آنچــه در انقالب اســالمى و 8 ســال مقاومت به عنــوان عامل 
تعيين كننــده افتخارآفريــن در تمامى صحنه هاى مبــارزه و جهاد و 
شهادت حضور داشته و منادى پيروزى هاى شگرف و سرنوشت ساز 
بــوده و آوازه پرابهت او بر تارك انقالب اســالمى و دفاع مقدس تا 
نهايت تاريخ درخشيدن دارد، همانا نام و آوازه بسيج و بسيجى است. 
بزرگمردانى كه تاريخ را با نام و حماسه و ايثار خويش مزين نمودند 
و آثار ارزشــمند حضور خويش را در تمامى شرايط و موقعيت هاى 
حساس در جهان به نمايش گذاردند. بسيجيان در فداكارى و ايثارگرى 
و گمنامى ســرآمد بودند، شگفت ترين حماسه ها را در تاريخ جنگ ها 
و مبارزات حق طلبانــه عالم رقم زدند و عظيم تريــن حادثه ها را در 

صحنه هاى نبرد آفريدند.
 شكوفه هاى شجره طيبه كه در مدرسه عشق درس پاسدارى از اصول 
نه شــرقى نه غربى آموختند با اخالص و صفاى بسيجى خود، در راه 
اســتقالل، آزادى و حاكميت ارزش هاى اسالمى طاليه دار شدند و در 
جهاد و شــهادت پيشكسوت تمامى راهيان عشق. سربازان مخلص و 
گمنام اســالم كه به پيشگامان رهايى ملقب شدن در راه تثبيت نظام و 
صدور انقالب اســالمى، به فرمان امام خمينى(ره) ارتش 20 ميليونى 
يا همان بســيج مستضعفان را شــكل دادند تا قدرتمندانه در راه محو 
آثار تجاوز و ظلم و مقابله با اســتكبار و مزدوران آن و سقوط تمامى 

پايگاه هاى آن در جهان به جهادى همه جانبه دست زنند.
دانش پژوهان مدرســه عشق كه در سلحشــورى و اخالص سرآمد 
شده اند، به رغم حماســه آفرينى ها در صحنه هاى نبرد، در پشت جبهه 
از ظاهرى فروتن و آرام برخوردار بوده تاجايى كه دوستان و آشنايان 
از عظمــت كار آنان بى اطالعند و خــود نيز از بيان اين صفات واال و 

ارزشمند مبرا.
 بســيجى در قاموس فرهنگ دينى آنچه را انجام مى دهد به توفيقات 
و الطاف خفيه الهى مرتبط مى داننــد و فداكارى هاى خود را بر زبان 
نمى راند و به حساب خويش نمى گذارد؛ زيرا بسيجى انسانى است از 
اين ما و منها بريده و از منيت ها به خداوند منان پناه برده و اگر نگرانى 
و ماللى دارد همانا از مسئوليتى است كه در قبال خون شهدا برگردن 

خويش احساس مى كند.
بســيجى خود را همواره مديون خون مقدس و پاك آن پاك باختگان 
راه استقالل، آزادى و جمهورى اســالمى مى داند و براى اجراى اين 
دين همواره راست قامت ايستاده است تا انقالب اسالمى و موجوديت 
جهانــى اين نظام از هر گزندى مصون و محفــوظ بماند. آرى بنا به 
فرمايش ولى امر مسلمين صحيفه دل و لوح ذهن پرخاطره آزادمردان 
و شيرزنان، غيور و رزمندگان و دلير بسيجيان ملت ما را كه مدرن ترين 
سالح هاى ابرقدرت ها در برابر اراده پوالدين آنان خنثى گرديده است 
را به آســانى نمى توان در هيچ گزارشى ترســيم كرد، مگر آنكه همه 
كسانى كه توانايى نگارش و سرايش، ترسيم و تجسم دارند ديده ها و 
يافته هاى خود و ديگران را هنرمندانه به نظم و نثر و تصوير درآورند. 
به نظر مى رسد در چهل ويكمين سالروز تأسيس بسيج مستضعفين در 
واكاوى و باز شناسى عملكرد موفق بسيج كه جهان را تحت تأثير قرار 
داده است و جبهه مقاومت در سرتاسر عالم نقشه راه و فتوحات خود 
را ناشــى از تفكر بسيج و بسيجيان ايران اسالمى مى دانند. خود نيز با 
نصب العين قرار دادن فرامين مقام معظــم رهبرى در امور داخلى در 
تقويت مديريت جهادى و دقت در ديپلماسى خارجى مسير پيشرفت 
و توسعه همه جانبه كشور عزيزمان را به دور از هرگونه غوغاساالرى، 
هياهوى سياســى و بى چشم داشــت به اجانب در طــرح پيوند رفع 
مشــكالت داخلى بــا انتخابات نامتعــارف اخير آمريــكا كه اصول 
دموكراســى و اخالق انتخاباتى را لكه دار و در منظر و مراعى جهانيان 
به نمايش گذاشــتند. با عبور از باقيمانده گردنه هاى صعب العبور طى 
طريق نماييم و با اهتزاز پرچم عزتمدارى و نجات بشــريت از سلطه 
نظام درحال اضمحالل سرمايه دارى و ليبراليسم حاكم در جهان بر قلل 
مرتفع انسانيت و شــرف، افتخار جهانى را به ملت بزرگ و بسيجى 
ايران اسالمى كه نظير آن در عهد رسول ا... و عصر حجاز نيامده است، 

نصيب كنيم.

ايجاد بازارچه عرضه مستقيم كاال در چند نقطه همدان
 رئيس تعاون روســتايى اســتان همدان از برپايى بازارچه عرضه مستقيم كاال در چند 
نقطه همدان خبر داد، به طورى كه اين بازارچه ها با حذف واســطه ها هم به نفع فروشنده 

و هم خريدار است.
مجيد مسلمى راد در گفت وگو با فارس گفت: وظيفه ما تدارك و توزيع نهاده هاى پشتيبانى 
- حمايتى كشاورزى است كه در اين راستا 300 تعاون روستايى در سطح استان داريم كه 

گام به گام در كنار كشاورزان هستند.
وى ادامه داد: با توجه به كارگروه تنظيم بازار و طرح مسأله عرضه محصوالت كشاورزى 
نيز پيشــنهاد عرضه مســتقيم كاال درصورت مكان  يابى مناسب از سطح شهر داده شد كه 

مورد پذيرش قرار گرفت.
رئيس تعاون روســتايى اســتان همدان با بيان اينكه عرضه مستقيم كاال با شعار «از مزه تا 
سفره» خواهد بود، گفت: با اين اقدام هم توليدكننده منتفع خواهد بود و هم مصرف كننده؛ 
زيرا محصوالت با قيمت مناســبى از توليدكننده خريدارى شده و با قيمت مناسبى هم به 

دست مصرف كننده مى رسد.
وى با بيان اينكه قرار است اين غرفه هاى عرضه مستقيم كاال در چند نقطه شهر به صورت 
آزمايشى باشــد، گفت: درصورت استقبال مكان هاى مناســب ديگرى نيز درنظر گرفته 

خواهد شد.
مسلمى راد تأكيد كرد: در قالب اين طرح مى توان از استان هاى ديگر محصوالت كشاورزى 

را با قيمت نازل خريد و با قيمت مناسب به مصرف كننده عرضه كرد.

وى اين طرح را در راســتاى استارتاپ «كاالرســان من» دانست و گفت: همدان پايلوت 
اين اســتارتاپ كه شتاب دهنده كسب و كار است، شده و از طريق تعاون روستايى ايران 

پيگيرى مى شود.
رئيس تعاون روستايى اســتان همدان بيان كرد: اين استارتاپ و اپليكشن به منظور ايجاد 

بستر الزم براى ارتباط مستقيم خريدار با فروشنده طراحى شده است.
وى با بيان اينكه اين طرح به همه سازمان هاى تعاون روستايى استان ها اعالم شده و بيش 
از يكصد تعاون روســتايى در كشور عضو هســتند، بيان كرد: 500 محصول كشاورزى 
استان ها در اين سايت بارگذارى شده كه گردوى تويسركان، سير همدان، سيب زمينى بهار، 
گشنيز نهاوند، رازيانه رزن، خرماى جنوب و ... از جمله محصوالت عضو در اين سامانه 

هستند و استان ها مى توانند مبادله كاال به كاال انجام دهند.

155 هزار عضو گروه جهادى در همدان فعاليت دارند

بسيج خط مقدم حمايت از محرومان
■ رهبر انقالب: بسيج، ثروت بزرگ و ذخيره  خداداد ملت ايران است

كاهش 60 درصدى ترددهاى درون شهرى
 در همدان

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان معتقد است از 
زمان اجراى محدوديت هاى كرونايى ترددهاى درون شهرى همدان 60 

درصد نسبت به پيش از اجراى طرح كاهش داشته است.
فــرخ جمالى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: به دنبــال اجراى طرح 
محدوديت هاى تردد شبانه كه ساعت 21 تا 4 صبح را شامل مى شود تا 

90 درصد با كاهش تردد روبه رو هستيم.
وى افزود: با اعمال محدوديت هاى جديد در اين مدت ميزان ســوانح 
رانندگى درون شــهرى همدان، تصادفات جرحى، فوتى و خسارتى نيز 

40 درصد كاهش يافته است.
جمالى با بيان اينكه به دليل نگرانى عابران پياده از ابتال به كروناويروس 
تردد در سطح شــهر كاهش يافته است، اظهار كرد: تنها حدود ساعت 
18 كه زمان تعطيلى صنوف اســت، در ميادين اصلى شــهر با افزايش 

تردد روبه رو هستيم.
وى با بيان اينكه تعداد خودروهايى كه در اين مدت اعمال قانون شده اند، 
جمع  بندى و متعاقباً اطالع رســانى خواهد شــد، گفت: آژانس ها براى 
تردد شبانه مشكل ندارند اما بقيه ترددها به مجوز فرماندارى نياز دارد. 
جمالى با بيان اينكه ترددهاى درون شهرى توسط دوربين هاى هوشمند 
و عوامل پليس راهور رصد، ثبت تخلف و نظارت مى شود، يادآور شد: 
خودروهاى متخلف طبق دســتورالعمل ســتاد ملى كرونا اعمال قانون 
مى شوند. وى ضمن قدردانى از همكارى و مشاركت خوب همشهريان 
همدانى در طرح جامع مديريت هوشــمند و اعمال محدوديت ها، بيان 
كرد: از ابتداى اجراى طرح ورود خودروهاى غيربومى به مركز اســتان 

نيز كاهش بسيار زيادى داشته است.

قفل هر كارى با روحيه جهادى 
و عزم بسيجى بازشدنى است

 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان معتقد اســت بســيجى با 
خودباورى در حوزه هاى مختلف نقش آفرين بوده و قفل هر كارى با 

روحيه جهادى و عزم بسيجى بازشدنى است.
به گزارش مهر، محمدرضا عدالتخواه در آئين تكريم و معارفه مديركل 
زندان هاى اســتان همدان با گراميداشت هفته بسيج، گفت: بسيارى از 
مشــكالت در كشور به دست خود مردم با روحيه بسيجى حل شدنى 
اســت و اگر در هر كارى روحيه جهادى و عزم بسيجى حاكم باشد، 

قفل ها باز مى شود.
وى بــا بيان اينكه بســيجى با خودبــاورى در حوزه هــاى مختلف 
نقش آفرين اســت و بايد براى همه ما الگو باشد، اظهار كرد: چه زيبا 
گفت امام خمينى(ره) كه بســيج لشكر مخلص خداست، بنابراين از 
دل اين لشــكر بااخالص و شجره طيبه شهدا و عرفايى همچون على 

چيت سازيان كه امروز سالروز شهادتش است، روييده اند.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان افزود: رهبر انقالب اين جمله 
زيبا را از وصيتنامه شــهيد چيت سازيان نقل كرده اند كه گفت: «كسى 
مى تواند از زير سيم خاردار دشمن عبور كند كه از سيم خاردار نفسش 
عبور كرده باشد» و اين گونه بسيج و بسيجيانى همچون چيت سازيان 

از افتخارات استان همدان محسوب مى شوند.
عدالتخواه در ادامه به مشمول عفو شدن بيش از هزار و صد زندانى در 
14 ماه اخير اشاره و عنوان كرد: اين مهم تنها با تالش هاى مجاهدانه و 
خاموش مجموعه دستگاه قضايى همدان به ويژه سازمان امور زندان ها 
و در راستاى عمل به سياست هاى كلى قوه قضاييه مبنى بر حبس زدايى 

محقق شده است.
وى با بيان اينكه آيت ا... رئيســى رئيس دستگاه قضا تأكيد دارد كسى 
كه اصالح شــده ديگر جايش در زندان نيست، عنوان كرد: از اين رو 
طرح هــا و برنامه هاى متنوع فرهنگى و اجتماعى بســيارى از جمله 
حبل المتين با رويكرد قرآن خوانى و معتذرين در سطح زندان اجرايى 
شــده و در دست اجراست تا اين آمار بى ســابقه عفو زندانيان براى 

دستگاه قضايى همدان ثبت شود.
*تالش ســتاد تأليف قلوب همدان به رهايى 20 محكوم به قصاص 

منجر شد
رئيس كل دادگسترى استان همدان همچنين با اشاره به اينكه با فعاليت 
چشمگير ستاد تأليف قلوب اســتان در 14 ماه گذشته، 20 محكوم به 
قصاص رهايى يافتند، گفت: عالوه بر اين بسيارى از پرونده هاى قضايى 
در اين مدت به صلح و ســازش ختم شــد، تاجايى كه در اين حوزه، 

دستگاه قضائى همدان رتبه نخست كشورى را ازآن خود كرده است.
عدالتخواه ادامه داد: مسأله حبس، ضرورتى اجتناب ناپذير است؛ زيرا 
در هر جامعه اى افرادى هستند كه امنيت اجتماعى و آرامش مردم را به 
خطر مى اندازند، با وجود اين بايد زندان محلى براى اصالح مجرمان 

با هدف بازگشت آنان به جامعه باشد.
وى با بيان اينكه بايد تالشــمان بيشــتر بر بازاجتماعى شدن زندانيان 
باشــد، تأكيد كرد: امروز زندان همدان تنها يك حصار براى نگهدارى 
مجرمان نيست، بلكه يك كارگاه بزرگ حرفه آموزى و به معناى واقعى 

يك كلينيك درمانى براى اجتماعى سازى زندانيان است.
در اين مراسم كه ابوالفضل حجتى پور معاونت توسعه و مديريت منابع 
سازمان زندان هاى كشور نيز حضور داشت، از زحمات 2 ساله پژمان 
پروين قدردانى و رضا ذوالفعلى نژاد به عنوان مديركل جديد زندان هاى 

استان همدان معرفى شد.

1. ســفارش پيش خريد واكســن كرونا در مراحل پايانى قرارگرفته 
اســت. گفته مى شود قرار است 42 ميليون ُدز از واكسن كرونا براى 

ماه هاى توليد انبوه خريدارى شود.
گويا اين خريد با پيش بينى 2 بار مصرف براى 21 ميليون نفر است. 
گفتنى اســت برخى شــركت ها توليد موفقيت آميز واكسن كرونا را 
اعالم كرده اند كه در اين بين ايران نيز به زودى تست حيوانى واكسن 

بومى را آغاز خواهد كرد.
2. كيفيت و ســرعت پايين اينترنت همچنان مورد انتقاد است. گفته 
مى شــود درحالى كه دولت محدوديت هايى بــراى در خانه ماندن 
شــهروندان اعمال كرده، خدمات كيفى براى ماندگارى مردم درنظر 
گرفته نشده اســت. گويا در اين زمينه اينترنت پيشتاز است. گفتنى 
اســت شــركت هاى دولتى و مخابرات در رده بنــدى كيفيت ارائه 

خدمات جزو گروه متوسط به پايين قرار دارند.
3. تخريب باغ هاى همــدان ادامه دارد. گويا به رغم اعالم ممنوعيت 
و برخورد با ســازندگان ساختمان در باغ هاى همدان، اين بار هجوم 
بــراى تغيير كاربرى اراضى طبيعى و كشــاورزى در حيدره افزايش 

يافته است. 
گفته مى شــود ســودجويان با خريــد چندين برابــرى زمين و باغ 
روســتاهاى اطراف همدان عالوه بر دامن زدن به گرانى ها به سرعت 

درحال ساخت وساز در اين مناطق هستند.
گفتنى اســت پيش از اين استاندار از مسئوليت شورا و شهردارى در 

حفظ باغ ها و دادگسترى برخورد با متخلفان را اعالم كرده است.
4. پرداخــت نكردن خســارت بيمه در زمان اعمــال محدوديت ها 

تكذيب شده است. 
گفته مى شــود بيمه مركزى هرگونه ممنوعيت پرداخت خسارت به 
خودروهاى تصادفى در زمان ممنوعيت تردد را رد كرده و پرداخت 
خســارت را بدون محدوديت زمان اعالم كرده اســت. گفتنى است 
در روزهــاى گذشــته شــايعه پرداخت نكردن خســارت در زمان 

محدوديت ها در فضاى مجازى دست به دست مى شود.

بسيج كارمندان و ادارات دولتى 
 كمك بــه تحقق آرمان ها و اهداف انقالب اســالمي و منويات مقام معظم 
رهبري در ادارات و دستگاه هاي دولتي، كمك به تدوين راهبرد بسيج كارمندان 
در اســتان، تحقق بخشي از بســيج ده ميليوني و بسترسازي به منظور حضور 
ســازمان يافته و مؤثر در عرصه هاي مهم اســالم از جمله اهداف شوراي عالي 

بسيج كارمندي است.
 اين گروه از بسيجيان در اســتان همدان بيش از 293 پايگاه بسيجى دارند و 

چيزى حدود 20 هزار نفر را شامل مى شوند.

بسيج دانش آموزى 
 اجراى طرح واليت از دســتاوردهاى بسيج دانش آموزى در استان همدان است كه هدف آن كادرسازى و جانشين پرورى براى 

آينده نظام است.
يكى از بركات همدان آن است كه در استان ما هزار و 76 شهيد دانش آموز وجود دارد كه شاخص ترين آن دانش آموز بسيجى شهيد 
13 ساله محمدرسول رضايى زاده شهرستان اسدآباد است. بســيج دانش آموزى استان همدان راهبرد دانش آموز محورى را جزو 
مأموريت خود مى داند و با واگذاركردن كار دانش آموز به خود دانش آموزان آنها را آماده مى كند، به نحوى كه اين دانش آموزان انقالبى 
تربيت شوند. امسال به دليل شيوع ويروس منحوس كرونا اين دوره آموزشى به صورت مجازى براى 300 نفر از دانش آموزان مدارس 
متوسطه دوم استان همدان با شعار دوره «تربيت حسينى؛ دانش آموز انقالبى» از 20 مهرماه آغاز و تا 24 مهرماه به صورت بارگذارى 
محتواهاى آموزشى از سخنان اساتيد حوزه و دانشگاه و نيز مربيان مجرب و كارشناسان خبره تربيتى و تشكيالتى و ... برگزار شد.

اردوهاى جهادى، طرح هجرت 3 دانش آموزى، راهيان نور، برنامه تربيتى طرح شــهيد بهنام محمدى را كه ارتباط و پيوند خانواده، 
مسجد و مدرسه است، از جمله اقدامات اين گروه از بسيجيان استان مى باشد.

بسيج فرهنگيان 
 بسيج فرهنگيان در اجراى رسالت خود و كمك به آموزش 
و پرورش و تربيت نسل تمدن ساز 3 مأموريت در حوزه آموزش 
و پرورش، حوزه فرهنگيان و حوزه دانش آموزى و عموم جامعه 
را در اولويت برنامه هاى خود قرار داده اســت و در سطح استان 

19 كانون دارد.
تشــكيل انجمن در حوزه علمــى، ادبى، تيم هاى ورزشــى، 
انجمن هاى صنفى و جشــنواره هاى تمدن سازان در حوزه هاى 
جشــنواره و در حوزه هاى فرهنگى، هنرى و ورزشــى از ديگر 

اقدامات اين گروه بسيجى در استان همدان است.
اجراى طرح واليت ويژه معلمان

برگزارى رزمايش جهاد آموزشــى در راســتاى تحقق عدالت 
آموزشى

بسيج پيشكسوتان
 برگزارى رزمايش سراســرى اهداى خون در 25 و 26 مردادماه از 
اقدامات مهم اين گروه از بسيجيان اســت كه با شعار «ديروز اهداى 
خون براى عزت و امنيت و امروز اهداى خون براى ســالمت هموطنان 
و جامعه» برگزار و موجب شــد تا در بحث كمبود خون، همدان تنها 
استانى باشد كه نه تنها كمبود خونى ندارد بلكه به استان هاى ديگر نيز 

بانك هاى خون ارسال كند.
پيشكسوتان جهاد و شهادت در برگزارى رزمايش كمك مؤمنانه براى 
كمك به نيازمندان به خوبى عمل كردند، و در راســتاى جبران كمبود 
خون بيماران وارد عرصه شــدند تا بتوانند از اين طريق به بيماران و 

افرادى كه به خون نياز فورى دارند كمك و سالمتى را هديه كنند.

بسيج جامعه پزشكى
 بســيجيان جامعه جامعه پزشكى سپاه انصارالحسين(ع) يكى از 
اقشار منحصر به فرد بسيج است كه از نيمه دوم اسفند 98 تاكنون با 
به كارگيرى توان اعضا و زيرمجوعه خود در مشــاركت با علوم پزشكى 

همدان پرقدرت وارد عرصه مقابله با كرونا شده است.
اين گروه از بسيجيان اســتان در مجوع داراى 11 كانون فعال بسيج 
هســتند كه يك كانون آنها در مركز استان و مابقى در شهرستان ها 

فعاليت دارند.
همچنين اجراى طرح بزرگ شهيد حاج قاسم سليمانى توسط جامعه 
پزشــكى از جمله مهم ترين اقدامات اين قشــر از بسيجيان همدان 

به شمار مى رود.

بسيج اصناف
 حضور اصناف در جنگ تحميلى بسيار گسترده بود و اصناف بازيگران اصلى در جنگ 
بودند، بر همين اساس حاال كه استان در جنگ با بيمارى است اين گروه از بسيجيان با دارا 

بودن 133 پايگاه بسيج در همه صنوف خود به جنگ با بيمارى آمده اند.
اين گروه از بســيجيان همواره در بحران ها نقش اساسى داشــتند و پيش قدم بودند، 
به طورى كه در ســيل گلستان و بحرانى كه رخ داد نخستين محموله از بازاريان همدان و 

بسيج اصناف اين استان به گلستان ارسال شد.
همچنيــن در مبارزه با كرونا، ضدعفونى معابر در 24 ســاعت روز و همكارى با نيروهاى 
شهردارى، سنگ تمام گذاشتن در اجراى طرح مســاوات مؤمنانه با بخشيدن اجاره بها 
و كمك هاى نقدى در اين زمينه، از جمله مهم ترين اقدامات اين قشــر بســيجى استان 

محسوب مى شود.

بسيج ورزشكاران
 اين گروه از بسيجيان در تمامى شهرستان هاى استان و فدراسيون هاى ورزشى خود داراى كانون و پايگاه بسيج هستند كه 

در مجموع شامال 7 كانون و حدود 20 پايگاه است.
اگرچه جمعيت اين قشــر از بســيجيان به دليل تخصص محور بودن رشته هاى ورزشى ممكن اســت در هر بخش كم باشد اما 

كادرسازى آنان براى ورود به اركان مديريتى سطح كشور از جمله برنامه و اهداف شكل گيرى اين قشر از بسيجيان است.

بسيج رسانه
 اين گروه از اقشار بسيجى با هدف تنوين افكار عمومى، رشد و بالندگى هرچه 
بيشــتر در زمينه آگاه سازى جامعه و سازماندهى رســانه هاى ديدارى و شنيدارى 
تشكيل شده است و در استان همدان با بيش از 8 كانون فعال چيزى حدود بيش از 

70 نشريه و خبرگزارى را دربرمى گيرد.

بسيج مهندسان
مهندسان  بخش   3 در  اســتان  مهندســان  بسيج 
عمران، كشــاورزى و صنعت فعاليــت دارد كه هر 
يــك به تفكيك با به كارگيــرى نخبگان اين بخش 
را  علم  ترويجى  آموزش هاى  انجام  با  دارند  ســعى 
به ســهولت در اختيار كارفرمايان، كشــاورزان و 
واحدهاى توليدى قــرار دهند تا راندمان را در هر 

يك از اين بخش ها باال ببرند.
تمامى  در  اســتان  كشــاورزى  مهندســان  بسيج 
شهرستان هاى همدان يك كانون دارد كه در مجموع 

ده كانون بسيج فعال را شامل مى شود.

بسيج هنرمندان
 اين گروه از بســيجيان داراى 9 كانون فعال هستند 
كه سازماندهى و آموزش هنرمندان در عرصه هاى مختلف 
از جمله كارگردانى، بازيگرى، موســيقى، نقاشى و... را بر 

عهده دارند.
همچنيــن برگزارى جشــنواره هاى مختلف فرهنگى از 
جمله مهندســى ابعاد شخصيتى شهيد سردارهمدانى از 
مهم ترين اقدامات اين گروه از بســيجيان استان به شمار 

مى رود.

بسيج مداحان
 بسيج مداحان سپاه انصارالحسين(ع) در هر شهرستان يك كانون 
فعال دارد كه در راستاى ســازماندهى و آموزش مداحان، هيأت هاى 

مذهبى و شعراى آئينى فعاليت مى كند.
اين گروه از بسيجيان استان در اجراى طرح مساوات مؤمنانه به خوبى 
وارد عمل شــدند و با كمك هيأت هاى مذهبى در سراســر استان در 

جمع آورى، تهيه و توزيع به خوبى عمل كردند.

بسيج كارگرى 
 يكى از اقشــارى كه در زمان دفاع مقدس نقش بســيار 
ارزشمندى داشــت، جامعه كارگرى و كارفرمايان بود كه 630 
شهيد اين جامعه نشــان دهنده حضور بسيار اثرگذار اين قشر 
در دوران دفاع مقدس بوده اســت. تاكنون ده بلوار و خيابان در 
شــهرك هاى صنعتى همدان به نام شهداى كارگرى نامگذارى 
شده است و با همكارى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مركز 
حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس سپاه انصارالحسين(ع) 
اطلس شهداى كارگرى شامل 630 شهيد كارگر استان در قالب 
يك كتاب تهيه مى شــود كه تا پايان ســال جمع بندى و چاپ 
مى گردد.با استفاده از ظرفيت بسيجيان متخصص به رفع موانع 
توليد مى پردازيم و با همكارى ادارات مختلف 46 واحد توليدى 
كه توسط بانك ها تملك شده بود؛ امسال حدود 11 واحد به خط 

توليد بازگشتند.

به  مناســبت  انقالب  رهبر  پيــام   ■
سالروز تشكيل بسيج مستضعفان

حضرت آيت ا...خامنه اى در سالروز تشكيل 
بسيج مستضعفان در پيامى بسيج را ثروت 
بزرگ و ذخيره خداداد ملت ايران خواندند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمى، به اين شرح 
است:

بسم ا... الّرحمن الّرحيم
بسيج يادگار بزرگ و درخشان امام راحل، 
مظهر اقتدار ملى، نمايشگاه صفا و اخالص 

و بصيرت و مجاهدت است.
در دفاع از كشــور و استقالل و ثبات آن، در 
خدمات حياتى با مقياس گستره  كشورى، در 
فعاليت هاى پيشرو علمى و فناورى هاى نوين، 
در رويكردهاى ارزشى و ايجاد فضاى معنوى، 
همه جا نام بسيج برده مى شود و حضور بسيج 
جلوه مى كند. ايمان، عزم، احساس مسئوليت 
و اعتماد به  نفس، پايه هاى اصلى اين توانايى ها 
و گره گشايى ها است و اينها خود نعمت ها 
و موهبت هاى خداوند است كه بايد با شكر 

الهى و مراقبت دائمــى، آنها را حفظ كرد و 
بر آن افزود.

بسيج، ثروت بزرگ و ذخيره  خداداد ملت 
ايران اســت. دشــمنان اين ملت، اكنون و 
هميشــه در اين انديشه بوده اند و خواهند 
بود كه آن را نابود يا بى اثر كنند. مســئوالن 
سازمانى و يكايك بسيجيان عزيز خود را 
موظــف به ابطال كيد دشــمن بدانند و با 
تــوكل و اخــالص و برنامه ريزى به پيش 

روند. موفق باشيد ان شاءا...!

 مســئول ســتاد تخصصــى اقشــار و 
متخصصين سپاه انصارالحسين(ع) از فعاليت 
بيش از 28 هزار گروه جهادى در همدان خبر 

داد.
احد اميرى در گفت و گو با همدان پيام گفت: 
درحال حاضر در همدان بيش از هزار و 400

پايگاه بسيج فعال داريم كه دربرگيرنده اقشار 
مختلف بسيج از بســيج كارمندى، اصناف، 
دانش آموزان،  دانشــجويان،  اساتيد،  طالب، 
مهندســان، حقوقدانــان، جامعه پزشــكى، 
هنرمدان،  فرهنگيــان،  عشــاير،  مداحــان، 

ورزشكاران، كارگرى و ... مى باشد است.
وى بــا بيان اينكه بســــيج به عنوان يكى از 
منابع مؤثر در قــــدرت ملــى با بهره گيرى 
از هويت و ويژگى هاى خاص خود، تــوان 

بازدارندگى در مقابل انواع تهديدات از جمله 
تهديدهاى نرم را داراســت، گفت: متأسفانه 
درحال حاضر جامعه درگير جنگ با بيمارى 
منحوســى اســت كه بالى جامن و سالمت 
مردم شــده اســت، در اين راســتا بسيجيان 
خود را مسئول و وامدار كمك و حمايت از 
مدافعان سالمت و مردم مى دانند كه بر همين 
اســاس براى مقابله با كرونــا 155 هزار نفر 

بسيجى در همدان فعاليت دارند.
وى به اجــراى طرح مســاوات مؤمنانه در 
ايام كرونا توســط بسيجيان استان اشاره كرد 
و افزود: 173 هزار بســته غذايى با اعتبار 5
ميليارد تومان توســط ســپاه در بين اقشــار 
كم بضاعت و بى بضاعت توزيع شده است و 
69 هزار و 500 بسته نيز به ارزش ده ميليارد 

تومان توســط ســتاد فرمان امام(ره) تهيه و 
توزيع شد.

 وى همچنين درباره كمك هاى مؤمنانه عنوان 
كــرد: اهــداى لوازم التحرير، لــوازم خانگى، 
البسه، اغذيه، پخت نان و ذبح گوسفند عمده 
فعاليت هاى كمك مؤمنانه بود كه توسط اقشار 
مختلف بسيج سپاه انصارالحسين(ع) صورت 
گرفــت و به جمع آورى نزديك به 22 ميليارد 

تومان كمك هاى مردمى منجر شد.
وى همچنيــن درباره پايگاه هــاى مقاومت، 
گفت: شعار امسال احياى پايگاه هاى مقاومت 
است كه اين طرح در راستاى وضعيت سنجى 
پايگاه ها در ميزان فعاليت آن اجرا خواهد شد.

اميرى با اشاره به اينكه بسيج طالب از جمله 
اقشار بسيجى استان بودند در مبارزه با كرونا 

در خط مقدم جنگ با منحوس ترين ويروس 
قرن در كنار مدافعين سالمت ايستادند، اظهار 
كرد: خوشــبختانه در مبارزه با كرونا اقشــار 
مختلف بسيجيان ســپاه انصارالحسين(ع) از 
جمله بسيج اصناف، طالب و جامعه پزشكى 
و ... به خوبــى وارد عمل شــدند و در كنار 
ســربازان ســپيدپوش مبارزه با كرونا تا حد 
توان وارد عمل شده اند و همچنان شبانه روز 

درحال خدمت رسانى هستند.

روزامدى، نو شوندگى، ابتكار، حضور در كنار مردم ، احصاى نياز آنان
 خدمات درجا و ظرفيت امروز بسيج اقشار سپاه انصارالحسين(ع)

فعاليت 28 هزار گروه جهادى در همدان
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برگزارى مراسم بهترين هاى فيفا قطعى
 اما مجازى

 براســاس تأييد فدراســيون بين المللــى فوتبال (فيفا) مراســم 
بهترين هاى ســال 2020 به دليل پاندمى ويروس كرونا به طور مجازى 

برگزار خواهد شد.
با تصميم فيفا مراســم اهداى جوايز بهترين هاى فوتبال فيفا در سال 
2020، در 17 دسامبر (27 آذرماه) با توجه به شيوع ويروس ويروس 
FIFA كرونا و اقدامات احتياطى بهداشــت عمومى و اصل راهنماى
مبنى بر ارجحيت سالمت افراد، به صورت مجازى برگزار خواهد شد.
رأى گيــرى از 25 نوامبر(پنجم آذرماه) آغاز شــده و 9 دســامبر (19

آذرماه) پايان مى يابد.
اينفانتينو: 

جام جهانى قطر بهترين در تاريخ خواهد بود
 رئيس فدراسيون بين المللى فوتبال(فيفا) بار ديگر آمادگى قطر براى 
جام جهانى 2022 را ســتود و از يك جام جهانى اســتثنايى سخن به 

ميان آورد.
جام جهانى 2022 به ميزبانى قطر برگزار خواهد شــد. قطر به خوبى 
خود را براى ميزبانى از اين رقابت بزرگ آماده و همه شرايط ميزبانى 

را به خوبى فراهم كرده است.
اينفانتينو گفت: اقدامات قطر براى ميزبانى ســبب شــده است تا من 
راحت بخوابم و هيچ نگرانى نداشته باشم. دوحه امكانات بسيار خوبى 
دارد و مى تواند ســاالنه ميزبان بزرگ ترين رقابت هاى ورزشى باشد. 
آمادگى قطر براى ميزبانى جام جهانى معجزه نيســت بلكه نشــان از 

حرفه اى گرى باالى اين كشور و برنامه ريزى دقيق آنها دارد.
رئيس فيفا ادامه داد: ورزشــگاه هاى جام جهانى هــر كدام زيباتر از 
ديگرى هســتند. جام جهانى قطر بهترين در تاريخ خواهد شد. زمان 
برگــزارى بازى ها آن گونه خواهد بود كه بازيكنان و تيم ها دوســت 
دارنــد. همه چيز به خوبى پيش مى رود. اميدوارم كه همه مشــكالت 
حل شود و تماشاگران خود را از همه جا به قطر برسانند تا شاهد اين 

رقابت بزرگ باشند.
اينفانتينو ادامه داد: من احساس بسيار خوبى از حضور در قطر و ديدن 
اين ورزشــگاه هاى خاص دارم. همه چيز خوب است. وقتى اين همه 
آمادگى را آن هم باوجود 2 ســال ديگر تــا آغاز جام جهانى مى بينم 
احساس مى كنم كه جادو رخ داده است. قطرى ها حتى حقوق كارگران 
را هم افزايش داده اند و اين نشــان مى دهــد كه آنها به همه جزئيات 
اهميت مى دهند. هواداران مى توانند با يك دوچرخه در روز 4 بازى را 
در قطر تماشا كند. مترو هم طبق آخرين استانداردها ساخته مى شود و 

همه چيز بسيار خوب و خاص است.

پيروزى نمايندگان چين در روز
 شكست تيم هاى استراليا و ژاپن

 رقابت هــاى مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا با برد 2 نماينده 
كشور چين ادامه يافت.

در ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آسيا و از هفته سوم اين رقابت ها در 
منطقه شرق قاره 4 ديدار برگزار شد.

در گــروهE، بيجينگ گوان چين با نتيجه 3 بر يك ملبورن ويكتورى 
استراليا را شكســت داد. در ديگر بازى اين گروه، اف.سى سئول كره 

جنوبى با 5 گل چيانگراى تايلند را در هم كوبيد.
در اين گروه بيجينگ با 9 امتياز صدرنشــين اســت و تيم هاى سئول، 
ملبــورن و چيانگراى به ترتيب با 6، 3 و صفــر امتياز دوم تا چهارم 
هســتند. در گروه F هم اف.ســى توكيو ژاپن با يــك گل مغلوب 
شانگهاى شنهوا چين شد. پرث گلورى استراليا هم با نتيجه يك به 2

برابر اولسان هيونداى تن به شكست داد.
در اين گروه اولســان با 7 امتياز صدرنشين است و شانگهاى، توكيو 
و پــرث گلورى بــه ترتيب با 6، 4 و صفر امتيــاز در رده هاى بعدى 
قرار دارند. از منطقه غرب اين مســابقات كه همانند منطقه شــرق در 
كشور قطر برگزار مى شود، تيم پرسپوليس ايران راهى فينال شده است؛ 

ديدارى كه روز 29 آذر به ميزبانى شهر دوحه برگزار خواهد شد.

زالتان براى دوازدهمين بار بهترين بازيكن 
سال سوئد شد

 ســتاره ســوئدى ميالن براى دوازدهمين بار توپ طالى بهترين 
بازيكن سال كشورش را كسب كرد.

زالتان ايبراهيموويچ، ســتاره تمام نشــدنى فوتبال ســوئد كه در اين 
فصل به همراه روسونرى خوش مى درخشد، در سن 39 سالگى براى 
دوازدهمين بار جايزه توپ طالى بهترين بازيكن ســال 2020 سوئد 

را كسب كرد.
زالتان در اين فصل از سرى A با زدن ده گل باالتر از رونالدو ابرستاره 
پرتغالى يوونتوس بهترين گلزن ليگ اســت. البته ايبرا براى مدت 20

روز به دليل مصدوميت از ميادين دور خواهد بود و اين فرصت خوبى 
براى رونالدو است تا تعداد گل هايش را بيشتر كند.

فيفا زمان و مكان برگزارى جام كشورهاى 
عربى 2021 را اعالم كرد

 فدراســيون جهانى فوتبال زمان و مكان برگزارى مســابقات جام 
كشورهاى عربى 2021 را اعالم كرد.

فدراســيون جهانى فوتبال فيفا پس از سفر جانى اينفانتينو رئيس اين 
ســازمان از دوحه در زمينه ميزبانى قطــر در جام جهانى 2022 اعالم 

كرد جام كشورهاى عربى 2021 به ميزبانى قطر برگزار خواهد شد.
زمان برگزارى اين مســابقات فوتبال كشورهاى عربى با اعالم فيفا با 
حضور 22 تيم عربى از تاريخ يكم تا 18 دسامبر 2021(10 تا 27 آذر 
1400) به ميزبانى ورزشگاه هاى جام جهانى 2022 برگزار خواهد شد.

غول بزرگ روى نيمكت واليبال ايران
 «والديمير آلكنو» يكــى از بزرگ ترين مربيان حال حاضر واليبال 
جهــان هدايت تيم ملى ايران را برعهده گرفــت. مى توان حتى او را 

بزرگ ترين مربى خارجى تاريخ ورزش ايران نيز ناميد.
به گزارش ايرنا، وقتى المپيك توكيو به تعويق افتاد، فدراسيون واليبال 
خيلى زود براى تغيير كادر فنى تيم ملى دســت به كار شــد و قرارداد 
ايگور كوالكوويچ را فســخ كرد. محمدرضا داورزنى كه در سال هاى 
رياســتش بر فدراسيون واليبال همواره اهداف بزرگى را در سر داشته 
اســت، اين بار هم از رسيدن ايران به مرحله نيمه نهايى المپيك حرف 
مى زد و اعتقاد داشــت كه براى رســيدن به اين هدف بزرگ، به يك 

سرمربى بزرگ هم نياز دارد.
بدون شك آلكنو در كنار برناردو رزنده و خوليو والسكو، بزرگ ترين 
و صاحب نام ترين مربيان واليبال جهان محسوب مى شوند. فدراسيون 
با هر 3 نفر براى حضور در ايران مذاكره كرد. والســكو كه خود را از 
مربيگرى بازنشســته كرده و به داليل شخصى و خانوادگى هم قصد 
خروج از ايتاليا را ندارد. رزنده هم نمى خواهد برزيل را ترك كند. تنها 
گزينه باقى مانده آلكنو بود كه پارسال به دليل توصيه پزشكان مربيگرى 
را تــرك كرده بود اما در ميانه فصل به ســمت خود در زنيت كازان 

بازگشت.
سرانجام پس از كش وقوس هاى فراوان، قرارداد رسمى بين فدراسيون 
واليبال ايران و والديمير آلكنو امضا شد تا اين غول روس، هدايت تيم 
ملى ايران را بر عهده بگيرد. اگر به كارنامه مربيگرى نگاه كنيم، شايد 
آلكنو در كنار والســكو بزرگ ترين مربيان خارجى باشند كه در طول 
تاريخ وارد ورزش ايران شده اند. حتى آلكنو به دستاوردى رسيده كه 

والسكو در حسرت آن باقى ماند و آن هم طالى المپيك است.
آلكنو در 3 المپيك گذشــته سرمربى تيم ملى روسيه بود و هر بار هم 
تيمش را تا نيمه نهايى باال برد. در پكن 2008 روسيه با آلكنو به مدال 
برنز رسيد اما شاهكار اين تيم و مربى، فينال المپيك لندن بود. در آن 
مسابقه كه مقابل برزيل رزنده برگزار مى شد، روسيه ست هاى نخست 
و دوم را باخته بود و در ست سوم هم 22 بر 19 عقب بود. اما ناگهان 
ورق برگشت و روسيه از قعر جهنم به دروازه بهشت رسيد و طال را 
بــه چنگ آورد.  اگرچه آلكنو 3 بار حضور در المپيك را تجربه كرده 
امــا دوره هاى حضور او در تيم ملى كوتاه بود. هر 3 بار در آســتانه 
المپيك هدايت تيم ملى كشــورش را بر عهده مى گرفت و پس از آن 
از تيم جدا مى شد. حاال فدراســيون مى خواهد كه در آستانه المپيك 
توكيــو، از تجربه گران بهايى او براى رســيدن به هدف بزرگش بهره 
ببرد. با توجه به اينكه ليگ روســيه 21 فروردين به پايان مى رسد، او 
نمى تواند زودتر از اين تاريخ به ايران ســفر كند. تازه اين درصورتى 
است كه زنيت به مرحله نيمه نهايى يا فينال ليگ قهرمانان اروپا نرسد 
وگرنه در آن صورت آلكنو بايد تا پنجم ارديبهشت كه بازى برگشت 
نيمه نهايى يا 11 ارديبهشت كه فينال ليگ قهرمانان برگزار مى شود، در 
كنار تيم باشــگاهى خود بماند. مسابقات ملى هم از 24 ارديبهشت با 
ليگ ملت ها آغاز مى شــود و سرمربى جديد تيم ملى فرصت چندانى 
براى كار كردن با شــاگردانش جديدش نخواهد داشــت اما سابقه و 

تجربه آلكنو مى تواند اين فرصت كم را جبران كند.
توماس توتولو مربى ايتاليايى كه چند سال است در كنار آلكنو حضور 
دارد هم به عنوان مربى جديد تيم ملى ايران معرفى شده است. توتولو 
زمانى آناليــزور واليبال بود و حضور همزمان اين 2 نفر در كادر فنى 
ايران مى تواند تركيبى از 2 سبك واليبالى روسيه و ايتاليا را در كنار هم 

براى ايران به ارمغان بياورد.
اين مربى به ايجاد انگيزه براى بازيكنان در وقت هاى استراحت معروف 
است. اگرچه آشنا نبودن او با زبان انگليسى، مانعى بزرگ براى برقرارى 

نظــم ارتباط با بازيكنان ايران محسوب مى شود. 
تيمى هم براى او اهميت زيادى 

دارد كه شــايد 
ويژگى  همين 
موفقيت  براى 

ايران  واليبال  در 
كمك زيــادى به او 

كند.
او  بــزرگ  ماموريــت 
كوتاه،  مــدت  همين  در 
رســاندن ايران به جمع 4

تيم برتر المپيك اســت. هدفى 
رؤيايى كه البته رســيدن به آن بســيار 
دشوار است ولى شايد نام بزرگ آلكنو، 
راهى ميان بر براى رسيدن به آن پيدا كند.
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2
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پيشخوان
نويد خبرهاى خوش براى ورزش استان 

ــى و  ــت ورزش ــى وضعي ــرمايه گذار و سامان بخش ــذب س ــا ج  ب
جوانــان اســتان، خبرهــاى خوبــى بــراى ورزش و جوانــان اســتان در 

راه اســت.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اشــاره به ايــن مطلب در جمع 
ورزشــكاران شــهر فيروزان از توابع شهرســتان نهاوند، اظهار كرد: 
خوشــبختانه شــهر فيروزان نهاوند يكى از مناطق مســتعد در حوزه 
ورزش اســت و در بحث اماكن ورزشى خصوصى همچون استخر، 

باشــگاه هاى ورزشى در رشته هاى مختلف داراى شرايط خوبى است 
اما براى هرچه بهتر شدن جاى كار بيشتر دارد.

ــد  ــروزان نهاون ــه اينكــه چمــن شــهر في ــا اشــاره ب ــد ســيفى ب حمي
ــل آن  ــراى تكمي ــه ب ــت ك ــت اس ــاى داراى اولوي ــى از پروژه ه يك
برنامه ريزى هــاى الزم انجــام شــده اســت، گفــت: يكــى از اهــداف 
ــى  ــاخت هاى ورزش ــعه زيرس ــان توس ــم وزارت ورزش و جوان مه
ــبختانه  ــه خوش ــت ك ــتان ها اس ــى در اس ــرانه ورزش ــش س و افزاي
ــا پيگيرى هــاى اســتاندار و همچنيــن  ايــن مهــم در اســتان همــدان ب

ــرار دارد. ــتور كار ق ــتان در دس ــدگان اس نماين

در  قهرمانــى  و  همگانــى  ورزش  توســعه  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــا  ــم ب ــت: اميدواري ــت، گف ــت اس ــتان در اولوي ــف اس ــاط مختل نق
همچــون  مختلــف  حوزه هــاى  در  انجام شــده  برنامه ريزى هــاى 
ــم  ــى و ... بتواني ــت ورزش ــدب توريس ــى، ج ــرمايه گذارى ورزش س

ورزش اســتان را متحول تــر از پيــش كنيــم.
ســيفى افــزود: درحال حاضــر ســرمايه گذاران و همچنيــن كارشناســان 
ــه  ــگ ب ــاوره هاى ماركتين ــرمايه گذارى و مش ــوزه س ــرب در ح مج
ــد و در  ــت كنن ــه فعالي ــن زمين ــا در اي ــده اند ت ــوت ش ــتان دع اس
ــنيد. ــد ش ــى خواهي ــار خوب ــاره اخب ــدان دور در اين ب ــده اى نه چن آين

توسعه اسكواش با 
همكارى شهردارى همدان

 به همت هيأت اســكواش استان و 
كورت  همدان 3  شــهردارى  همكارى 
اسكواش در 3 پارك شهر همدان ايجاد 

مى شود.
شهردار همدان در ديدار با رئيس هيأت 
اسكواش استان، گفت: شهردارى همدان 
به توسعه اســكواش در همدان كمك 

مى كند.
عبــاس صوفــى از ايجــاد 3 كورت 
اسكواش در پارك پرواز، پارك مردم و 
پارك گلســتان در شهر همدان با هدف 
غنى ســازى اوقات فراغــت و ترويج 
ورزش و سالمتى شــهروندان خبر داد 
و از ارتباط و تعامل خوب شــهردارى 
و باشــگاه فرهنگى ورزشى شهردارى 
همدان با هيأت اسكواش استان قدردانى 

و تشكر كرد.
در ادامــه نيز رئيس هيأت اســكواش 
استان همدان ضمن قدردانى از همكارى 
خــوب شــهردارى همدان بــا هيأت 
اسكواش استان، گفت: راه اندازى كورت 
در پارك ها كمك بزرگــى به همگانى 
كردن ورزش و توسعه ورزش اسكواش 

است.
اسدا...ربانى مهر گفت: معرفى اسكواش 
در كنــار آمــوزش و اســتعداديابى از 
برنامه هاى اولويت دار هيأت اســكواش 

استان همدان است.

نظارت روزانه بر 
تعطيلى باشگاه هاى 

ورزشى بهار
 با توجه به دســتورالعمل ستاد ملى 
كرونا باشگاه هاى ورزشى خصوصى و 
دولتى شهرســتان بهار به مدت 2 هفته 
تعطيل خواهند بود و در همين راســتا 
نظــارت روزانه بر ايــن اماكن صورت 
مى گيرد و روز گذشــته و امروز نظارت 
بر باشــگاه هاى شــهر بهــار و اللجين 

صورت گرفت.
سرپرســت اداره وررش و جوانــان 
بهار با قدردانــى از همكارى مديران 
و مؤسســان و مربيــان باشــگاه هاى 
افزود:  بهــار،  شهرســتان  خصوصى 
باشگاه داران  كرونا  شــيوع  ابتداى  از 
اداره  ايــن  با  را  همــكارى  نهايــت 
و ســتاد كرونــا داشــته اند و متحمل 
ضرر فراوانى شــده اند كه پيگير حل 

هستيم. عزيزان  اين  مشكالت 
صفــى زاده با قدردانــى از نگاه مثبت 
مديــركل ورزش و جوانان اســتان و 
فرماندار شهرســتان به حل مشكالت 
باشــگاه داران گفــت: فرمانــدار بهار 
همواره پيگير مشكالت اين قشر بوده 
و نشســتى را با اين عزيــزان برگزار 
كرده كه اميدواريم ديگر دســتگاه هاى 
خدمت رسان  دســتگاه هاى  و  اجرايى 
نيــز حمايت الزم را از باشــگاه داران 

داشته باشند.

مهدى تارتار استعفا كرد
 مهدى تارتار ســرمربى تيم فوتبال 
پيكان تهران در آســتانه بازى هفته سوم 
ليگ برتر از ســمت خــود كناره گيرى 

كرده است.
تارتــار پــس از جلســه تمرينــى از 
بازيكنــان ايــن تيــم خداحافظــى كــرد 
ــا  ــه همــكارى ب ــادر ب و اعــالم كــرد ق

ــم نيســت. ــن تي اي
عالوه بر تارتار دستياران او هم از سمت 
خود اســتعفا كرده و حاضــر به ادامه 

همكارى با اين تيم نيستند. 

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

رحلت حضرت رحلت حضرت 
فاطمه معصومهفاطمه معصومه(س) (س) 

تسليت بادتسليت باد

 رشته قايقرانى را مى توان به عنوان تنها اميد 
اصلى ورزش همدان براى تصاحب ســهميه 

بازى هاى المپيك 2021 توكيو دانست.
پس از ناكامى در كشــتى و مشخص نشدن 
تكليف تنها شــانس تيراندازى همدان براى 
رســيدن به ســهميه المپيك، ورزش همدان 
درحالى مســير المپيك توكيو را ناموفق طى 
مى كند كه هم اكنون اميدها براى كسب سهميه 
به رشــته قايقرانى و پينگ پنگ معطوف شده 

است.
رشته قايقرانى استان، با سابقه اى درخشان در 
ميادين بين المللى به ويژه آســيايى، جهانى و 
المپيك همواره جزو رشته هاى موفق به شمار 
مى رود اما اين بار مســير دشــوارى را براى 

رسيدن به المپيك در پيش دارد.
افزايش سطح آيتم هاى كسب سهميه المپيك 
به لحاظ ســرعت و امتيازگيرى سبب شده تا 
قايقرانان ملى پوش همدانى براى رســيدن به 
اين مهم فراتر از ركوردهاى آسيايى به ميدان 

بروند.
همچنين براساس ارزيابى كادر فنى تيم ملى، 
ركوردها بايد مطابق با مســابقات جهانى به 
ثبت برسد تا بتوانند سهميه المپيك را كسب 

كنند.
به گــزارش ايرنا، هر چند روزگارى قايقرانى 
همدان در بخش پســران جــزو بهترين هاى 
كشور به شــمار مى رفت اما بانوان خيلى زود 
گوى و ميدان را از آقايان گرفتند و حاال تمام 

اميدها به دختران قايقران است.
هم اينك همدان با 2 قايقران همچنان اميدوار 
به كســب ســهميه المپيك توكيو ژاپن است 
و «كيميا زارعــى و آرزو حكيمى» قايقرانانى 

هســتند كه براى كسب ســهميه المپيك در 
اردوهاى تيم ملى شركت مى كنند.

كيميا زارعى ملى پوش رشــته روئينگ است 
كه در مســابقات اخير قهرمانى آسيا توانست 
2 نشان برنز كســب كند و آرزو حكيمى نيز 
به عنوان پرافتخارترين قايقران همدانى حاضر 
در اردوى تيم ملى است كه در رشته آب هاى 
آرام فعاليت دارد. هــر 2 قايقران اميد اصلى 
كسب ســهميه المپيك براى اســتان همدان 

به شمار مى روند
اردوى تيــم ملى روئينگ بــا هدف حضور 
در مســابقات انتخابى المپيك از 26 آبان ماه 
در بخش بانوان و آقايــان در درياچه آزادى 

درحال برگزارى است.
8 پــاروزن در بخش بانــوان و آقايان براى 
حضور در مســابقات كسب سهميه المپيك 
2021 توكيــو بــه اردو دعــوت شــدند تا 
تمرينات خود را در قالب نخســتين مرحله 
اردوى آمادگى پــس از همه گيرى ويروس 
كرونا در درياچه آزادى آغاز كنند. اين اردو 
از 26 آبان ماه آغاز شده و تا 16 آذرماه ادامه 

دارد.
نازنين ماليى از گيالن، بهمن نصيرى و زينب 
نــوروزى از زنجان، كيميــا زارعى از همدان 
و شــكيبا وقوفى، نگار نگهــدار، حميدرضا 
رضوانى و آريا سليمان پور از تهران پاروزنان 

دعوت شده به اين اردو هستند.
افشين فرزام، فرزين رضايى، سولماز عباسى 
و همــا خاتمى كادر فنى تيــم ملى روئينگ 
هدايــت قايقرانان را در ايــن مرحله از اردو 

برعهده دارند.
مربى قايقرانى همدان نيز با اشاره به وضعيت 

قايقرانان اين اســتان گفــت: آرزو حكيمى 
همچنان شــانس كسب سهميه المپيك توكيو 

را دارد.
مهدى صمدى اظهار كرد: آرزو حكيمى بارها 
در رقابت هاى آســيايى خوش درخشــيده و 
مدال كســب كرده و اطمينان داريم به سهميه 

المپيك خواهد رسيد.
وى خاطرنشــان كرد: اين ملى پوش قايقرانى 
همدان فرصت آماده سازى دارد و به طور قطع 

شانس كشورمان براى كسب سهميه است.
مربــى قايقرانى همدان با اشــاره به وضعيت 
كيميا زارعــى نيز گفت: زارعــى باتوجه به 
تجربه و موفقيــت در عرصه هاى بين المللى 
به ويژه آسيايى، شانس زيادى براى رسيدن به 

سهميه را دارد.
وى افزود: زارعى در مســابقات سال گذشته 
قهرمانى آســيا توانســت 2 نشان برنز كسب 
كند و يكى از شــانس هاى اصلى براى كسب 

سهميه المپيك نيز به شمار مى رود.
صمدى خاطرنشــان كرد: در سال هاى اخير 
همواره جزو مدال آوران قايقرانى كشــور در 
ميادين بين المللى بوده ايم و تالش ما كســب 

سهميه المپيك است.
وى افزود: حضور در المپيك مهمترين افتخار 
يك ورزشــكار به شمار مى رود و توقع داريم 
قايقرانان همدانى براى كســب اين موفقيت 

مهم تالش مضاعف داشته باشند.
وى با اشــاره به اينكه زمينه هــاى الزم براى 
موفقيت قايقرانان مســتعد و نخبه همدان در 
حد توان مهيا شده، ابراز اميدوارى كرد: براى 
سال آينده سهميه المپيك را در اختيار داشته 

باشيم.

 رقابت هــاى ليگ قهرمانان اروپا با قطعى 
شدن صعود بارســلونا، يوونتوس، چلسى و 
ســويا به مرحله حذفى ليگ قهرمانان اروپا 

قطعى شد. 
در ادامــه هفته چهارم مرحلــه گروهى ليگ 
قهرمانان اروپا، 8 ديدار برگزار شد و تيم هاى 
بارسلونا، يوونتوس، چلسى و سويا با غلبه بر 
حريفان خود 2 هفته به پايان مرحله گروهى 
صعود خود را به مرحله حذفى مسجل كردند. 
زنيت روسيه هم در حضور 17 دقيقه  «سردار 
آزمون» مقابل التزيو شكست خورد تا شانسى 

براى صعود نداشته باشد.
از گروه G، بارســلوناى اســپانيا در ديدار 
خارج از خانه مقابــل ديناموكيف به برترى 
4 بر صفر دســت يافت و با كسب چهارمين 
پيروزى متوالــى و 12 امتياز، صعود خود را 

قطعى كرد.
«رونالد كومان» سرمربى بارسلونا كه تيمش 
در ليگ قهرمانان برخــالف الليگا عملكرد 
خوبى داشته اســت براى اين ديدار، «ليونل 
مســى» و «فرانك دى يونگ» را به اوكراين 

نبرده بود.
«مارتين برايت ويت» 2 مرتبه و «دســت» و 
«گريژمان» بــراى كاتاالن هــا در اين ديدار 

خازج ار خانه گلزنى كردند.
در ديگر ديدار اين گــروه؛ يوونتوس ايتاليا 
در تورين مقابل فرانتس واروش از مجارستان 
صف آرايى كرد و به ســختى 2 بر يك برنده 

شد تا با 9 امتياز صعودش را قطعى كند.
از گــروه F، زنيت روســيه كــه عملكرد 
ضعيفى داشته است در ورزشگاه «المپيك» 
شهر رم به ميهمانى تيم مطرح التزيو ايتاليا 
رفــت و 3 بر يك شكســت خورد تا يك 
امتيازى باقى مانده و عمال شــانس صعود 

را از دست بدهد.
«ســردار آزمون» كه پس از غيبت طوالنى به 
فهرست زنيت بازگشــته بود، روى نيمكت 
قرار داشــت و در دقيقه 73 به جاى «يورى 

ژيركوف» وارد ميدان شد.
در ديگر ديدار اين گروه دورتموند آلمان 3

بر صفر كلوب بروژ بلژيك را شكســت داد. 
در ايــن گروه دورتموند با 9 امتياز، التزيو با 
8 امتياز و كلوب بروژ با 4 امتياز براى صعود 

چشم به بازى هاى باقيمانده دارند.
درگــروه H پارى ســن ژرمن (فرانســه) با 
يــك اليپزيــگ (آلمان) را شكســت داد و 
منچســتريونايتد (انگليس) بــا 4 گل انتقام 

سختى از باشاك شهير (تركيه) گرفت.
در ايــن گروه منچســتريونايتد بــا 9 امتياز 
صدر نشين است و تيم هاى پارى سن ژرمن 
فرانسه و اليپزيگ آلمان با 6 امتياز در تعقيب 

منچستر هستند.
تيم هاى فوتبال چلسى انگليس و سويا اسپانيا 
نيز با غلبه بر حريفان خود در فاصله 2 هفته 
به پايان مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا، 

جواز صعود به دور حذفى را كسب كردند.

در فرانســه تيم رن مقابل چلســى محتمل 
شكســت 2 بر يك شد تا تيم تحت هدايت 
«فرانك لمپارد» ده امتيازى شده و صعودش 

را قطعى كند. 
در ديگر ديدار، كراســنودار روســيه و سويا 
اسپانيا روبه روى هم قرار گرفتند كه سويا به 
برترى 2 بر يك رســيد تا همچون چلسى با 
ده امتياز صعود زودهنگامى به مرحله حذفى 

داشته باشد.

اميد قايقرانان همدان اميد قايقرانان همدان 
براى تصاحب سهميه المپيكبراى تصاحب سهميه المپيك

ررى بر برى بزر ى ى ي زب ب و بو چ
نظــم ازيكنان ايران محسوب مى شود. 

براى او اهميت زيادى
ــايد 
ژگى 
قيت 

ايران   
ـادى به او 

او  بــزرگ  ت 
كوتاه،  مــدت   
 ايران به جمع 4

مپيك اســت. هدفى
 البته رســيدن به آن بســيار 
ت ولى شايد نام بزرگ آلكنو، 
بر براى رسيدن به آن پيدا كند.

صعود 4 تيم به مرحله حذفى ليگ قهرمانان اروپا
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در تمام دولت ها ارزش پول ملى
 47 تا 90 درصد كم شد

 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در تمام دولت ها بين 
47 درصد تا 90 درصد افت ارزش پول ملى داشــته ايم كه ناشــى از 
افزايش نقدينگى به دليل كســر بودجه و چاپ پول اســت كه پديده 

دالرى شدن اقتصاد را شكل مى دهد.
به گزارش خبرآنالين، يك عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با 
بيان اينكه همه مشــكالت اقتصادى كشور راه حل دارد، افزود: درونزا 
نبودن توليد به اين معنى است كه رشد توليد همواره متكى به عوامل 
بيرونى و خارج از كنترل ما است يعنى با باال و پايين شدن قيمت نفت 
يا ايجاد مشكل در فروش آن، اقتصاد دچار مشكل مى شود، حتى وقتى 
هم كه درآمدمان از نفت بيشتر بود هم دچار بيمارى هلندى و افزايش 
واردات و آســيب ديدن صنايع داخلى بوديم، از اين جهت بايد كارى 

كنيم كه از وضع وابستگى به نفت رها شويم.
داوود دانش جعفرى با تأكيد بر اينكه اداره كشور با صادرات غيرنفتى 
شدنى است، گفت: يكى از راه هاى آن سرمايه گذارى است، بايد كارى 
كنيم كه مشكالت توليد كه يكى از آن سرمايه گذارى است، حل شود 

و بايد سرمايه گذارى در كشور را تشويق كنيم.
اين كارشناس اقتصاد با اشاره به ناپايدارى هاى مالى در كشور و كاهش 
قدرت خريد مردم، گفت: هر چقدر افت ارزش پول ملى بيشتر باشد 
نياز به افزايش نقدينگى بيشتر خواهد شد، ما در تمام دولت ها بين 47
درصد تا 90 درصد افت ارزش پول ملى داشته ايم كه ناشى از افزايش 
نقدينگى به دليل كسر بودجه و چاپ پول است كه پديده دالرى شدن 

اقتصاد را شكل مى دهد.
وى با بيــان اين كه نبايد فروش نفت را به بودجه جارى كشــور 
متصــل كرد، گفــت: از جملــه راهكارهاى حفظ قــدرت خريد 
مــردم، ايجاد اشــتغال پايدار و ايجاد تناســب بين نــوع كارها و 

دستمزدهاست.
دانش جعفرى با اشاره به ضرورت جلوگيرى از فرار مالياتى و افزايش 
پايه هــاى مالياتى گفت: بايد امنيــت و تأمين اجتماعى جديدى براى 

مقابله با بيمارى هاى ويروسى مثل كرونا به وجود بياوريم.

 سازمان هواپيمايى كشورى خبر داد
افزايش پروازهاى خارجى و بين الملل

 معاون هوانوردى و امور بين الملل ســازمان هواپيمايى كشــورى 
درباره آخرين وضعيت پروازهاى خارجى اين گونه به ايســنا توضيح 
داد: درحال حاضر هيچ مشكلى براى پروازهاى خارجى وجود ندارد و 
بسيارى از شركت هاى هواپيمايى داخلى سفرهاى خارجى خود را با 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى روزبه روز گسترش مى دهند.
 ابوالقاسم جاللى افزود: بسيارى از شركت هاى هواپيمايى داخلى كه 
پيش از شيوع ويروس كرونا به مقاصد خارجى مختلفى سفر مى كردند 
هم اكنون نيز پروازهاى خود را به همان مقاصد را از ســر گرفتند كه 
مى توان به كشــورهاى همسايه، كشــورهاى اروپايى و ... اشاره كرد 

به عنوان مثال روزانه بيش از 8 ايرالين به مقصد تركيه پرواز مى كنند.
جاللى با اشاره به ديگر مقاصد خارجى شركت هاى هواپيمايى ايرانى 
مانند عراق و ديگر كشــورهاى همســايه، اعالم كــرد: ايران اير تنها 
ايرالين داخلى است كه به كشورهاى اروپايى مختلفى پرواز مى كنند.

معاون هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى درباره 
انجام پروازهاى بين المللى چنين گفت: ايرالين هاى خارجى مانند قطر 
ايرويز، تركيش ايرالين و امارات درحال حاضر پرواز خود به ايران را 
انجام داده و مســافران را جابه جا مى كنند همچنين ديگر ايرالين هاى 
خارجــى نيز به زودى بــه آنها مى پيوندند كه مى تــوان به لوفت هانزا 
به عنوان يكى از معتبرترين شركت هاى هواپيمايى بين المللى اشاره كرد 
كه براســاس مذاكرات صورت گرفته از اواسط دسامبر پرواز خود به 

ايران را از سر خواهد گرفت.

معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان:
قيمت بسته بندى هاى مختلف روغن را

 روى سامانه 124 مالحظه كنيد
 معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان گفت: قيمت بسته بندى هاى 
مختلف روغن توســط سازمان حمايت محاســبه و در سامانه 124

بارگذارى مى شود.
به گزارش مهر، داوود موســوى اظهار كرد: تصويب حداكثر افزايش 
قيمت مصرف كننده انواع روغن در بســته بندى هاى مختلف در ستاد 
تنظيم بازار با توجه به افزايش قيمت روغن خام و ســاير هزينه ها از 
جمله ملزومات بســته بندى و ورق و همچنين افزايش قيمت جهانى 

انواع روغن (مورد تأييد كميته ارزى) بوده است.
معاون ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان افزود: ستاد 
تنظيــم بازار حداكثر افزايــش قيمت مصرف كننده انــواع روغن در 
بســته بندى پت را ده درصد و ســاير انواع بسته بندى ها را 13 درصد 
اعالم كرد. وى ادامه داد: بر اين اساس، قيمت احجام و بسته بندى هاى 
مختلف روغن توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
محاسبه و در سامانه 124 بارگذارى مى شود. معاون نظارت بر كاالهاى 
مصرفى و شبكه هاى توزيعى و اقتصادى سازمان حمايت تصريح كرد: 
همچنين قيمت هر كيلوگرم روغن خام سويا و پالم در مبادى ورودى 
55 هزار ريال و قيمت هر كيلوگرم روغن خام آفتاب و كلزا در مبادى 

ورودى نيز 60 هزار ريال تعيين شد.

چند شركت در نوبت عرضه اوليه هستند؟
 طبق آخرين اخبار، 3 شركت در نوبت عرضه اوليه در فرابورس 

قرار دارند و 8 شركت نيز به تازگى پذيرش شده اند.
به گزارش ايسنا، 3 شركت مديريت سرمايه گذارى كوثر بهمن، چوب 
خزر كاسپين و ســپيدار سيســتم در نوبت عرضه  اوليه قرار دارند. 
البته با توجه به اينكه زمان ارائه گزارش هاى 6  ماهه حسابرسى شده 
نزديك است اين شــركت ها بايد گزارش هاى  الزم را منتشر كنند و 

اميدنامه خود را براساس گزارش هاى 6 ماهه تكميل كنند.
بنابراين عرضه اوليه اين شــركت ها منوط به تكميل اين گزارش ها 

بوده و زمان دقيق عرضه اوليه سهام آنها مشخص نشده است.
همچنين شركت آنتى بيوتيك سازى ايران در حوزه مواد و محصوالت 
دارويــى، صنايع فروآلياژ ايران  در حــوزه ريخته گرى آهن و فوالد، 
پااليش قطران زغال سنگ، شــركت شيميايى رازى (با برند چسپ 
رازى)، شركت توسعه ســامانه هاى نرم افزار نگين (توسن)، شركت 
ســرمايه گذارى و خدمات مديريت صندوق بازنشســتگى، شركت 
طراحى و مهندسى صنايع انرژى  و همچنين استارتاپ تپسى (پذيرش 

مشروط) به تازگى پذيرش شده اند.
از پذيرش تا درج شــركت 6 ماه زمان الزم است كه 3 ماه نيز امكان 
تمديد دارد. شــركت ها از زمان درج تا عرضه اوليه نيز 6 ماه فرصت 
اوليه دارنــد كه اين فرصت 2 ماه قابليت تمديــد دارد؛ بنابراين در 
مجموع يك شــركت از پذيرش تا عرضه اوليه يك ســال و 5 ماه 

فرصت دارد.

كاهش اختالف قيمت الستيك در بازار

 مديــركل دفتر خدمــات بازرگانى وزارت صمت خارج شــدن 
الستيك ســوارى از شمول قيمتگذارى و نرخگذارى اين كاال توسط 

واحدهاى توليدى را سبب كاهش اختالف قيمت بازار آزاد دانست.
به گزارش خبرآناليــن، صديف بيك زاده با بيان اين مطلب، گفت: با 
توجه اختالف صد درصدى قيمت بازار و مصوب الستيك سوارى كه 
اين افزايش نه نصيب توليدكنندگان و نه واردكنندگان مى شد، كارگروه 
تنظيم بازار تصميم گرفت كه الستيك سوارى از شمول قيمتگذارى با 

رعايت ضوابط قيمتگذارى خارج شود.
 الستيك 50 درصد گران شد

وى ادامه داد: براســاس اين تصميم، نرخگذارى الســتيك براساس 
ضوابط قيمتگذارى هيأت تعيين و تثبيت، رأســا توســط واحدهاى 

توليدى انجام مى گيرد.
مديركل دفتر خدمــات بازرگانى وزارت صمت گفت: با اين تصميم 
قيمت بازار آزاد الســتيك سوارى كاهش يافته، و ضمن افزايش سهم 
توليدكننــدگان از قيمت بــازار، واحدهاى توليدكننــدگان مى توانند 

متناسب با هزينه هاى توليد افزايش يافته، ادامه توليد داشته باشند.

معاون سازمان مالياتى:
قانون ماليات بر ارزش افزوده همچنان 

الزم االجراست
 درحالى كه گفته هايى مطرح شــده بود مبنى بر اينكه اجراى قانون 
ماليات بر ارزش افزوده متوقف شده است، معاون سازمان امور مالياتى 
كشــور اعالم كرد كه قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشــده و 

همچنان الزم االجراست.
محمد مســيحى با بيــان اينكه از محل اين قانون تا پايان ســالجارى 
درآمدهاى مالياتى براى دولت و شــهردارى ها پيش بينى شده است، 
گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در تاريخ 27 آبان ماه 
ســالجارى تا زمان تصويب و الزم االجرا شدن اليحه اصالح و دائمى 
شــدن اين قانون، توسط مجلس شوراى اســالمى به مدت يك سال 

تمديد شده است.
طبق اعالم ســازمان امور مالياتى، وى به ايسنا تأكيد كرد: مؤديان 
مشــمول نظام ماليات بر ارزش افزوده همچون ســال هاى گذشته 
و بدون وقفه مكلف بــه مطالبه و وصول ماليات بر ارزش افزوده 
از خريــداران كاال و خدمات خواهند بــود كه در پايان هر دوره 
مالياتى مى بايســت با شرايط مقرر به حساب هاى تعيين شده واريز 

كنند.
مســيحى در پايان خاطرنشان كرد: به منظور اجتناب از تحمل بار مالى 

و تعلق جرايم به مؤديان، قانون مذكور بايد به طور كامل اجرا شود.
اين اظهارات درحالى است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 87
به صورت آزمايشى تصويب و هر ساله در بودجه تمديد شد تا اينكه 
براى بودجه امسال اين قانون تا مهرماه اعتبار داشت كه حسن شيخى 
مديركل امور مالى نهاد رياست جمهورى در نامه اى خطاب به عامالن 
ذى حســابى با اشاره به منقضى شــدن قانون ماليات بر ارزش افزوده 

اجراى آن را تا زمان تصويب قانون جديد مورد ايراد دانست.
از ســوى ديگر، درحال حاضر قانون دائمى ماليات بر ارزش افزوده از 
مجلس به شوراى نگهبان ارسال شده اما با ايرادات زيادى مواجه شده 

و به مرحله اجرا نرسيده است.

1400 هكتار زراعت چوب در همدان صورت گرفت
 يك هزار و 400 هكتار زارعت چوب تاكنون در همدان انجام شده و تا پايان سالجارى 

نيز 550 هكتار جديد صورت مى گيرد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: با توجه 
به اينكه توزيع نهال از اســفندماه صورت مى گيرد، هم اينك اداره كل منابع طبيعى درحال 

شناسايى متقاضيان و طرح هاى تهيه شده از سوى آنان هستيم.
اسفنديار خزائى افزود: مهم ترين مزيت هاى زارعت چوب، توسعه فضاى سبز، درآمدزايى، 
تأمين مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها است و در اين راستا سال گذشته 400 هكتار زارعت 
چوب صورت گرفت. وى اظهار كرد: به دنبال مطرح شدن طرح تنفس جنگل هاى شمال 

كشور، زارعت چوب در ساير نقاط با هدف كمك به اجراى اين طرح اجرايى شد.
خزائى با بيان اينكه يكسرى گونه هاى چوب ده نظير اُكاليپتوس، گز و صنوبر براى زارعت 
پيش بينى شــده اســت، اظهار كرد: گونه صنوبر بيش از ساير گونه هاى جنگلى با شرايط 

اقليمى اين استان مطابقت دارد و داراى رشد سريع است.
وى گفت: پرداخت تسهيالت بانكى ارزان قيمت از ديگر حمايت هاى دولت براى توسعه 
و رونق زراعت چوب اســت و در اين راستا به ازاى هر هكتار زراعت چوب 78 ميليون 
ريال تسهيالت پرداخت مى شود همچنين اين تسهيالت بين 4 تا 5 سال دوره تنفس است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان افزود: نهال مورد نياز براى انجام زراعت چوب 
در نهالستان قدس مالير به تعداد يك ميليون و200 هزار اصله توليد مى شود.

خزائى اظهار كرد: طرح توسعه زراعت چوب كارى اقتصادى و محيط زيستى است و اين 

طرح عالوه بر تأمين بخش زيادى از چوب مورد نياز جامعه، يك نوع توســعه جنگل و 
فضاى سبز محسوب مى شود.

وى گفت: امسال نزديك به 27 فقره آتش سوزى در عرصه هاى منابع طبيعى استان همدان 
رخ داد كه حدود 8 هكتار آن در جنگل هاى استان بوده است هرچند اين جنگل ها دچار 

آسيب جدى نشدند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان ادامه داد: اداره كل منابع طبيعى همدان در صدد 
ترويج و توســعه نهال كارى و زراعت چوب و حمايــت از بهره برداران به عنوان اولويت 

مهم و محورى است.
خزائى خواستار حمايت مســئوالن از طرح ملى توسعه زراعت چوب در دوران اقتصاد 

مقاومتى و جهش توليد در قالب پرداخت تسهيالت و بسته هاى تشويقى شد.

غزل اسالمي»
 آشــفتگى هاي اخيــر در قيمت ها مختص 
به يك كاال و چند روز نمى شــود، به جرأت 
مى توان گفت از ابتداى شــيوع ويروس كرونا 
بازار مواد غذايى دچار نوســاناتى شده است 
كه افزايش قيمت گوشت قرمز، كمبود روغن، 
افزايش قيمت تخم مرغ، برنج، لبنيات، حبوبات 
و ميوه و صيفى جات از ابتداى ســال و دست 
آخر هم مرغ، شاهدى بر اين ادعاست. به نظر 
مى رســد بى برنامگى برخى مسئوالن مربوطه 
و نبودمديريت صحيــح بازار مواد غذايى اين 
نگرانى را در ذهن مردم ايجاد كرده اســت كه 
فردا بايد منتظر گران شدن چه كااليى باشند؟

در روزهاى اخير نيز گرانى مرغ خبرساز شده 
است و براساس مشــاهدات ميدانى، هر كيلو 
گوشت مرغ در خرده فروشى هاى سطح شهر 
همدان با نوســانات باال مواجه شده و مرغ 24
هزار تومانى روز پنجشنبه در روز شنبه به 30
هزار، يكشنبه 33 هزار، دوشنبه ناياب و در روز 

سه شنبه به 27 هزار تومان رسيد.
آن طور كه گزارش هاي ميداني از سطح شهر، 
نشــان مي دهد مرغ منجمد نيز در بازار وجود 
ندارد، هرچند كه مســئول مربوطه در سازمان 
جهاد كشــاورزي اعالم كرد كه 130 تن مرغ 
منجمد وارد بازار كرده است. شايد اين مرغ ها 
در فروشگاه هايي موجود باشند اما در 2 هفته 
اخير حداقل در فروشــگاه هاي در دسترس و 
وسط شــهر همدان مرغ منجمد عرضه نشده 

است.
اگرچــه توليدكنندگان همداني و در ســطح 
كشور و حتي برخي مسئوالن مربوطه تقريبا از 
ابتداى سال اين روزها را پيش بينى مى كردند و 
توليدكننده ها هم بارها در رسانه ها اعالم كردند 
كه مشكل تأمين نهاده براى دام و طيور دارند 
و درصورتى كه دولت تدابيرى براى آن اتخاذ 
نكند مجبورند كه خوراك دام و طيور خود را 
از بازار آزاد تهيه كنند و در اين صورت قيمت 
مرغ هم باال خواهد رفت. اما شرايط پيش آمده 
نشــان مى دهد كه احتماال مســئوالن مربوطه 
در وزارت جهاد كشــاورزى و وزارت صمت 

صداى آنها را به درستى نشنيده اند.

البته چندى پيش شــركت 
پشتيبانى امور دام از تأمين 
500 هزارتن كنجاله سويا 
براى 3 ماه پاييز و وزارت 
جهادكشــاورزى هــم از 
بازارگاه  ســامانه  اصالح 
نهاده هــاى كشــاورزى و 
سيســتماتيك  تخصيص 
نهاده هاى دامى خبر دادند، 
مدعى  توليدكننــدگان  اما 
هســتند كه هنوز با كمبود 
مواجهند  طيــور  خوراك 
و كمبــود و گرانى هــاى 
در 2ماه  مــرغ  پى درپــى 
گذشته تاحدى اين ادعا را 

ثابت مى كند.
مرغــداران  كه  آن طــور   

مى گويند، عالوه بر كمبود يا تأمين ديرهنگام، 
معموال در توزيع نهاده ها مشكالتي وجود دارد 
و بخشــي از اين نهاده هاى وارداتى از چرخه 
توزيع دولتى خارج مى شــود و ســر از بازار 
سياه درمى آورند. هرچند مسئوالن در همدان 
اعالم كردند كــه هيچ گونه انحرافى در توزيع 

در همدان  نهاده  ســامانه اى 
رخ نداده است.

هيأت  حيدري  رئيس  جعفر 
مديــره اتحاديــه مرغداران 
گوشتي استان همدان گفت: 
در مهرمــاه با كمبــود نهاده 
مواجه بوديم به همين علت 
جوجه ريــزى كاهشــى بود 
اما چــون در آذرماه نهاده به 
داشــت  وجود  كافي  ميزان 
كافي  اندازه  به  جوجه ريزي 
صورت گرفتــه و تا ده روز 
ديگر ايــن مرغ ها وارد بازار 
كمبود  مشــكل  و  مي شوند 

حل مي شود.
برخي مســئوالن استاني هم 
پيش از اين اعــالم كرده اند 
روند گراني مــرغ و كمبود آن در بازار تا يك 

هفته آينده حل مي شود.
اما يكي از توليدكنندگان همداني گفت: مشكل 
تأمين نهاده هاي دام سبك با مشكل جدي مواجه 
است و ممكن است تا چند ماه آينده مشكالت 

جدي تري در جوجه ريزي داشته باشيم.

 آن طور كه وي عنوان كــرد: اگر روند تأمين 
نهاده هاي دامي همين طور پيش برود عالوه بر 
مشكل تأمين گوشــت با گراني دوباره لبنيات 
و كمبــود آن و در نتيجــه تعطيلي خط هاي 
توليد اين كارخانه ها و بيكاري كارگران مواجه 

خواهيم شد.
احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس 
هم گفته اســت: گراني مرغ نتيجه بي تدبيري 
در داخل كشــور اســت. اما يكي از مسئوالن 
مربوطه در سازمان جهاد كشاورزى به خبرنگار 
همدان پيام گفت كه وضعيت تحريمي كشور 

دليل به وجود آمدن چنين وضعيتي است.
با همــه اين احوال، انتظار مي رود در روزهاى 
آينــده دســتگاه هاى نظارتى مربوطــه به اين 
موضوع ها ورود جدي تري داشــته باشــند و 
نظارت هــا بر چرخه توليــد از توزيع نهاده ها 
تا محصول نهايى بيشــتر شــود و مشــكل 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك  بار براى 
هميشه حل شــود؛ زيرا اگر آن طور كه برخي 
از دامداران و فعاالن در بخش مرغ و گوشــت 
مي گويند در آينده با مشكل جدي تري مواجه 
شويم و منجر به بيكاري كارگران شود، اصالح 

وضعيت و نتايج آن سخت خواهد بود.

 در سال 2020 با ظهور پديده كرونا، 
بازارهاى جهانى تحوالت بســيارى را 
ثبت كردند. فلز زرد در ابتداى سالجارى 
ميالدى، كار خود را در ســطوح قيمتى 
هــزار و 500 دالر آغاز كرده بود؛ اما با 
شيوع كرونا و ركود تاريخى اقتصاد، فلز 
زرد توانســت با تكيه بر بسته هاى پولى 
بانك هاى مركــزى، قله تاريخى را فتح 

كند و وارد هزاره سوم قيمتى شود.
اما در هفته هاى اخير، با انتشــار اخبار 
مثبت، ورق بازى برگشت تا ارزش طال 
در روز گذشته تا مرز هزار و 800 دالر 
ســقوط كند. درحال حاضر 3 عامل مهم 
را مى تــوان براى ريزش ارزش فلز زرد 
برشمرد: كشف 3 واكسن براى كرونا با 
كارآيى باالى 90 درصد، دستور ترامپ 

مبنــى  بر آغــاز فرايند انتقال مســالمت آميز 
قدرت بــه دولت آينــده آمريكا و انتشــار 
آمارهاى مثبت اقتصادى از بهبود كسب وكار 
عواملى هستند كه شرايط را براى خروج پول 

از پناهگاه فراهم كردند.
به گزارش خبرآنالين، طال در شــرايطى كه 
توسط اخبار كاهشى محاصره شده است، در 
2 روز گذشته وارد مسير نزولى پرشيبى شد 
تا قيمت اين فلز ارزشمند به پايين ترين سطح 
خود در 4 ماه اخير برســد. طال درحالى كه تا 
روز آخر معامالتى هفته گذشــته در حوالى 
مرز قيمتى هزار و 870 دالرى نوسان مى كرد 
و بســيارى از تحليل گران خط حمايتى هزار 
و 850 دالرى را پشتوانه اى محكم براى طال 
در نظر مى گرفتند، روز دوشنبه 1/85 درصد 
و روز سه شــنبه نيز بيش از 1/5 درصد دچار 
افت ارزش شــد تا قيمت اين فلز ارزشمند 
در روز گذشته براى ساعاتى تا قيمت 1803

هزار و دالرى نيز پايين بيايد. 
در روزهاى گذشــته به طور كلــى مى توان 
3 عامل اساســى را براى كاهش قيمت طال 
برشــمرد. خبرهايى كه با فشــار بر تقاضاى 

طال، سبب خروج سرمايه ها از بازار و ورود 
آنها به بازارهــاى تأمين مالى مانند بازارهاى 
ســرمايه اى و بورس مى شــوند؛ عاملى كه 
مى تواند نويددهنــده خروج از ركود جهانى 

و رونق بازارها باشد.
3 عامل اصلى سقوط طال

مورد نخســت، اخبار اميدواركننده واكســن 
اســت كه از 2 هفته گذشــته فشار بااليى به 
قيمت طال وارد كرده اســت. روز گذشــته 
آســترازنكا، سومين شــركت داروسازى نيز 
در 14 روز به جمع توليدكنندگان واكســن 
كرونا پيوســت. خبر دومى كه روز گذشــته 
ضربــه ديگرى بــه ارزش طــال زد، توييت 
دونالد ترامــپ بود كــه در آن خبر از آغاز 
فرايند انتقال دولت به وسيله سازمان خدمات 

عمومى اياالت متحده مى داد. 
بــا اينكه ترامپ دوباره در توييت خود اعالم 
كرده است كه در نتيجه نهايى انتخابات پيروز 
خواهد شــد، اما گفت كه به رئيس سازمان 
خدمات عمومى و تيم مربوطه دســتور داده 
اســت كه كارهاى الزم را براى فرايند انتقال 
قــدرت به جو بايــدن آغاز كننــد. درحالى 

ترامپ گفته است كه با توجه به منافع آمريكا 
چنين تصميمى گرفته است كه يكى از عوامل 
حمايت كننده طال تنش  بر سر نتايج انتخابات 
بــود و اين تصميم تا حــدودى وضعيت را 
آرام كرده اســت و در نتيجه تقاضاى طال نيز 
به عنــوان پناهگاه دارايى در مواقع نااطمينانى 

كاهش پيدا كرد.
سومين عامل نيز انتشــار داده هاى مربوط به 
شــاخص مديران خريد (PMI) آمريكا در 
ماه نوامبر بود. درحالى كه پيش بينى مى شــد 
اين شاخص براى ماه نوامبر به 5/ 52 واحد 
برسد، عدد اعالم شده سطح اين شاخص را 
56/7 نشــان مى دهد كه اين مقدار حكايت 
از بهبود فضاى كسب وكار بزرگ ترين اقتصاد 
جهــان و انتظــارات از آن دارد. اين 3 عامل 
دست در دســت هم طال را به نزديكى مرز 

هزار و 800 دالرى كشانده اند.
 تغيير ذائقه سرمايه گذاران

تحليل گــران بر اين باورند كه انتشــار اخبار 
اميدواركننده مربوط به واكســن كرونا سبب 
شــده اســت، ســرمايه گذاران بدون درنظر 
گرفتن حقايق كنونى اقتصاد و احتمال ركود 

دوباره به دليل افزايــش تعداد مبتاليان، 
كم ريسك  دارايى هاى  به فروش  دســت 
بزنند. عالوه بر كاهش قيمت طال، تغيير 
ذائقه سرمايه گذاران و گرايش بيشتر آنها 
ديگرى  شواهد  پرريســك  بازارهاى  به 
نيــز دارند؛ تقريبا تمامى شــاخص هاى 
سهام آسيايى و اروپايى نيز روز گذشته 
شاخص  بودند.  ســبزپوش  يكدســت 
برگيرنــده  در  كــه   600 STOXX
ســهام هاى اروپايى اســت روز گذشته 
در حــدود 0/6 درصد افزايش پيدا كرد. 
صعود شــاخص هاى اروپايــى در ادامه 
از  آسيايى  شــاخص هاى  صعودى  روز 
جمله شــاخص نيك كى ژاپن بود كه در 
يــك روز 2/5 درصد افزايش در ارزش 

را رقم زد.
 تحوالت سياسى آمريكا

از ســوى ديگر اطمينان ســرمايه گذاران از 
انتقال قدرت كم تنش تر ميان دونالد ترامپ و 
رئيس جمهور منتخب جو بايدن سبب شده 
اســت تا روند متزلزل ريــكاورى اقتصادى، 
اكنون با خطرات كمترى مواجه شود. با توجه 
به شــرايط پيش آمده براى طال، تحليل گران 
تكنيكال بازار فلــز گرانبها بر اين باورند كه 
با توجه بــه روند نزولى طــال در روزهاى 
اخير، اكنون احتمال ورود اين فلز ارزشــمند 
بــه كانال هزار و 700 دالرى نيز وجود دارد. 
شايد تنها خبرى كه درحال حاضر اميدوارى 
براى سرمايه گذاران بازار طال به وجود آورده 
اســت، صحبت از انتخاب جنت يلن رئيس 
ســابق فدرال رزرو براى تصدى پست وزير 
خزانه دارى آمريكا است. تحليل گران بر اين 
باورنــد درصورتى كه يلن بتواند جانشــين 
استيون منوچين در دولت آينده آمريكا شود، 
شــانس تصويب بسته هاى حمايتى با ابعادى 
قابل توجه افزايش پيدا مى كند و اين موضوع 
مى تواند دوباره ســبب آغــار روند صعودى 

جديدى براى طال باشد

چه كسى مسئول گراني مرغ است؟

سقوط ارزش طال؛ نقدينگى كدام سو مى رود؟ 

آن طور كــه گزارش هاي 
ميداني از ســطح شهر، 
مرغ  مي دهــد  نشــان 
منجمد نيز در بازار وجود 
مسئول  كه  هرچند  ندارد، 
مربوطه در سازمان جهاد 
كه  كرد  اعالم  كشاورزي 
130 تن مرغ منجمد وارد 

بازار كرده است
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تالش معلمان خّير گل تپه براى 
محروميت زدايى

  فرهنگيان بخش گل تپه به صورت خودجوش با تشكيل تيم خيرين 
و تعامل با گروه هاى خيرين اســتان، گام هــاى بزرگى براى كمك به 

دانش آموزان محروم اين بخش برداشته اند.
ايــن روزها كه ويــروس كرونا تحصيل دانش آموزان را از ســر 
كالس و پشــت ميزهاى درس به فضاى مجازى و گوشــى هاى 
هوشــمند انتقال داده اســت، هســتند خانواده هايى كه توان تهيه 
امكانات مورد نياز فرزندانشــان را ندارنــد؛ بنابراين در كنا همه 
اين مشــكالت خيرين مانند هميشه در يارى رساندن به همنوعان 

مى كنند. نقش  ايفاى  خود 
منطقه گل تپه نيز از جمله مناطق محروم استان همدان است كه بسيارى 
از دانش آموزان آن از داشتن امكاناتى مانند گوشى هوشمند براى ادامه 
تحصيل محروم هستند كه با اطالع رسانى نيروهاى آموزش و پرورش 

خيرين به كمك اين دانش آموزان آمده اند.
 اهداى 5 دستگاه تبلت به دانش آموزان گل تپه

به گزارش ايسنا، رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه گل تپه شهرستان 
كبودراهنگ با بيان اينكه خيرين فرهنگى براى كمك به دانش آموزان 
پاى كار هســتند، گفت: در طول سالجارى و ماه هاى اخير، بخشى از 
خيرين نوع دوست فرهنگى و غيرفرهنگى كمك هاى زيادى براى تهيه 

و خريد تجهيزات آموزشى دانش آموزان كرده اند.
علــى محمودى با قدردانى و ســپاس از زحمات متعهدانه فرهنگيان 
بخش گل تپه اظهار كرد: مديران مدارس منطقه، به صورت خودجوش 
با تمام توان و دلسوزى در پروسه جذب خيرين و هداياى آنها تالش 
زيــادى كرده اند كه نتيجه اين پيگيرى ها تهيه 5 دســتگاه تبلت براى 

دانش آموزان محروم بخش گل تپه بوده است.
وى افزود: خوشــبختانه با پيگيرى هاى به عمل آمده توسط حميدرضا 
رجبى مدير آموزشگاه ابتدايى روستاى(غدير) پيربادام و همچنين مدد 
و هميارى يكى از خيرين گرانقدر خارج استانى، تعداد 5 دستگاه تبلت 

تهيه و به دانش آموزان منطقه در اين مركز آموزشى اهدا شد.
 تهيه و توزيع 100 بسته اقالم غذايى 

به خانواده هاى نيازمند منطقه
وى با بيان اينكه با هميارى و مشــاركت بانوان فرهنگى منطقه، صد 
بســته غذايى تهيه و در بين خانواده هاى مناطق محروم توزيع شــد، 
مطرح كــرد: در چندين مرحله كمك هاى زيــادى به دانش آموزان و 
اولياى كم برخوردار در بخش از ســوى شــوراى بانــوان آموزش و 

پرورش بخش گل تپه گردآورى، تهيه و اهدا شده است.
بــه گزارش روابــط عمومى اداره آموزش و پــرورش منطقه گل تپه، 
محمودى با قدردانى از تيــم خيرين فرهنگى گفت: به همت همكار 
فرهنگى و پرتالش خير، فتانه بگزاده مســئول شوراى بانوان و عضو 
مجمع خيرين مدرسه ساز بخش گل تپه به همراه چند گروه خير ديگر 
در سطح اســتان فعاليت هاى خيرانه و ارائه و جذب كمك هاى مالى 

نقدى و غيرنقدى سازماندهى شده است.
وى گفت: گروه خيرين مجموعه فرهنگى فاز دوم كمك رسانى خود را 
در دستور كار قرار داد و در ماه گذشته و روزهاى جارى اقالم خوراكى 
مانند گوشــت، برنج، روغن، قند و مايحتاج غذايى ديگر خريدارى و 
در قالب سبد و بسته معيشتى خانوادگى بين نيازمندان توزيع كرده اند 
و اهداى 2 دستگاه تبلت براى دانش آموزان نيازمند منطقه و چند قلم 
تجهيزات كمك آموزشــى، از جمله كمك هايى است كه اين روزها 

تقديم خانوادها و دانش آموزان محروم منطقه شده است..
رئيــس اداره آموزش و پرورش گل تپه به خدمات اخير در دبســتان 
سميه گل تپه اشاره و تأكيد كرد: به همت بگزاده، لوازم آموزشى براى 
دانش آموزان نيازمند مدرسه سميه خريدارى شده كه شامل 2 دستگاه 
تبلت، ده عدد فلش، چندين بســته وسيله كمك آموزشى و 50 دست 

لباس زمستانى بوده است.

پلمب 14 واحد صنفى متخلف كرونايى 
در اسدآباد

  چهارده واحد صنفى متخلف كرونايى در شهرستان اسدآباد پلمب 
شــد كه اين تعداد واحدهاى صنفى شــامل اصناف، مطب پزشكان، 
نانوايى ها، باشگاه ورزشــى و ... بوده كه رعايت نكردن پروتكل هاى 
بهداشــتى به تعطيلى و پلمب واحدهاى فــوق از آغاز ابتداى طرح 
هوشــمند مديريت محدوديت ها تا روز گذشته چهارم آذرماه در اين 

شهرستان منجر شده است.
فرماندار شهرســتان اسدآباد با بيان اينكه خوشــبختانه تاكنون حدود 
95 درصد اصناف اســدآبادى همــكارى مطلوبى با طرح جامع اعمال 
محدوديت هاى كرونايى داشته اند و از اين طرح تمكين كرده اند، افزود: 
در 4 روز ابتدايى اعمال طرح در بازرســى صورت گرفته گروه ســتاد 
صيانت از حقوق شهروندى استانى و شهرستانى به صورت مشترك در 
راستاى صيانت از حقوق شهروندان و رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 
شهرستان اســدآباد در مجموع تعداد 196 مورد بازرسى انجام شده كه 

در اين بازرسى ها 120 مورد تذكر به اصناف و اماكن داده شده است.
مجيد درويشــى تعداد اقداماتى كه در مدت فوق به اصالح و رعايت 
پروتكل ها منجر شــده را نيز در مجموع 56 مورد برشمرد و تصريح 
كرد: انتظار است مردم شهرســتان اسدآباد در اجراى محدوديت هاى 
هوشــمند 2 هفته اى شهرستان همكارى داشــته و با رعايت پروتكل 
و دستورالعمل هاى بهداشتى، زدن ماسك و تردد نكردن غيرضرورى 
در بيرون از منزل در راســتاى سالمت جامعه و بازگشت شهرستان به 

شرايط عادى يارى گر باشند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى اسدآباد، وى با تأكيد بر پرهيز از 
برگزارى هرگونه تجمعات، ميهمانى ها و دورهمى و نيز مراســم هاى 
جشــن و عروسى و عزا خاطرنشــان كرد: درصورت هرگونه عالئم 
بيمارى افراد به ســرعت به مراكز 16 ساعته مراجعه و پس از بررسى 
و معاينه و آزمايش نســبت به شرايط خود اطمينان خاطر حاصل كرده 

و با اين اقدام از آلوده شدن ديگر افراد به ويروس جلوگيرى كنند.

دادستان بهار:
وسايل سنجش اصناف 

پايش مى شود
 اداره كل اســتاندارد استان همدان برنامه بررسى، آزمون و پايش 
وســايل سنجش متعلق به اصناف شهرســتان بهار را در دست اقدام 

دارد.
به منظــور اجراى عدالــت و تحقق حقوق عامــه و از باب توجه و 
برجسته كردن مطالبات به حق شــهروندان، همه مردم شهرستان در 

اجراى صحيح و واقعى برنامه موصوف دخيل هستند.
دادستان شهرســتان بهار گفت: شــهروندانى كه از دستكارى شدن 
وســايل ســنجش و يا كم فروشــى هر صنفى آگاهى دارند، مراتب 
را به اين دادســتانى اطالع رســانى كرده و اطمينان داشته باشند كه 

مشخصات هويتى آنها محفوظ بوده و منتشر نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
بهار، احســان فرجى ادامه داد: از شهروندان دعوت به عمل مى آورم 
كه براى ارتقاى ســطح كيفيت زندگى خــود، در زمينه مزبور با اين 

دادستانى همكارى داشته باشند

31 روستاى نهاوند 
مشكل دسترسى به اينترنت دارند

 وضعيت اينترنت شهرســتان نهاوند در برخى مناطق روســتايى 
ضعيف و در برخى اصًال دسترسى به اينترنت وجود ندارد كه در اين 

 بين وضعيت بخش خزل بدتر از ساير مناطق است.
مشــكالت اينترنــت در شهرســتان نهاوند در برخــى مناطق براى 
دانش آموزان هنوز پابرجا اســت و با گذشــت 3 ماه از آغاز ســال 

تحصيلى ولى اين مشكالت هنوز حل نشده است.
پيش از ســال تحصيلى در جلســاتى كه برگزار شــد و با توجه به 
وضعيــت كرونايى كشــور، پيش بينى مى شــد كه امســال نيز بايد 
دانش آموزان به صورت غيرحضورى و در قالب برنامه شاد آموزش ها 
را فرابگيرند و استفاده از اين شبكه نيازمند وجود زيرساخت اينترنت 
در مناطــق عمدتًا روســتايى بود. همين هفته گذشــته بود كه فيلم 
عبور دانش آموزان روســتاى «قلعه بارودآب» نهاوند از عرض جاده 
خطرناك نهاوند به مالير منتشر شد و حتى به رؤيت وزير ارتباطات 
هم رســيد تا شايد چاره اى براى اينترنت روستاهاى نهاوند بينديشد 

ولى اين مشكالت با وجود كمتر شدن ولى همچنان ادامه دارند.
 تا 2 ماه آينده بخش عمده مشكالت اينترنت 

حل مى شود
فرماندار نهاوند در اين باره گفت: در تعدادى از روســتاها مشــكل 
اينترنــت داريم كه از مديــران كل حوزه مخابرات، زيرســاخت و 
فناورى اطالعات دعوت كرديم تا با حضور در شهرستان مشكالت 

را حل كنند.
مراد ناصرى اظهار كرد: بخش خزل نهاوند وضعيت خوبى در حوزه 
اينترنت ندارد و تعدادى از روســتاهاى ايــن بخش كًال به اينترنت 

دسترسى ندارند كه بايد چاره اى براى آنها بينديشيم.
فرماندار نهاوند با اشاره به استفاده دانش آموزان از شبكه شاد، افزود: 
فراهم نبودن زيرساخت هاى اين برنامه در شهرستان به ويژه در مناطق 

روستايى موجب بسيارى از مشكالت در اين حوزه شده است.
وى ادامه داد: آنتن دهى تلفن هاى همراه در برخى مناطق شــهرى و 
روســتايى نهاوند بسيار بد است چه برسد به اينترنت و به دليل پايين 
بودن ســرعت اينترنت تلفن همراه در برخى روســتاها و برخى از 
مناطق شــهرى استفاده از شبكه شــاد براى دانش آموزان اين مناطق 

بسيار سخت و در برخى موارد غيرممكن كرده است.
ناصرى گفت: بايد بتوانيم مشــكالت اينترنــت را كمتر و حل كنيم 
و اين مطالبه به حق دانش آموزان و اوليا اســت تــا دانش آموزان از 

درس ها عقب نيفتند.
وى افــزود: اميدواريم با برنامه ريزى انجام شــده و قولى كه مديران 
استان دادند ان شاءا... در 2 ماه آينده با پيگيرى ها در آموزش وپرورش 
نهاونــد و بخش خزل تا دهه فجر بخش عمده اين مشــكالت حل 
شــود؛ بنابرايــن از مديــران كل مخابرات و ارتباطــات و فناورى 

اطالعات استان تقاضا داريم اين مشكالت را مرتفع كنند.
خزايى مدير آموزش وپرورش نهاوند نيز درباره اين بخش گفت: در 
بخش خزل 500 دانش آموز نمى توانند از برنامه شاد استفاده كنند كه 

بايد زيرساخت هاى اينترنتى تقويت شود.
32 روستا در برنامه ارتقا قرار دارند

مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات استان نيز در اين مورد گفت: 
مشكالت اين روستاها احصا شده و بحث اصلى ما تأمين تجهيزات 

است.
وى افزود: درمجموع 32 روستا در برنامه ارتقا قرار دارند و به محض 
تأمين تجهيزات مشــكل اين روســتاها حل مى شود و دانش آموزان 

مى توانند از آموزش ها بهره ببرند.
ســاكى اظهار كرد: بــا توجه به محدوديتى كــه در تأمين تجهيزات 
داريم، ســعى مى كنيم تا پايان ســال اين موارد را حل كنيم تا همه 

مشكالت روستاهاى نهاوند حل شود.
مشــكالت  حل  چشــم انتظار  دانش آموزان  و  والدين   

اينترنت
به گزارش پايگاه خبرى گرو، در ســطح شهرستان 55 هزار مشترك 
تلفــن ثابت وجــود دارد كه حــدود ده هزار مشــترك از اينترنت 
مخابرات با سرعت مطلوب اســتفاده مى كنند و نياز است تا با رفع 
مشــكالت مناطق كم سرعت زمينه اســتفاده از محتواهاى درسى را 

براى دانش آموزان فراهم كرد.
مشكالت اينترنت و سرعت پايين شبكه شاد در برخى مناطق موجب 
شــده است تا والدين مجبور باشــند از ديگر روش ها و با استفاده از 
پيام رسان هايى غير از شاد محتواهاى درسى را دريافت كنند كه با توجه 
به رايگان بودن هزينه اينترنت شــاد اســتفاده از سيار روش ها موجب 

تحميل هزينه هاى بيشتر اينترنت براى خانوارها مى شود.

افتتاح خط جديد اتوبوسرانى در مريانج
 خط جديد اتوبوسرانى در شهر مريانج افتتاح شد و از اين پس ساكنان مناطق كوى 
آفتاب، كوى مهر و كوى زيبا مى توانند از ناوگان حمل ونقل عمومى شــهرى اســتفاده 

كنند.
شهردار مريانج با اشاره به ســرويس دهى اتوبوس هاى واحد به تمام نقاط شهر مريانج 
اظهار كرد: با پيگيرى هاى مجموعه شوراى شهر و شهردارى مريانج و مساعدت سازمان 
حمل ونقل شهردارى همدان و معاونت اتوبوسرانى اين سازمان، مقرر شد تا ديگر نقاط 

اين شهر از ظرفيت ناوگان اتوبوسرانى بهره مند شوند.

محسن معصوم عليزاده ادامه داد: درخواست هاى بسيار زيادى از سوى ساكنان كوى زيبا، 
مسكن مهر، كوى آفتاب و حتى كوى مهتاب مبنى بر راه اندازى يك خط اتوبوس شهرى 
به صحن شورا و حتى شهردارى رسيده بود كه درنهايت با پيگيرى هاى شوراى شهر و 

شهردارى مريانج اين مهم صورت پذيرفت.
وى بيان كرد: درنهايت خط اتوبوس شــهرى مسير مريانج به امامزاده  عبدا... دچار تغيير 

شد تا ساكنان مناطق باال نيز بتوانند از ناوگان حمل ونقل عمومى استفاده كنند.
معصوم عليزاده درگفت وگو با فارس گفت: اتوبوس هاى واحد در مســير رفت به شهر 
همدان، پس از ميدان واليت، وارد بلوار امام حســين(ع) شرقى شده و در يك ايستگاه 

به ساكنان كوى مهر خدمات ارائه مى كند.

وى افزود: ســپس اين اتوبوس ها پس از عبور از مســكن مهر، راهى بلوار ســرداران 
خواهند شــد و درنهايت پس از عبــور كوى مهتاب، كوى زيبا، گلزار شــهدا و كوى 
مهتــاب به ميدان واليت بازخواهد گشــت و پس از عبور از ميدان كربال راهى شــهر 

همدان خواهد شد.
وى تصرح كرد: درحال حاضر تنها 4 دستگاه اتوبوس در مسير مريانج درحال خدمات دهى 
به شهروندان است كه درصورت استقبال همشهريان، اين تعداد افزايش پيدا خواهد كرد.

شهردار مريانج خاطرنشان كرد: با طوالنى تر شدن مسيرها، خوشبختانه زمان طى مسافت 
براى رسيدن به انتهاى خط تغيير نخواهد كرد و شهروندان بدون هيچ گونه اتالف زمانى 

به شهر همدان خواهند رسيد.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: براساس سند راهبردى تدوين شده 
در استاندارى همدان در مدت 3 سال سازوكار 
و راهنمايى هــر كدام از بخش هاى توليدى و 
صنعتى استان مشخص شده و همه دستگاه ها 

بايد طبق آن عمل كنند.
اين ســند راهبردى با توجه بــه ظرفيت ها و 
توانايى هاى هر شهرســتان در بخش صنعت، 
كشاورزى، گردشگرى و... است و چشم انداز 
توسعه و مهم اشتغال هر شهرستان در اين سند 
پيش بينى شده و رويكرد آن رونق توليد است.

اولويت هاى اساسى اســتان در سند راهبردى 
و عملياتى توجه به برنامه ريزى در راســتاى 
ايجاد اشــتغال، تقويت معيشت و حمايت از 
توليد اســت و تمام مديران بايد در اين مدت 
با تــوان مضاعف كارهاى نيمه تمام را به پايان 
برسانند؛ زيرا سياست اصلى اين سند حمايت 

از توليدكنندگان و واحدهاى توليدى است.
با توجه به اينكه هر يك از شهرستان هاى استان 
همــدان كارگاه بزرگى هســتند كه طرح ها و 
پروژه هاى بزرگ و تأثيرگذارى در دست اجرا 
دارند؛ بنابراين فرمانداران بايد سند راهبردى و 
عملياتى توسعه استان را مالك عمل خود قرار 
دهند و در راستاى تحقق آن تمام تالش خود 

را به كار گيرند.
در اين زمينــه با معاون امــور برنامه ريزى و 
عمران فرمانــدار كبودراهنــگ گفت وگويى 

داشتيم كه در اين گزارش مى خوانيد:
معاون امور برنامه ريزى و عمرانى فرماندارى 
شهرســتان كبودراهنگ اظهار كرد: در ســند 
راهبردى توسعه برنامه كارى همه دستگاه هاى 
دولتــى مشخص شــده و برنامه مــا تنظيم و 
تدوين و وظايف تعيين شده و همه ظرفيت ها 
شناسايى شده و اولويت شهرستان كبودراهنگ 
در ســند راهبــردى توســعه كشــاورزى- 

گردشگرى و صنعت است.
كبودراهنــگ در ايجــاد شــهرك 

گلخانه اى در استان پيشتاز است
فرهاد جهانيان افزود: يكى از برنامه هاى ســند 
راهبردى توســعه ايجاد گلخانه اســت كه در 

شهرســتان كبودراهنگ در 3 ساله برنامه توسعه 
بايد 30 هكتار يعنى ساالنه ده هكتار گلخانه ايجاد 
شود و اين درحالى است كه ما درحال حاضر در 
اين شهرستان 16 هكتار گلخانه داريم و تا پايان 
ســال 99 بيش از 40 هكتار خواهيم داشــت و 
هفته آينده يك مجتمع گلخانه اى 20 هكتارى در 
كوريجان كلنگ زنى مى شود و به صورت پراكنده 
نيز 20 هكتار گلخانه در دســت ساخت است 
شهرستان كبودراهنگ با ايجاد شهرك گلخانه اى 
در استان همدان پيشتاز است و حداقل 80 ميليارد 
تومان تسهيالت جذب گلخانه هاى ايجاد شده 

است.
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: ايجاد شهرك 
دامپــرورى در شهرســتان نيز آغاز شــده و 
پرورش شترمرغ و دام سنگين را در شهرستان 

خواهيم داشت.
جهانيان در ادامه بيان كرد: در ســند راهبردى 

توســعه در بخــش اشــتغال نيز شهرســتان 
كبودراهنگ پيشرو بوده و پارسال 160 درصد 
تحقق يافته و امســال نيز در مدت 8 ماهه سال 
108 درصد تحقق يافته است و از هزار و 529
نفر تعهد اشتغال امسال تاكنون به هزار و 654

نفر شغلى ايجاد شده و در زمينه رصد اشتغال 
رتبه يك استان را دارد.

وى همچنين افزود: در بخش جذب تسهيالت 
بالعوض خسارت سيل نيز بيشترين جذب را 
داشتيم و 50 درصد كل خسارت استان به اين 

شهرستان اختصاص يافت.
جهانيــان در پايان گفت: با توجه به اينكه كل 
اســتان همدان در برنامه سند راهبردى توسعه 
موفق عمل كرده، شهرستان كبودراهنگ نيز در 
اين زمينه موفق بوده و همه تالش ما اين است 
كه در بين شهرســتان هاى استان موفق تر عمل 

كنيم و در همه حوزه ها پيشرو باشيم.

 نهاوند- معصومــه كمالوند - خبرنگار 
همدان پيام: تا ســوت پايان شــوراى پنجم 
چند ماهى بيشتر نمانده و يك اقدام جالب 
در روز سه شــنبه 4 آذرماه، به تخليه موزه 
تاريخ و فرهنگ نهاوند با حكم شــهردارى 

شد. منجر 
پس از تعطيلى سينما و ديگر جان نگرفتن اين 
محيط فرهنگى و به هوا رفتن فرصت ساخت 
پرديس ســينمايى و از طرفــى خانه به دوش 
شدن رسانه ها در سال گذشته، گويا بار لنگ و 
ريشه اى كه از فرهنگ شهرستان در چند سال 
اخير خشكيده شد، سر منزل مقصود ندارد و 
اين بار اين مديريت ضعيف در حوزه فرهنگ، 
دامن تاريخ و فرهنگ شهرستان نهاوند را باهم 

گرفت.
موزه تاريخ و فرهنــگ خالى و محتويات آن 
با مديريت ميراث فرهنگى شهرستان تا يافتن 
مكانى براى استقرار اين آثار به همدان منتقل 
شد. اين موزه در ســال92 با حضور شوراى 
شهر پيشــين نهاوند با امضاى قراردادى بين 
شورا و ميراث نهاوند به صورت مشاركتى آغاز 

به كار كرد. 
شورا گفته بود با وجود اينكه در جريان نيست 
و مصوبه اى در اين مورد نداشــته اســت، اما 

شهردارى ملكش را مى خواهد.
شهردار درباره تخليه اين موزه گفت: قراردادى 
را با ميراث براى اينكه بتواند جايگاه و مكانى 
پيدا كند و آنجا مســتقر شــود كــه در زمان 
شــوراى اسبق(ســوم)، و در زمان شــهردار 
پيشين(يوسفيان) شهردارى خواستار تخليه آن 
شد و اين قرارداد براســاس ماده 5 كه در آن 
ذكر شده بود هر زمان شــهردارى اعالم نياز 

كند، ميراث موظف به تخليه است.
به گفته محمد حســين پور، پيش از اين هم از 
ســال 94 تاكنون درخواست تخليه آن عنوان 
شده بود كه ميراث مى توانست مكانى پيدا كند.
15هكتــار از اراضى تصرف شــده 

شهردارى را بازپس گرفتيم
وى گفــت: همان طــور كــه مى دانيد امالك 
شــهردارى متعلق به مردم و امانت در دست 
ما است، 14هكتار از زمان آن، روستايى توسط 
افراد ســودجو زير كشــت رفته كه توانستيم 
به همراه برخى امالك ديگر در شهرك حيدرى 
و رامهرمز كه با مدرك سازى به تملك رفته بود 
را به امالك شهردارى بازگردانيم، همچنان كه 
امــالك تاريخى را در برخى شــهرها ميراث 
تملك مى كند و براى چنين مكان هايى درنظر 

مى گيرد.
 اولويت گردشگرى براى شهردارى 

بام نهاوند است
شــهردار نهاوند گفت: اولويت بــراى ما بام 

نهاوند است كه بسيار مورد استقبال قرار گرفته 
اســت. 7 ميليارد از جيب مــردم و اموالى كه 
متعلق به مردم اســت در اين بام هزينه شــده؛ 
بنابراين اولويت ما در حوزه گردشگرى نهاوند 
محسوب مى شــود، اعالم مى كنم ميراث هر 

مكانى را كه تملك كند در خدمتيم.
 نماينده براى تملك صمصام 

پيگير است
حســين پور گفت: از نماينده هــم قدردانى 
مى كنيم كه پيگيــر تملك خانه صمصام براى 
موزه يا ميراث بوده است، دنبال سياسى كارى 
و محكوم كردن يا حاشيه سازى براى مسئوالن 

نيستم.
 معتقدم مكان پيشين 

مناسب موزه نبود
اما شــهردار درباره اينكه قديمــى بودن اين 
مكان اجازه انجام معامله آن را نمى دهد و آيا 
نمى توانســتيد تا يافتن مكان جديد، ميراث را 

همراهى كنيد، مى گويد:

وى با بيــان اينكه نگاه تجارى به موزه ندارم، 
گفت: اما معتقدم موقعيت آن با موزه همخوانى 
ندارد و فرصت 7 ســاله براى ميراث و يافتن 
مكان كم نبوده اســت، خانــه صمصام ملك 

خوبى است من هم كمك خواهم كرد.
حسين پور تصريح كرد: از شورا دفاع مى كنم و 
عملكردم را برآيندى از تفكر اين افراد مى دانم 
و شــورا پيگيرى اين موضوع را به شــهردار 

واگذار كرده  است.
شــورا  شــهر:  شــوراى  رئيس   

مصوبه اى براى تخليه موزه ندارد
رئيس شوراى شهر نهاوند در واكنش به تخليه 
موزه تاريخ و فرهنگ گفت: شــورا هيچ گونه 
مصوبه اى براى تخليه موزه نداشته است و در 
جريان اين موضوع هم نبوده اســت، اما محل 
موزه تاريخ و فرهنگ، ملك شهردارى است و 

آن را نياز دارد.
 ملك موزه بــراى واحدهاى جديد 

شهردارى است
اميد جالل وند تصريح كرد: با اضافه شدن چند 
واحد ادارى به شهردارى نهاوند و نياز به مكان 
براى اين واحدها، شهردارى درخواست تخليه 
اين مكان را داده و تقريبا 3 ماه پيش از ميراث 
خواسته اســت تا فكرى به حال موزه و مكان 

جديدى براى آن داشته باشد.
جالل ونــد تأكيد كرد: موضــوع تخليه موزه 
فرهنگ مدت هاســت كه مطرح اســت و از 
سال 82 هم شهردارى هزينه آب برق و ... را 

پرداخت كرده اما حاال به اين مكان نياز دارد.
از طرفى هم اين مكان ملك شهردارى و متعلق 
به مردم است و اجازه واگذارى آن را به هيچ 

دستگاه يا جايى ديگر، ندارد.

كشاورزى، گردشگرى، صنعت

اولويت هاى اصلى سند راهبردى توسعه 
در كبودراهنگ

  شهردار نهاوند به رسانه ها گفت:

براى تملك خانه صمصام ميراث را كمك مى كنيم

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
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روحانى در جلسه هيأت دولت:
حل مسأله ايران و آمريكا 

آسان خواهد بود 
 اگر اراده اى در حاكمان آينده آمريكا وجود داشته باشد، حل مسأله 

ايران و آمريكا آسان خواهد بود.
به گزارش ايســنا، رئيس  جمهور گفت: روزگذشــته در جلسه هيأت 
دولــت اظهار كرد: اميدواريم دولت آينده آمريكا در نخســتين قدم ها 

سياست هاى ترامپ را نسبت به ايران با صراحت محكوم كند.
حجت االســالم  والمســلمين حســن روحانى بيان كرد: دولت آينده 
آمريكا مى تواند اقدامات ضدحقوق بشرى و تروريستى و سياست هاى 
نادرست 4 سال گذشته دولت پيشين آمريكا را محكوم و جبران كند.

رئيس جمهور گفت: اگر چنين اراده اى در دولت آينده آمريكا وجود 
داشته باشد ايران و آمريكا مى توانند اعالم كنند كه به شرايط 20 ژانويه 
2017 باز مى گردند. گره اصلى با يك اراده و تصميم مى تواند گشاده 

و باز شود.
روحانــى با بيان اينكه دولت جديد آمريكا بايد كارهاى بزرگى انجام 
بدهد، تأكيد كرد: در برابر آن همه اقداماتى كه دولت گذشــته آمريكا 
انجــام داد و چهره آمريكا را تخريب كــرد، دولت آينده آمريكا بايد 
با انجــام دادن كارهاى بزرگ تاحدى بتواند اشــتباهات گذشــته را 
جبران كند. اميدواريم دولت آينده آمريكا در نخســتين قدم هاى خود 
سياست هاى دونالد ترامپ را نســبت به ايران با صراحت محكوم و 

جبران كند.
روحانى ادامه داد: ما هميشــه گفته ايم كه سياســت ما روشن است، 
سياســت ما تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، كاهش تنش در 
برابر كاهش تنش، احترام در برابر احترام و تعهدات بين المللى در برابر 
تعهدات بين المللى اســت و اگر همين اراده در حاكمان آينده آمريكا 

وجود داشته باشد، حل مسأله آسان خواهد بود.
وى همچنين يادآور شد: هم ما و هم آمريكايى ها مى توانيم اعالم كنيم 
كه به شــرايط 20 ژانويه 2017 برمى گرديم. اين مى تواند قدم بزرگى 
براى حل بسيارى از مشكالت باشد و مسير را تغيير دهد و پس از آن 

مى توان موارد ديگر را ادامه داد.

مجلس به دنبال اصالح شبكه هاى بودجه 
 مجلس به دنبال اصالح ساختار بودجه و شبكه هاى آن است.

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با تســنيم، با اشاره به بررسى طرح اصالح ساختار بودجه در 
صحن علنى پارلمان، گفت: اين طرح كــه حدود 3 ماه بر روى آن در 
كميسيون كار شده است، به دنبال ايجاد شفافيت در عرصه بودجه نويسى 

كشور است.
حميدرضــا حاجى بابابى با بيان اينكه مجلس به دنبال اصالح ســاختار 
بودجه و شبكه هاى آن است، ادامه داد: در چند سال گذشته و در ادوار 
گذشته نمايندگان مجلس تالش كرده اند كه درآمدها و مصارف بودجه 
كشــور را در سندى كه تنظيم مى شود، شفاف كنند كه تا حدود زيادى 
محقق نشــده بود اما نمايندگان مجلس يازدهم براى اين موضوع گام 

بلندى را برداشته اند.
نماينده همدان و فامنيــن در مجلس با بيان اينكه درآمد هاى مالياتى و 
معافيت هاى آن بايد در بودجه شــفاف شود و تعادلى در نظام مالياتى 
كشور ايجاد شــود، افزود: از سوى ديگر مجلس به دنبال شفاف كردن 
رابطه دولت با نفت است، بايد درآمد هاى نفتى در بودجه به عدد و رقم 

تبديل شود و از حالت تهاتر بيرون آيد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه راهى 
كه مجلس براى اصالح ســاختار بودجه آغاز كرده اســت براى بهبود 
شرايط اقتصادى كشور و مردم است، عنوان كرد: دولت نيز بايد نهايت 

همكارى را با مجلس براى اصالح ساختار بودجه داشته باشد.

آموزش و پرورش با كمبود 60 هزار معلم 
مواجه است

 ســخنگوى كميســيون آموزش مجلس از حضور رئيس دانشگاه 
فرهنگيان در جلسه كميسيون متبوعش خبر داد و اظهار كرد كه آموزش 

و پرورش با كمبود 60 هزار معلم مواجه است.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در گفت  وگو با ايرنا با تشريح جلسه 
كميســيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس شوراى اسالمى اظهار 
كرد: نشست اين كميسيون با حضور حسين خنيفر برگزار شد و گزارشى 

به اعضاى كميسيون آموزش ارائه شد.
نماينــده همدان و فامنيــن در مجلس در ادامه افزود: رئيس دانشــگاه 
فرهنگيان عنوان كرد كه ظرفيت دانشــگاه فرهنگيان از سال 92 تا 96

كاهش چشمگيرى داشته و از سال 96، تالش گسترده اى براى افزايش 
كميت تعداد دانشــجو صورت گرفته و تعداد دانشجويان ورودى از 3

هزار نفر در سال 96 به 26 هزار دانشجو افزايش يافته است.
نماينده معين بهار در مجلس همچنين افزود: در ادامه جلسه كميسيون، 
نمايندگان پرســش هايى در زمينه انتصابات در برخى استان ها، كمبود 
سهميه هيأت علمى، كمبود فضاى آموزشى و تجهيزات مطرح كردند و 

رئيس دانشگاه فرهنگيان به پرسش هاى نمايندگان پاسخ داد.
وى به نقل از رئيس دانشگاه فرهنگيان خاطرنشان كرد: اين دانشگاه در 
نحوه جذب و خروج معلم از دانشگاه فرهنگيان نقشى ندارد و آموزش 
و پرورش سياستگذار است و با توجه به افزايش جذب دانشجو، براى 
نخســتين بار، تا مهر 1400، تعداد 54 هزار و 633 معلم تربيت خواهد 

كرد.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات در مجلس در ادامه افزود: 
خنيفر عنوان كرد كه دانشگاه فرهنگيان درحال حاضر حدود 170 هزار 
دانشجو دارد كه نســبت به نياز آموزش و پرورش با كمبود حدود 60

هزار معلم در مدارس كشور مواجه هستيم.
فالحى با اشــاره به برنامه دانشگاه فرهنگيان براى ارتقاى رديف هيأت 
علمى خاطرنشان كرد: دانشگاه فرهنگيان براى سال 1400 به 2 هزار و 

80 عضو هيأت علمى نياز دارد.

كارنامه وزارت نيرو زير ذره بين
 كميسيون انرژى

 عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس از بررســى ضعف 
عملكرد وزارت نيرو در حوزه صنعت برق در اين كميســيون و اهمال 
اين وزارتخانه در ســاخت سالى 5 هزار مگاوات نيروگاه و فرسودگى 

شبكه انتقال و توزيع برق در كشور خبر داد.
به گزارش فارس، هادى بيگى نژاد در تشريح جزئيات نشست كميسيون 
انرژى اظهار كرد: در جلســه اين كميســيون بحثى به عنوان نظارت بر 
عملكرد دولت در حوزه هاى مختلف با مسئوليت هاى مشخص پيگيرى 
شــد، به طورى كه هر نماينده عضو كميســيون بايد اولويت خاصى را 
پيگيرى كند. نماينده مالير در مجلس افزود: درباره حوزه برق گزارشى 
از ســوى اعضاى كميسيون انرژى از جنبه نظارتى به صحن كميسيون 
ارائه شد اين درحالى است كه كميسيون  انرژى نسبت به عملكرد وزارت 
نيرو در حوزه برق نگرانى هاى جدى دارد و مقرر شد كه پس از بحث 

و بررسى هاى متعدد در اين باره تصميم گيرى شود.
وى تصريح كرد: وزارت نيرو طبق برنامه 5 ســاله توسعه موظف بوده 
كه سالى 5 هزار مگاوات برق وارد مدار كند كه نه تنها اين كار را نكرده 
بلكه برنامه اجرايى براى رسيدن به آن هم ندارد و حتى درباره شبكه هاى 
انتقال و توزيع برق هم مسيرى را طى مى كند كه جبران فرسودگى شبكه 
به سختى است. اين درحالى است كه خسارت زيادى به دليل اهمال در 

اين بخش ديده ايم و خواهيم ديد.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس با بيــان اينكه اعضاى 
كميسيون انرژى نگران صنعت برق كشور هستند، گفت: در اين جلسه 

مقرر شد كميسيون انرژى با جديت بيشترى ماجرا را پيگيرى كند.
بيگى نژاد افزود: گزارشــى هم در بخش دوم جلســه كميسيون انرژى 
مربــوط به بودجه ســالجارى و بودجه 1400 وزارت نفت از ســوى 
فالحتيان معاون برنامه ريزى وزارت نفت به اعضاى كميسيون ارائه شده 
و وى توضيحاتى درباره بودجه 1399 اين وزارتخانه و پيش بينى هايش 
از بودجه سال آتى ارائه كرده و اعضاى كميسيون انرژى هم پرسش هاى 

خود را مطرح كردند.

برجام مى تواند مبنايى براى توافق هاى آتى با 
ايران باشد

 مذاكره كننده ارشــد دولت باراك اوباما در مذاكرات هســته اى با اشاره به 
اهميت برجام گفت كه اين توافق مى تواند مبنايى براى توافق هاى آتى با ايران 
در زمينه مســائل ديگر باشد. به گزارش ايســنا، وندى شرمن در گفت وگويى 
گفت: توافق هسته اى براى پيش برد برنامه هسته اى ايران است و اينكه اطمينان 
حاصل شود غيرنظامى بوده و براى توليد يك سالح هسته اى نيست. ما هميشه 
فكر كرده بوديم كه اگر ايران ســالح هســته اى داشــت، قادر مى شد با ما و 

متحدان مان در منطقه مقابله كند و ما در شرايط بدى قرار مى گيريم. 
شــرمن ادامه داد كه ما مى توانيم اين توافق را مبنايى براى مقابله با آنچه رفتار 
مخرب ايران در منطقه و ســوءرفتارهاى حقوق بشرى و اشاعه موشك هايشان 

مى خواند، قرار دهيم.

مذاكرات برجام چندبار انجام شده و مراحل خود 
را سپرى كرده است

ــام  ــراى برج ــدى ب ــرات جدي ــه مذاك ــم ك ــار كني ــه اى رفت ــد به گون  نباي
ــى  ــه چارچوب ــده و ب ــام ش ــته انج ــام در گذش ــرات برج ــود،  مذاك ــاز ش آغ
رســيده و ايــن چارچــوب مراحــل خــود را هــم در ايــران و هــم در 

ــت.  ــرده اس ــى ك ــف ط ــورهاى مختل كش
به گزارش ايرنا، رئيس دفتر رئيس جمهورى روزگذشــته در حاشــيه نشست 
هيــأت دولت، گفت: اتفاقى كه افتاده اين بوده كه كشــورها به ويژه آمريكا به 

تعهدات خودشان عمل نكردند اين مهم ترين كار ما است.
محمود واعظى يادآورشــد: يعنى مهم ترين شــرط ما اين اســت كه آنچه در 
برجام تعهدات كشــورها است بايد محترم شمرده شود هم براى ما و هم براى 

كشورهاى عضو.

تمركززدايى در تصميم گيرى ها از فساد و انحصار 
جلوگيرى مى كند

 تمركززدايى از فســاد و انحصار جلوگيرى مى كند و در اين شرايط مسئوالن 
استانى نيز پاسخگوتر خواهند بود. رئيس كميسيون امور داخلى كشور و شوراهاى 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با تأكيد بر اهميت افزايش اختيارات استانداران، 
گفت: يكى از اشــكاالت در كشــور لزوم تصميم گيرى در مراكز تصميم سازى 
متمركز اســت. محمــد صالح جوكار اظهار كــرد: به عبارتى سياســتگذارى و 
برنامه ريزى متمركز اســت درحالى كه مى توان امور را به صورت منطقه اى پيش 
برد. وى نماينده يزد در مجلس شــوراى اســالمى افزود: به عنوان مثال در ايام 
مقابله با كرونا به صورت ملى تصميم گيرى مى شد اما مشاهده شد كه شيوع كرونا 
تداوم يافت؛ بر اين اساس برخى تصميم گيرى ها بر عهده استانداران و فرمانداران 

گذاشته شد تا متناسب با شرايط واقعى مناطق اقدام شود.

محمد ترابى »
 پــس از چندين هفته بعد از اعالم پيروزى 
جو بايدن از ســوى خبرگزارى هــاى اياالت 
متحده آمريــكا، باالخره 2 روز پيش شــبكه 
CNN اعــالم كرد به نامه اى دســت يافته كه 
نشــان مى دهد اداره كل خدمــات عمومى كه 
در ايــن مدت از آغاز روند انتقال قدرت امتناع 
مى كرد، خبر داده اســت كه بايدن را به عنوان 
پيروز انتخابات برآورد كرده و آماده آغاز رسمى 

روند انتقال قدرت به دولت بعدى است.
از آنجايى كه روند انتقال قدرت در آمريكا 70 
روز اســت و بايدن مى تواند كابينه خود را از 
پيش تعيين كند، با اين حال مى توان گفت كه از 
همين ابتداى كار وى با چالش ها و مشــكالت 

بزرگى روبه رو است. 
بحران اقتصادى و شيوع گسترده ويروس كرونا 
در اين كشور، اقدامات احتمالى دونالد ترامپ 
رئيس جمهور فعلى اياالت متحده در روزهاى 
باقى مانده از رياست خود و تنش بى سابقه اين 
كشور در طول دهه هاى اخير با كشور هاى متحد 
و رقيب خود در عرصه بين الملل از عمده ترين 
چالش هاى بى سابقه اى است كه پيش روى اين 

منتخب دموكرات قرار دارد. 
يكى از چالش هاى عرصه بين الملل پيش روى 
اين رئيس جمهور آينده اياالت متحده آمريكا 
كه در 2 ســاله اخير موجب انزواى اين كشور 
در عرصه بين الملل شــده است، مسأله خروج 

ترامپ از برجام در سال 2018 است. 
بايــدن كه از ابتداى رقابــت انتخاباتى خود با 
مواضع  آمريكا،  جمهور  رئيس  چهل وپنجمين 
خود را در موضوعات بين الملل اذعان كرده بود، 
همواره بر بازگشت به برجام تأكيد كرده است.

البتــه بايد گفت كه اهميت بازگشــت آمريكا 
به برجام مــورد تأييد بســيارى از دولت ها و 
كارشناسان بوده است. از همين رو خبرگزارى 
القدس العربى در گزارشــى تحليلى تأكيد كرد 
كه حل بحران هاى منطقه خاورميانه بدون رفع 
تنش ميان ايران و آمريكا نه به نفع كشــورهاى 

عربى است و نه اروپا. 
بــا اين حال برخــى اعتقاد دارنــد كه چالش 
بازگشــت به برجام راه حلى ســاده دارد. چند 
روز پيش محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
كشورمان اظهار كرده بود كه بايدن مى تواند با 3

فرمان اجرايى به برجام بازگردد. 
از سوى ديگر تروئيكاى اروپايى كه در 2 سال 
اخير همــواره بر ادامه حياط برجام تأكيد كرده 
است، چند شب گذشــته با تشكيل جلسه در 
ســطح وزراى خارجه، براى بازگشت اياالت 
متحده به برجام بــا روى كار آمدن بايدن ابراز 

اميدوارى كردند. 
با اين حــال برخى ديگر بازگشــت به برجام 
از ســوى بايدن را با مشــكالت زيادى همراه 

مى دانند. 
برخى از مقامات اروپايــى و آمريكايى اعتقاد 
دارنــد كه بايدن تا پيش از انتخابات رياســت 
جمهورى در ايران بايد مذاكرات را انجام دهد؛ 
زيرا بــا روى كار آمدن دولت در ايران فرصت 

پيش رو از دست مى رود.
پايگاه خبرى Justsecurity به نقل از يك 
منبع آشنا اعالم كرده است كه بايدن قصد دارد 
تا پيش از انتخابات در ايران مذاكرات الزم براى 

بازگشت به برجام را انجام دهد. 
با اين حــال موانعى همچون بى اعتمادى تهران 
به واشــنگتن براى مذاكــرات، اظهار مقامات 
كشورمان به تمايل نداشــتن به دادن هيچ گونه 
امتيــاز بــراى مذاكره جديد، كارشــكنى هاى 
عربستان و اســرائيل در منطقه و ادامه فشارها 
و ايجاد تنــش ترامپ در زمــان باقى مانده تا 
انتقال قدرت در آمريكا، همه مواردى هســتند 
كه شرايط را براى بازگشت دولت بعدى اياالت 
متحــده، به ويژه تا پيش از انتخابات رياســت 

جمهورى در ايران سخت خواهد كرد. 
در اين ميان تحليلگران معرفى رسمى «آنتونى 
بلينكن» به عنوان عهده دار تصدى سمت وزارت 
خارجه دولت آينده آمريكا از ســوى بايدن را 
نخســتين گام هاى احتمالى اين رئيس جمهور 
دموكرات براى اقداماتى همچون بازگشــت به 

برجام مى شمارند. 
با تمامى اين تفاســير در اوايــل هفته جارى 
كاترين اشتون نخستين مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا كه در مذاكرات هســته اى گروه 
گروه 1+5 و ايران هم نقش داشت، براى احياى 

برجام 3 راهكار به «جو بايدن» پيشنهاد داد.
طبق گزارش منتشرشده از نشريه تايم آمريكا، 

اشــتون در يادداشــتى در اين بــاره نوشــت: 
رئيس جمهور منتخب (بايدن) چه بايد بكند؟ 
اين كارهاى ذيل شايد دستور كار (بايدن) باشد: 
«1- تيمش را آماده و تقويت كند 2- برجام را 
به عنوان توافق نخست قرار دهد نه توافق پايانى 
3- پايه برجام را روى اساس مستحكم ترى قرار 

دهد».
اين عضو مجلس اعيــان (لُردها) انگليس در 
توضيح مــورد يك نوشــت: «(دولت بايدن) 
اتحاديه اروپا را براى گردهم آوردن گروه 5+1

متقاعــد كند. با رهبران تك تك اين كشــورها 
به طور خاص درباره اين موضوع صحبت كند 
و از آنها بخواهد كه وزراى خارجه خودشان را 
براى ديدار با وزير خارجه جديد اياالت متحده 
آماده كنند. تصميم بگيرد كه چه كسى قرار است 

رهبرى مذاكرات را برعهده بگيرد».
رئيس ميز «اروپاى جهانى» در واشنگتن دى سى 
در توضيح مــورد دوم اينطــور تصريح كرد: 
«هرگز بنا نبود كه توافق سال 2015 نقطه پايانى 
مذاكرات باشد. اين توافق فقط به يك موضوع 
بزرگ و مــورد نگرانى خاص كه همان برنامه 
غنى سازى اورانيوم ايران بود، پرداخت و موفق 
هم عمل كرد تا زمانى كه رئيس جمهور ترامپ 
اياالت متحده را از اين توافق خارج كرد، ايران 
همچنان تعهداتــش را حفظ كرده بود. همه ما 
درباره ديگر موضوعاتى كه بايد به آنها پرداخته 
مى شد، از سامانه هاى موشكى بالستيك گرفته 
تــا جاه طلبى هايش در منطقه، اطالع داشــتيم 
اما (موضوع برنامه هســته اى ايران) مانند تخته 
سنگى بود كه بايد از راهروى در برداشته مى شد 
پيش از اينكه مــا بتوانيم به پيش برويم و بقيه 
موضوعات را حل كنيــم. بايدن و تيمش بايد 
اين تصوير را كه چطور چنين كارى مى تواند با 
استراتژى بزرگتر منطقه اى متناسب باشد، ترسيم 
كنند و البته توافق هاى اخير امضاشــده آبراهام 
بين اســرائيل و كشورهاى عربى را هم مدنظر 

داشته باشند».
اشتون همچنين درباره سومين راهكار و دستور 
كار احتمالى مستحكم كردن پايه برجام نوشت: 
«اين كار يعنى كار كردن با كنگره (آمريكا) براى 
يافتن راه هايى به منظور اطمينان بخشــى به اين 
توافق تا زمانى كه همــه طرف ها به آن پايبند 
باشند و اهداف طوالنى مدت ترى به عنوان ابزار 
جلب حمايت از آن ترســيم شود. بازگشت به 
برجام تنها با اتكا به اختيارات رياست جمهورى 
به منظور حفظ آن شايد براى كوتاه مدت كارساز 
باشد اما توســل به آن رويكردى پايدار و مانا 

نيست».
با توجه به اظهارات اشتون درباره تحكيم برجام 
توسط كنگره و جلوگيرى از اقدامات احتمالى 
رئيس جمهور بعدى آمريكا عليه اين معاهده، 
بايد گفت كه اين امر بســيار سخت و زمان بر 

خواهد بود. 
با اين حال درصورت وقــوع مذاكرات مجدد 
ميــان ايران و 1+5 بر ســر بازگشــت اياالت 
متحده آمريكا به برجام، مطمئناً اين مسأله مورد 
تأكيد مقامات كشورمان و ساير اعضاى برجام 
خواهد بود و اين كشورها خواستار اطمينان از 

تكرارنشدن اقدام عليه برجام خواهند شد. 
از آنجايــى كــه كنگــره آمريكا در دســت 
دموكرات ها قرار ندارد، روند رسيدن به چنين 
اقدامى از ســوى دولت آينده آمريكا سخت و 

زمان بر خواهد بود. 
از آنجايى كه مجلس ســناى آمريكا از اكثريتى 
جمهوريخواه تشكيل شده است، مخالفت اين 

مجلس را با طرح هاى اينچنينى دولت آينده را 
محتمل مى كند. 

با اين حال و با توجه به برخى از همكارى هايى 
كه ميان برخى از جمهوريخواهان با دموكرات ها 
در سناى آمريكا بر سر مســأله ايران در طول 
4 ســاله رياســت ترامپ در كاخ سفيد اتفاق 
افتاده، مى توان گفت كه نظر سنا بيشتر به سمت 

تنش زدايى با كشورمان است. 
به عنــوان مثــال ســال گذشــته برخــى از 
جمهوريخواهــان به طرح «منــع اقدام نظامى 

رئيس جمهور آمريكا عليــه ايران» رأى مثبت 
داده كه با توجه به مخالفت ترامپ با اين طرح، 
طرح مذكور به تصويب رسيد. (البته چندى بعد 
ترامپ از قدرت رياست جمهورى خود استفاده 

كرده و اين طرح را وتو كرد.)
از ايــن رو مى توان نتيجــه گرفت كه تصويب 
تحكيم برجام در سناى آمريكا محتمل بوده، اما 
مطمئناً در گام هاى نخست با مخالفت روبه رو 
خواهد شد كه اين مسأله موجب زمان بر شدن 

اين رويه خواهد شد.

چالش هاى پيشروى بايدن براى بازگشت به برجام

بازگشت به برجام سخت يا آسان؟
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بهداشتنكتهدانشگاه
آزمون كارشناسى ارشد علوم پزشكى سال 99 

تكميل ظرفيت ندارد
 مركــز ســنجش آمــوزش پزشــكى در اطالعيــه اى اعــالم كــرد طبــق مصوبــه 
ــل  ــت، تكمي ــرش وزارت بهداش ــنجش و پذي ــوراى س ــه ش ــن جلس چهاردهمي
ــرا  ــال 99 اج ــكى س ــوم پزش ــد عل ــى ارش ــون كارشناس ــراى آزم ــت ب ظرفي

ــد شــد. نخواه
به گزارش مهر، آزمون كارشناســى ارشــد رشــته هاى گروه پزشكى سال 99 در 
روزهاى 23 و 24 مردادماه برگزار شــد و تعداد 81 هزار و 17 نفر در اين آزمون 
ثبت نام كردند كه با توجه به شرايط كرونا تعداد 46 هزار و 824 داوطلب (57/79

درصد) در آزمون شركت كردند.
نتايج نهايى كنكور كارشناســى ارشد گروه علوم پزشــكى سال 1399 به صورت 
كارنامــه در روز 5 آبان 99 اعالم شــد و تعداد 4 هــزار و 590 نفر در اين دوره 

قبول شدند.

گياه مريم گلى و نعنا 
در بهبود كوويد-19 مؤثرند

 محققــان دريافتند دمنوش گياه مريم گلــى و پِريال (نعنــا ارغوانى) مى تواند 
همچون يك عامل پيشــگيرانه عمل كند و به درمــان عفونت هاى كروناويروس 

هم كمك نمايد.
به گزارش مهر، تيم تحقيق مشاهده كرد دم نوش آماده شده از جوشانده برگ هاى 
گياه پريال و مريم گلى موجب ايجاد فعاليت ضدويروســى عليه كروناويروس در 

سلول هاى انسانى مى شود.
حتى زمانى كه سلول ها براى مدت كوتاه نيم ساعت تحت درمان با اين عصاره قرار 
گرفتند اين عملكرد ضدويروســى كامًال مشهود بود از اين رو هم مى توان به عنوان 

روشى براى درمان و هم روشى براى پيشگيرى از آن استفاده كرد.
محققان معتقدند در شرايط كنونى پاندمى كوويد-19، شايد بتوان با اين مواد ارزان 

و قابل دسترس به پيشگيرى نسبى از بيمارى كمك كرد.

راهكارهاى مقابله با كبد چرب
 يك متخصص تغذيه با اشــاره به عوامل ابتال به كبد چرب، به ارائه توصيه هاى 

تغذيه اى براى جلوگيرى از بروز اين بيمارى پرداخت.
احمدرضا درســتى، در گفت وگو با مهر، گفت: بيمــارى كبد چرب غيرالكلى يك 
بيمارى رايج است كه متأسفانه در ظاهر افراد مشخص نيست درحالى كه چربى باالى 
كبد مانند هپاتيت سبب تغيير رنگ چشم ها مى شود و تنها با انجام آزمايش تشخيص 

آن امكانپذير است.
وى اظهار كرد: بروز بيمارى كبد چرب در برخى افراد مى تواند همراه با ســرگيجه 
و ناراحتى گوارشى باشد اما در بيشتر مواقع مانند بيمارى ديابت مى تواند به صورت 

پنهان باشد و خطرات آن همچنان برقرار باقى بماند.
درستى با تأكيد بر نقش كبد به عنوان يكى از اعضاى اصلى بدن، بيان كرد: ويتامين هاى 
محلول در چربى، اسيدهاى چرب و به طور كلى هر مواد مغذى حاصل از مواد غذايى 

ما توسط كبد ذخيره مى شوند.

چگونگى شركت در جشنواره «دختران امروز»
 در شبكه شاد

ــواده،  ــران، خان ــا موضــوع دخت ــروز» ب ــران ام ــرى «دخت  جشــنواره فرهنگــى هن
ــان دادن  ــران و نش ــى دخت ــدف هويت ياب ــا ه ــى ب ــطح مل ــا، در س ــذر از كرون گ
نقــش آنــان در ايجــاد فضــاى سرشــار از نشــاط و اميــد و همبســتگى در خانــواده بــا 
مشــاركت دفتــر امــور زنــان وزارت آمــوزش و پــرورش و معاونــت امــور زنــان و 

ــود. ــزار مى ش ــورى برگ ــواده رياســت جهم خان
به گزارش ايســنا، دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با مشاركت معاونت امور 
زنان و خانواده رياســت جهمورى اقدام به برگزارى جشنواره فرهنگى هنرى دختران 

امروز كرده است. 

بيمه حوادث دانش آموزى هزينه درمان كرونا را هم 
پوشش مى دهد

 مديــركل رفاه و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش با بيــان اينكه بحث درمان 
سرپايى و بيمارســتانى دانش آموزان در اين بيمه مطرح شــده است؛ بنابراين بى شك 
درمان كرونا را هم شــامل مى شــود. گودرز كريمى فر در گفت و گو با ايرنا افزود: اين 
بيمه براى دانش آموزان شامل بيمارى هاى صعب العالج نيز مى شود؛ از اين رو، وزارت 
آمــوزش و پرورش ويروس كرونا را هم در اين گروه قــرار داده و از 500 هزار تا 6 
ميليــون تومان هزينه درمان كرونا را نيز دربرمى گيرد. وى ادامه داد: هزينه بيمارى هاى 
دانش آموزان توســط معاونت منابع و برنامه ريزى آموزش و پرورش تأييد مى شــود و 

سپس دانش آموزان مى توانند مبلغ متحمل شده را از بيمه دريافت كنند.

توضيحات سخنگوى سازمان ثبت احوال 
درباره ثبت تاريخ والدت ها در 99/9/9

 سخنگوى سازمان ثبت احوال با اشاره به توضيحاتى درباره ثبت والدت ها در تاريخ 
9 آذر داده بود، اظهار كرد: همان طور كه اعالم كردم تنها تاريخ صدور شناسنامه مى تواند 
در اين روز ثبت شود نه تاريخ تولد و فكر مى كنم بعضى ها اين موضوع را اشتباه متوجه 
شدند. سيف ا... ابوترابى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: بنابر قانون، تغيير 
تاريخ تولد غيرقانونى است و تاريخ تولد فرزند همان روزى ثبت مى شود كه بيمارستان 
آن را ثبت كرده باشد. سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: والدين 15 روز از زمان تولد 
نوزاد مهلت دارند تا براى گرفتن شناسنامه خود اقدام كند، اگر مادر و پدرى در تاريخ 4 و 
5 آذر هم مراجعه كنند تاريخ صدور شناسنامه به دلخواه آنان در آن تاريخ ثبت خواهد شد.

وفات حضرت معصومه(س)
 از ميــان فرزندان بزرگوار حضرت امام موســى بن جعفر(ع)، 2
فرزند ايشــان يعنى امام على بن موســى الرضا(ع) و حضرت فاطمه 
كبــرى(س) ملّقب بــه معصومه، از ويژگى هاى خــاص برخوردار 

بوده اند تا ادامه دهنده خّط امامت پس از پدر باشند.
 سيره حضرت فاطمه معصومه(س)

پس از 25 ســال كه از تولــد حضرت امام رضا(ع) گذشــته بود، 
حضــرت فاطمه معصومه(س) در نخســتين روز ماه ذيقعده ســال 
173 هـ ق، در شــهر مدينه منوره چشم به جهان گشود، آن حضرت 
به همــراه امام رضا(ع) هر 2 در دامــان پاك يك مادر بزرگوار به نام 
حضرت نجمه خاتون(س) كه از مهاجران مغرب بود، رشد و پرورش 
يافته اند. اين درحالى اســت كه پدر بزرگوارشــان پيوسته در زندان 
هارون الرشيد به سر مى بردند و سرانجام در همان زندان، هنگامى كه 
حضرت معصومه(س) در سن ده ســالگى بود، به شهادت رسيدند 
و از آن زمان به بعد حضــرت معصومه تحت مراقبت برادرش امام 
رضا(ع) قرار گرفت. با آغاز خالفت مأمون اين خليفه مكار عبّاسى، 
او نيز همانند اسالف غّدارش براى مقابله بانفوذ روبه گسترش تعاليم 
امامان معصوم و اهل بيت(ع) عصمت و طهارت بر دل هاى مشتاقان 
و جلوگيرى از انســجام سياسي شيعيان حضرت علي(ع) به ترفندى 
ديگر متوّســل شده و امام رضا(ع) را به پايتخت خود «مرو» دعوت 
نمــود. امام با اكراه اين دعوت را پذيرفتند و بدون اين كه كســى از 
بســتگان و اهل بيت(ع) خود را همراه ببرند به سوى «مرو» حركت 
كردند. حضرت فاطمه معصومه(س) در ســال 201 هـ ق، يك سال 
پــس از ورود امام رضا(ع) به مــرو، با 4 تن از برادران و گروهى از 
برادرزادگان به ســوى خراســان حركت كردند و چون اين كاروان 
كوچك به حوالي ســاوه رسيد عّده اى از دشــمنان اهل بيت(ع) به 
دســتور مأمون عبّاسى راه را بر آنان بستند و در يك درگيرى نابرابر 
همه برادران و تقريبًا بيشتر مردان همراه كاروان را كه حدود 23 نفر 

بودند به شهادت رساندند. 
ــار  ــي بيم ــر روح ــج و تأثّ ــّدت رن ــه(س) از ش ــرت معصوم حض
ــون  ــد. چ ــموم كردن ــرت را مس ــى حض ــر قول ــا ب ــدند و بن ش
ــي بن  ــيد، موس ــعد رس ــم و آل س ــردم ق ــه م ــر ب ــب هنگام خب ش
ــه قصــد  ــم ب ــگام از ق ــان، در همــان هن ــه نمايندگــى آن خــزرج ب
ــس  ــد. پ ــوت كن ــم دع ــه ق ــان را ب ــا ايش ــرد ت ــت ك ــاوه حرك س
ــدار حضــرت و پذيرفتــن دعــوت وى، خــود زمــام مركــب  از دي
ايشــان را در دســت گرفــت و به ســوى قــم و بــه منــزل و ســراى 

ــش آورد. خوي
در روايــت ديگــرى آمده اســت، هنگامــى كه حضــرت فاطمه 
معصومه(س) به شــهر ســاوه قدم نهاد، از همراهان خود پرســيد؛ 

مسافت اينجا تا قم چقدر است، پاسخ را گفتند. 
در اين هنگام به ياد خبرى از پدرش افتاد. لذا فرمود: مرا به قم ببريد 
كه از پدر بزرگوارم بارها مى شنيدم كه قم مركز شيعيان ماست. بدين 
ترتيــب باقيمانده افراد كاروان به جــاى رفتن به «مرو» به جانب قم 
تغيير مسير داده و در 23 ربيع االّول سال 201 هـ ق وارد قم شدند. 
خبر ورود آن حضرت به قم براى همه مســّرت آفرين و هيجان انگيز 
بود. بزرگان و ساير مردم، به استقبال آن حضرت آمدند و پروانه وار 
و مشــتاقانه ايشــان را در ميان گرفتند. در پيشاپيش آنان شخصيت 
برجسته شهر، موسى بن خزرج اشعرى حركت كرد و افسار شتر آن 
حضرت را به دست گرفته و افتخار مى كرد تا آنكه به درخواست او، 

حضرت در منزلش اقامت نمود.
بيمارى حضرت كه از غم هجران برادر و شهادت و مظلوميت ديگر 
برادران و همراهان و يا ســّمى كه به ايشان داده شده است، 17 روز 
ادامه يافت و ايشــان بهتر از هركس به حال خود و كوتاهى عمرش 
آگاه بود، روزهاى آخر عمر را به عبادت و راز و نياز با معبود يگانه 

مشغول بود.
ــم  ــى دوازده ــر قول ــا ب ــى و «بن ــم ربيع الثان ــرانجام در روز ده س
ربيع الثانــى» ســال 201 هجــرى پيــش از آنكــه ديــدگان مباركــش 
ــدوه  ــا ان ــت و ب ــار غرب ــود، در دي ــن ش ــرادر روش ــدار ب ــه دي ب
فــراوان در ســن 28 ســالگى ديــده از جهــان فروبســت و شــيعيان 

ــه ســوگ نشــاند. ــم خــود ب را در مات
عبادتگاه روزهاى پايانى عمر ايشان، كه هم اكنون به نام «بيت النّور» 
معروف است، زيارتگاه شــيفتگان اهل بيت(ع) عصمت و طهارت 

است.
پس از وفات، پيكر مطّهر و شريف حضرت فاطمه معصومه(س) را 
غسل داده و كفن كردند و باشكوه فراوان تشييع و در محّلى موسوم 
به «باغ بابالن» كه اكنون روضه منوره حضرت است به خاك سپردند. 
در اينكه چه كســى بدن مطّهر آن حضرت را داخل قبر قرار دهد و 

ايشان را به خاك سپارد، همه متحير بودند. 
* منابع:

1 -عوالم العلوم، ج 21، ص 353 به نقل از اسنى المطالب ص 49 تا ص 51.

آسيا: خودمان به داد خودمان برسيم
 از آمدن واكسن كه خيرى به ما نرسيد!!

آفتاب اقتصادى: اقتصاد قفل شده است
  هر قفلى يه كليدى داره، ديگه رسيده به گره كور كه هيچ جوره 

بازشدنى نيست!!
اخبار صنعت: ارز دولتى به نام فقرا به كام اغنيا

 هميشه پاى يكى براى جانفشانى در ميان است!!
اقتصاد سرآمد: فعال در ايران خبرى از واكسن كرونا نيست

 ديگه از تأخير به اينكه فعال خبرى نيست!!
ابرار اقتصادى: فاصله تورمى دهك ها باز هم افزايش يافت
 البد رعايت فاصله اجتماعى تا اينجا هم نفوذ كرده!!

تجارت: چالش قانون ماليات بر ارزش افزوده
 از اجراى قانون رسيد به چالش؟!!

جهان صنعت: آب كردن يخ دالرهاى بلوكه شده
 انشاءا... به جيب اغنيا سرازير نشه!!
آرمان ملى: تولد الكچرى براى 99/9/9

 بهتره بگيم تولد الكچرى به قيمت جان دادن!!
همدان پيام: دخل بازار با خرجش نمى خواند

 با قاشق پول درميارى با ديگ خرج مى شه!!
جمهورى اسالمى: هجوم براى خريد مرغ به قيمت كرونا

 با اين اوصاف كرونا هم ديگه خودشو نمى تونه جدى بگيره!!
دنياى اقتصاد: بازگشت پول ها از پناهگاه

 بلكه با اين محدوديت ها يه هوايى به سر اين پوال بخوره!!
فرصت امروز: پيش شرط هاى كنترل تورم مسكن

 احتماال اينم يه راهيه براى كنترل نرخ مسكن!!
آفتاب: مرغ هاى ذخيره شده كجا هستند؟
 صندوق احتكاركننده هاى گرامى!!

كسب و كار: تداوم سونامى گرانى خوراكى ها
 از اين به بعد بايد فتوسنتز كنيم!!

پرداخت غرامت دستمزد ايام بيمارى
 به بيمه شدگان مبتال به كرونا

  مديركل امور بيمه شدگان تأمين اجتماعى، شرايط دريافت غرامت 
دستمزد ايام بيمارى بيمه شدگان اين سازمان به ويژه مبتاليان به كرونا 

را تشريح كرد.
به گزارش ايرنا، مهدى شــكورى گفت: به استناد بندهاى (3) و (4) 
ماده62 و ماده 63 قانون تأمين اجتماعى، غرامت دستمزد ايام بيمارى 
بيمه شده متأهل يا متكفل به ميزان سه چهارم ميانگين حقوق و مزاياى 
روزانه در آخرين  90 روز پيش از آغاز بيمارى  و بيمه شــدگان مجرد 

معادل دوسوم حقوق و مزايا است.
وى درباره كاهش دريافتى غرامت دستمزد ايام بيمارى كاركنان مبتال به 
كرونا توضيح داد: اقدامات سازمان تأمين اجتماعى در زمينه پرداخت 
غرامت دستمزد ايام بيمارى به مبتاليان كرونا مطابق نص صريح قانون 
صورت مى پذيرد، دوره پرداخت استراحت پزشكى نيز بدون دريافت 

حق بيمه به عنوان سابقه بيمه پردازى محسوب مى شود. 
وى اظهــار كرد: به موجب ماده 59 قانــون تأمين اجتماعى، پذيرش 
استراحت پزشكى بيمه شدگان مستلزم طرح موضوع در مراجع پزشكى 
اين سازمان است، ليكن به منظور جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا و 
حفظ و صيانت از ســالمتى مشموالن و تسريع و تسهيل در پرداخت 
غرامت دستمزد ايام بيمارى به بيمه شدگانى كه به استناد گواهى پزشك 
معالج و مستندات مراكز آزمايشــگاهى مورد تأييد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى تست PCR آنها مثبت اعالم شده است، 
چنانچه دوره گواهى استراحت پزشكى ارائه شده 15روز و كمتر باشد، 
بدون انجام تشريفات ادارى (معرفى به مراجع پزشكى جهت بررسى 
استراحت و تكميل فرم معرفى بكار توسط كارفرما) انجام خواهد شد.
وى افزود: اگر بيمه شده مبتال به كرونا در بيمارستان بسترى شده باشد، 
پرداخت غرامت دســتمزد مربوط به استراحت پزشكى متصل به ايام 
بســترى تا ســقف يك ماه بدون نياز به تأييد مراجع معتمد پزشكى 

سازمان تأمين اجتماعى انجام خواهد شد.
به گفته شــكورى همچنين، امكان ثبت درخواســت دريافت غرامت 
دســتمزد و بارگــذارى مــدارك و مســتندات پزشــكى مربوطه با 
مراجعه به ســامانه خدمات غيرحضورى تأمين اجتماعى به نشــانى
eservices.tamin.ir نيز بدون نياز به مراجعه به شعب سازمان 

براى تمامى بيمه شدگان فراهم شده است.
مهرداد قريب معاون بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى نيز 18 مهرماه به 
ايرنا گفته بود: فراهم  كردن زمينه پرداخت غرامت دستمزد ايام بيمارى 
و باردارى بدون نياز به تأييد مراجع پزشــكى اين ســازمان، پزشك 
معتمد و شوراى پزشــكى يكى از مهم ترين اقدامات اين سازمان در 

مواجهه با بيمارى كوويد-19 است.

 خشــونت پديده اى اســت كــه در همه 
فرهنگ ها و همه قوميت ها ديده مى شــود اما 
زنان و كودكان 2 قشــرى هســتند كه بيش از 
همه در معرض قربانى شــدن قرار مى گيرند، 
ضعف قدرت جسمانى كودكان شايد توجيهى 
نه چنــدان منطقــى براى اين قضيه باشــد اما 
درمورد قربانى خشــونت قــرار گرفتن زنان، 
چه در خانواده كه بحث خشونت هاى خانگى 
را به پيش مى كشــد و چه در جامعه كه بحثى 
تاريخى و بسيار گسترده تر است، وضع به گونه 
ديگرى است، تاريخ مردساالر پيشينه عظيمى 
از تبعيض جنسيتى و نگاه جنس دومى به زن 
را در كارنامه خود دارد، همين نگاه جنســيتى 
است كه به مرد به عنوان موجود برتر اين اجازه 
را مى دهد كه براى پيشبرد اهداف زياده خواهانه 

خود از اجبار و خشونت استفاده كند.
نامگذارى 25 نوامبر به عنوان روز جهانى مبارزه 
با خشونت عليه زنان نيز تنها نماد سمبوليكى از 
نگرانى جامعه جهانى درباره اين موضوع است، 

زيرا آمارها واقعيات تلخى را بيان مى كنند.
خشــونت عليه زنان همچنان چالشــى براى 
جوامع اســت تا آنجا كه مطابق با آمار سازمان 
بهداشت جهانى، ميزان تجربه خشونت فيزيكى 
يا جنسى در خاورميانه حدود 37 درصد است.
بــه گزارش ايرنا، 25 نوامبــر برابر با 5 آذرماه 
به عنوان روز جهانى رفع خشونت عليه زنان 
نامگذارى شده است؛ زيرا براساس آمار سازمان 
ملــل متحد از هر 3 زن، يك زن در جهان طى 
زندگى خود به نحوى مورد خشونت فيزيكى 
و جنسى قرار مى گيرد و بنا به گفته معاون امور 
اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور و مطابق با 
آمار سازمان بهداشت جهانى(WHO)، ميزان 
تجربه خشونت فيزيكى يا جنسى در خاورميانه 

حدود 37 درصد است.
به گفته حبيب ا... مسعودى فريد، آمار خشونت 
منجر به مرگ در زنان يك نفر در هفته و اين 
آمار براى مردان يك نفر در ماه است؛ بنابراين 
مى توان گفت كه خشــونت منجر به مرگ در 

زنان 4 برابر مردان است.
با شــيوع اپيدمى ويروس كرونا و به دنبال آن 
اعمال پروتكل هاى بهداشــتى سختگيرانه در 
جهت مهــار اين ويروس هماننــد قرنطينه و 
خانه نشــينى، گزارش هاى رســيده از افزايش 
خشونت عليه زنان موجى از نگرانى را به وجود 
آورده، تا آنجا كه ســازمان ملل متحد را برآن 
داشت تا پويش 16 روز فعاليت عليه خشونت 
مبتنى بر جنسيت را از 25 نوامبر تا ده دسامبر(5
تــا 20 آذر 1399) با موضــوع جهانى 2020

باعنــوان «دنيا را نارنجى كــن: تأمين بودجه، 
پاســخ دهى، پيشــگيرى وجمع آورى داده ها» 

برگزار  كند.
 خشونت عليه زنان 

يعنى خشونت عليه آيندگان
به باور روانشناســان، خشــونت خود داراى 
جنبه هاى مختلفى اســت كه از مهم ترين آنها 
مى توان به خشونت خانگى از سوى نزديكانى 
چون پــدر، مادر، برادر، همســر، آشــنايان، 

وابستگان سببى يا نسبى زن اشاره كرد.
خشــونت خانگى از اين جهت داراى اهميت 
اســت كه عالوه بــر تخريب ســالمت زنان، 
سالمت ساير اعضاى خانواده به ويژه فرزندان 
را نيز در معرض تهديدهاى جدى سالمتى قرار 

مى دهد.
مســعودى فريد اظهاركرد: خشــونت خانگى 
يكى از شايع ترين اشكال خشونت عليه زنان 
اســت كه حتــى گاه در دوران باردارى نيز بر 
خانم ها اعمال مى شود. به طورى كه 15 درصد 
از مصاحبه شــوندگان پژوهشــى در اين باره 
اين گونه خشونت ها را اثرى طبيعى و مسأله اى 
درون خانوادگــى بيان كردند كــه نيازى براى 
مطرح كردن آن ندارند و در اين ميان اســت 
كه بحث سواد سالمت روانى و اجتماعى براى 

افراد مطرح مى شود.
به گفته وى، خشــونت خانگــى داراى انواع 
مختلفى نظير جنسى، روانى، عاطفى و اقتصادى 
اســت كه مى تواند در رسيدن به اهداف انسان 
ممانعت هاى زيادى اعمال كند. همچنين مطابق 
با برخى پژوهش ها تأثيرات خشــونت روانى 
به مراتب مى تواند پايدارتر از خشونت جسمى 
باشد. از سوى ديگر مطابق با برخى پژوهش ها 
شــرايط فعلى پاندمى كوويد-19 مى تواند به 
افزايش ريزفاكتورهاى مربوط به خشونت عليه 

زنان منجر شود.
روانشناس بالينى و مشاور خانواده نيز در گفت 
وگــو با ايرنا، بر آن صحه گذاشــت و گفت: 
در باور عامه مردم، خشــونت فقط خشونت 
فيزيكى اســت درحالى كه خشــونت كالمى، 
جســمى، جنســى، روحى و روانى از جمله 
خشــونت هايى است كه جســم و روح يك 
زن در خانه را تحت تأثير قرار مى دهد و رفتار 
او بر ســاير اعضاى خانواده ســايه مى اندازد. 
خشونتى كه متأسفانه منحصر به طبقه يا قشر 
يا زمان خاص نيســت، به اين معنا كه در همه 
طبقه هاى اجتماعى باسواد، كم سواد و بى سواد، 
خانواده هاى دچار بحــران يا خانواده هايى كه 
به ظاهر شــرايط مطلوب و مناسبى دارند هم 

ديده مى شود.
پروانه محمدخانى تأكيد كرد: شيوع كرونا هم 
بر دامنه خشــونت خانگى افــزوده زيرا پيش 
از اين مردان چندين ســاعت از وقت خود را 
بيرون از خانه سپرى مى كردند اما با خانه نشينى 
كرونايــى و به دنبال آن نابســامانى اقتصادى، 
بيكارى، مشــكالت مالى، ناآشنايى زوجين با 
مهارت زندگى، اختالف سليقه، تربيت بچه ها، 
نارضايتى از روابط زناشويى، اعتياد، خونسردى 
بيــش از حد يك طــرف و عصبانيت طرف 
ديگر موجب افزايش درگيرى و خشونت در 

خانواده ها شده است.
موروثى  رويه هاى  و  قانــون  نقص   
فرهنگى بسترساز خشونت خانگى عليه 

زنان
وى بــا يادآورى نقش اصلــى و مهم مادر در 
خانه و تربيت فرزندان تصريح كرد: بى شــك 
رفتارهاى خشن عليه او آثار بدى بر ساير افراد 
خانواده به ويژه فرزندان خواهد گذاشت و اين 
مادران هرگز نمى تواننــد در تربيت فرزندان 
موفق باشــند و فرزندانى با ســالمت روان و 

اعتماد به نفس تربيت كنند.
محمدخانى با تأكيد بر اينكه بخشى از رفتار از 
طريق ژنتيك و بخشى ديگر اكتسابى از محيط 
به فرد مى رســد، خاطرنشان كرد: كودكانى كه 
شاهد مورد خشونت قرار گرفتن مادران خود 
هستند آمادگى زيادى براى ابتال به بيمارى هاى 
روانى و اختالالت رشــد دارند ضمن اينكه با 
از دست دادن اعتماد به نفس، در ايجاد روابط 

صحيح با ديگران موفق نخواهند بود.
وى افزود: احساس مالكيت، وجود ديدگاه هاى 
مردساالرانه و نقص قانون زمينه را براى اعمال 
خشــونت عليه زنان فراهم مى كند، اين باور 
كه زن جنس دوم اســت و اين مرد است كه 
تعيين كننده پوشــش، فعاليــت و عملكرد زن 
اســت و تا زمانى كه او نخواهد زن حق رشد 

و حضور ندارد. 
به گفته اين روانشــناس بالينــى، ادامه روند 
خشــونت خانگى به سست شــدن پايه هاى 

اســتحكام خانــواده، بى وفايــى و درنهايت 
فروپاشــى و جدايى مى انجامد كه به دنبال آن 
بسيارى از آســيب هاى اجتماعى جبران ناپذير 
از جمله افســردگى تدريجى، نابسامانى هاى 
روانى، اختالل هاى شــخصى و ســاير موارد 
در زن ايجاد مى شود. ضمن اينكه آسيب هاى 
زيادى متوجه فرزنــدان طالق خواهد بود كه 
شايع ترين آنها گرايش به بزهكارى و اعتياد و 

ساير ناهنجارى هاى رفتارى است.
 بيان ناگفته هاى خشونت

 ترمز اعمال خشونت را مى كشد
محمدخانى در بخشى ديگر از اين گفت وگو، 
درباره راهكار از بين بردن يا كاهش خشونت 
خانگى، گفت: از آنجا كه اين نوع خشــونت 
در كانــون خانواده صــورت مى گيرد، افراد 
مورد خشــونت قرارگرفته از بيان آن ســر 
بــاز مى زنند؛ موضوعى كه جنش «مى تو» به 
آن پرداخت و تابو بودن بيان خشــونت ها را 
از بين برد. پس مطابــق با برخى پژوهش ها 
شــرايط فعلى پاندمى كوويد-19مى تواند به 
افزايش ريزفاكتورهاى مربوط به خشــونت 

عليه زنان منجر شود.
زنان بايد از پرده پوشى و در خفا بودن دست 
بردارند و با تنظيم شــكايت و بيان خشونت 
موانعى ســد راه آزاردهنده ايجاد كنند. وى 
افزود: ايجــاد مكان هاى امن، تأمين امكانات 
قابــل دســترس از طريق مراكــز عمومى و 
انتظامــى و سيســتم هاى مناســب حمايتى 
از قربانيــان در مواقــع بحران هــم از ديگر 
راه حل هــاى اوليه پيشــگيرى از خشــونت 
خانگى است. همچنين وجود قوانين شفاف 
در زمينه خشــونت خانگى عليه زنان و ارائه 
راهكارهاى متناسب و حمايت هاى قانونى از 
ايــن قربانيان در كنار ارائه اطالعات، آگاهى، 
آموزش به زنــان در هنگام برخورد با مقوله 
خشــونت خانگــى را مى تــوان از گام هاى 
اساســى در بهبود برنامه هاى پيشــگيرى از 
خشــونت خانگى عليه زنان در هر كشورى 

عنوان كرد.

به مناسبت روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان 

خشونت عليه زنان
 چالش جوامع بشرى

بسته معيشتى 100 هزار 
تومانى نياز به ثبت نام ندارد

 بــراى برخى از متقاضيان اين پرســش 
مطرح مى شود كه چگونه براى بسته معيشتى 
صد هزار تومانى ثبت نام كنند، درحالى كه اين 

بسته نياز به ثبت نام ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با آغاز 
ثبت نام براى دريافت وام يك ميليون تومانى، 
بســيارى از متقاضيان براى دريافت اين وام 

اقدام كردند.
فرايند دريافت وام يك ميليونى ساده است و 
متقاضيان با ارسال كد ملى سرپرست خانوار 
با ســيم كارتى كه به نام سرپرســت خانوار 

اســت به سرشــماره 6369، مى توانند براى 
دريافت اين وام اقدام كنند.

براى برخى از متقاضيان اين پرســش مطرح 
شــده اســت كه به غير از وام يك ميليون 
تومانى چگونه براى بسته معيشتى صد هزار 
تومانى ثبت نام كنند، به اين دسته از مخاطبان 
و متقاضيان بايد گفت كه بسته معيشتى صد 

هزار تومانى نياز به ثبت نام ندارد.
حامد شــمس رئيــس مركز اطالع رســانى 
وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى در 
اين باره، گفت: متقاضيان بسته معيشتى صد 
هزار تومانى توســط وزارت رفاه شناسايى 
مى شوند و در اختيار سازمان برنامه و بودجه 

براى واريز قرار مى گيرند.


