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هزينه انقالبى معيار 
انتخاباتى جبهه پايدارى 

حجت االســالم  گفت وگــوى   -1  
والمســلمين فالحى نماينده مردم همدان 
در مجلس شوراى اســالمى با همدان پيام 
در قامت يــك فعال حزبى و با عنوان دبير 
حزب جبهه پايدارى همدان مشخص كننده 

نمايى كلى اما روشن...
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 مديركل كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان همدان از افزايش كارگاه هاى 
مجازى در زمســتان خبر داد و گفت: در 
ترم هاى گذشته تعداد كارگاه ها 11 عنوان 
بود كه در ترم زمستان به 27 كارگاه رسيد.

بهناز ضرابى زاده با بيان اينكه كارگاه هاى 
مجازى از اســتقبال خوبى نسبت به ترم 
تابســتان و پاييز برخوردار شده، افزود: 
اين كارگاه ها در رشته هاى متنوع، خالق 
و جــذاب بــراى كــودكان و نوجوانان 
برگزار مى شــود كه در 17 كارگاه هنرى 
بازيگرى،  جمله  از  مختلفى  آموزش هاى 

عروسكى،  نمايش  خوشنويسى،  نقاشى، 
پويانمايى، قصه گويى، عروسك ســازى، 
داستان نويسى، ساخت پادكست، ويتراى، 
كاردستى، كالژ، سفالگرى، داستان نويسى، 
مهارت خوش بينى، اريگامى،  عكاســى، 
صنايع دســتى و هنرهاى بومى به اعضا 

ارائه مى شود.
مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانــان همدان با بيان اينكه نزديك به 
400 نفر از كــودكان و نوجوانان در اين 
كارگاه ها ثبت نــام كرده اند، افزود: مزيت 
اين كارگاه ها اين است كه بچه ها فارغ از 

كالس هاى آموزشــى و درسى، مى توانند 
اوقات فراغت خــود را به نحو مطلوبى 

بگذرانند و در كنار آن مهارت بياموزند.
وى يــادآور شــد: در ايــن كارگاه هــا 
اســتعدادهاى كودكان و نوجوانان توسط 
مربيان، كشــف و در جهــت پرورش و 
هدايت آنها تالش مى شود كه اميدواريم 

مثمر ثمر واقع شود.
وى دســت ورزى و آموزش مهارت هاى 
تخصصى هنرى، فرهنگــى و ادبى را از 
دانســت  كارگاه ها  اين  مزيت هاى  ديگر 
و افزود: اين كارگاه ها پس از پشت ســر 

گذاشتن ايام كرونا نيز در كنار كارگاه هاى 
حضورى ادامه خواهد داشت.

ضرابى زاده بــا بيان اينكه درباره ســواد 
رســانه اى اقدامى صورت نگرفته، گفت: 
دليل اين امر نگذراندن دوره هاى آموزشى 
توســط مربيان اســت و تحقق اين امر 

آموزش ديدن مربيان است.
وى از افزوده شــدن كارگاه هاى ســواد 
اقتصــادى در آينده اى نزديــك خبر داد 
و گفــت: در ايــن كارگاه ها كــودكان و 
نوجوانان با مهــارت كارآفرينى و نحوه 

درآمدزايى آشنا مى شوند.

دستگيرى 
كودك آزار ماليرى

 در روزهــاى اخيــر خبــر ديگرى 
از كــودك آزارى مجازى در رســانه ها 
انعكاس پيدا كرد. ماجرا مربوط به مردى 
بود كه با آويزان كردن كودك از زنجيرى 
و انعكاس تصاويــر، خاطر مخاطبان را 
به شدت آزرد و ايجاد نگرانى را در بين 

آنها رقم زد.
چنــد روزى از ماجرا نگذشــته بود كه 
روز گذشته معاون اجتماعى پليس استان 
همدان به رســانه ها اعــالم كرد: فردى 
كه به انتشــار عكس از كودك آزارى در 
فضاى مجازى اقدام كرده بود، دســتگير 

و بازداشت شد.
حسين بشرى توضيح داد: فردى كه در 
شهرستان مالير به يك فقره كودك آزارى 
و انتشار عكس در فضاى مجازى اقدام 
كــرده بود، با اشــرافيت كامــل پليس 
شناســايى و با هماهنگــى مقام قضايى 

دستگير شد.
اين مقام انتظامــى افزود: فرد مذكور در 
اعترافات اوليه هدف از اين كار خود را 
شوخى و مزاح با برادرزاده خود عنوان 
و اعالم داشــته از نتيجه كار خود اطالع 
نداشــته و ايــن كار را بــراى تفريح و 

سرگرمى انجام داده است.
بشــرى تأكيد كرد: انگيزه دقيق و واقعى 

فرد مذكور در دســت بررســى است و 
پرونده براى سير مراحل قانونى تحويل 
مراجــع محتــرم قضايى شــده و متهم 

بازداشت شد.
به گزارش پايــگاه خبرى پليس، معاون 
اجتماعى پليس اســتان همدان در پايان 
خاطرنشــان كــرد: پليس بــا اين گونه 
اقدامات كــه موجب تشــويش اذهان 
عمومــى و ناراحتى مردم مى شــود با 

قاطعيت برخورد خواهد كرد.
جنسى  كودك آزارى  افزايش   

در فضاى مجازى
مديركل مشــاوره و امور روانشــناختى 
بهزيســتى كشــور چنــدى پيــش در 
گفت وگو با رســانه ها با تأكيد بر اينكه 
يكى از مســائل بسيار ضرورى توجه به 
كودك آزارى هاى جنســى است كه بايد 
به آن پرداخته شود، مى گويد: مطالعات 
مركــز راهبرى ســالمت روان كشــور 
نشــان مى دهد كه در نقاط مختلف دنيا 
با گزارشاتى مبنى بر افزايش كودك آزارى 
جنسى مواجهند و به نظر شرايط حاضر 
نيز مى تواند براى افرادى كه به فضاهاى 
را  تهديداتى  ندارنــد  دسترســى  ايمن 
ايجــاد كند. بهزاد وحيدنيــا، با تأكيد بر 
به تربيت  پرداختــن  ضرورت  موضوع 
جنســى كودكان، گفــت: والدين بايد 
دانش الزم را متناســب با سن كودكان 
و نوجوانــان درخصوص نحوه برخورد 

با مســأله، نحوه طرح موضوع و نحوه 
آموزش كودكان براى رفتارهاى ايمن و 
خودمحافظه گرى و همچنين رفتارهايى 
كه بتواند حمايت هاى اجتماعى موردنياز 
الزم در مواقع ضرورى كودكان را جلب 

كند، داشته باشند. 
وى افــزود: به ايــن منظور ســازمان 
بهزيستى نيز در برنامه ريزى هاى آموزشى 
و بازآمــوزى متخصصيــن در تأميــن 
اقداماتى  ارتقايى  و  آموزشــى  خدمات 
را انجام داده است. همچنين بخش هاى 
ويدئوهايى  ســاخت  درحال  غيردولتى 
براى ارتقاى آگاهى والدين هســتند، اما 
الزم اســت كه به صــورت نظام مند در 
آموزشى  مسائل  خانواده  خدمات  پكيج 
خانواده ها درنظر گرفته شود كه در اين 
راستا والدينى كه نيازمند آموزش مسائل 
رفتــارى به كودكان هســتند، مى توانند 
از خدمات مشــاوره تلفنى و حضورى 

سازمان بهزيستى استفاده كنند. 
بنابر اعــالم مديركل مشــاوره و امور 
روانشناختى بهزيســتى كشور، سازمان 
بهزيســتى در بحث آمــوزش زندگى 
به عنــوان  را  مبحثــى  نيــز  خانــواده 
فرزندپرورى مــورد هدف قرار داده كه 
عالوه بر مباحث حوزه خانواده و آشنايى 
با دوره هاى مختلف رشدى كودكان، به 

بحث فرزندپرورى نيز مى پردازد.
وحيدنيــا در ادامه با بيــان اينكه امروزه 

بحــث فرزندپــرورى ديجيتالى مطرح 
اســت، تصريح كرد: برخى از مســائل 
كودكان در حوزه فضاى مجازى به سواد 
رسانه اى والدين بازمى گردد، اينكه چقدر 
والدين توانايى استفاده از فضاى مجازى 
و دانش مديريت رســانه را در خانواده 
دارند و تا چه ميزان سبك تربيتى مؤثر و 
مناسبى را در حوزه دسترسى به فضاها 
دارنــد؟ در هر صورت ارتقاى ســواد 
ديجيتالــى خانواده هــا و فرزندپرورى 
ديجيتالــى موضوعى حائــز اهميت و 
به روز اســت. در اين راستا سال گذشته 
تفاهم نامه اى با مركز ملى مطالعات اعتياد 
كشــور منعقد شــد كه به دنبال بررسى 
اعتيادهاى رفتارى است كه بخشى از آن 
مربــوط به بحث فضاى مجازى و نحوه 

بهره بردارى از آن است.
وى همچنيــن اظهــار كــرد: مطالعات 
مركــز راهبرى ســالمت روان كشــور 
نشــان مى دهد كه در نقاط مختلف دنيا 
با گزارشــاتى مبنى بر افزايش آزارهاى 
جنسى مواجه بوده اند و فضاى مجازى 
مستثنا از اين امر نيست و به نظر شرايط 
حاضر نيــز مى تواند بــراى افرادى كه 
حمايت الزم اجتماعــى را ندارند و يا 
آموزش هاى مناسبى دريافت نكرده اند و 
نيز دچار نقصان ها و مشــكالت عاطفى 
و هيجانى و روانى هســتند تهديداتى را 

ايجاد كند. 

افزايش كارگاه هاى مجازى كانون پرورش فكرى در زمستان
 مشاركت 400 كودك و نوجوان

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

درخواست مديركل ورزش و جوانان استان از دستگاه ها با اشاره به اقدامات منطقه يك

سيفى: از شهردارى ياد بگيريد
■ مديركل ورزش رويكرد شهردارى منطقه يك را توسعه محور در ايجاد زيرساخت هاى ورزشى ويژه جوانان مى داند

جاده گل تپه منتظر عمل به وعده هاست 

110 كيلومتر مرگبار
■ پليس راه: حادثه خيزترين محورهاى ارتباطى استان است

ناتوانى در ادامه محدوديت ها

مردم به فكرجانتان باشيد!
فضاى مجازى فرصت احياى رويدادهاى فصلى است 

جشنواره زمستـانى جشنواره زمستـانى 
به رنگ مجـازىبه رنگ مجـازى

رنا
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

هزينه انقالبى 
معيار انتخاباتى جبهه پايدارى 

 1- گفت وگوى حجت االســالم والمسلمين فالحى نماينده مردم 
همدان در مجلس شوراى اســالمى با همدان پيام در قامت يك فعال 
حزبــى و با عنوان دبير حزب جبهه پايدارى همدان مشــخص كننده 
نمايــى كلى اما روشــن از نگاه اين حزب به انتخابــات و اهداف و 
برنامه هاى آن بــراى پيروزى در اين انتخابــات در كنار دغدغه هاى 

روشنى است كه بيان شده است.
از اين منظر صراحــت مصاحبه شــونده و دورى وى دراصطالح از 

پيچاندن مطلب و مخاطب ارزشمند است و جاى قدردانى دارد.
2- مصاحبه مســئوالن با عنوان حزبى در شــرايطى كه معمول است 
مســئوالن خود را غيرحزبى و جداى از احزاب معرفى كنند، اقدام و 

حركتى توسعه يافته است.
اين اقدام احترام و به رســميت شناختن كاركرد احزاب به عنوان محل 
تربيت مسئول و مديران پاسخگو براى اداره جامعه با آرمان هاى حزبى 

برگرفته از آرمان هاى نظام است.
3- هرچند بسيارى از فعاالن سياسى دريافت يك مجوز تأسيس حزب 
از وزارت كشور را براى فعاليت در كل كشور كافى مى دانند اما برخى 
نيز بر اين باورند كه در هر اســتان و شهرستان نيز بايد مجوز فعاليت 

دفتر اخذ شود.
در اين زمينه بسيارى از احزاب استان از جمله جبهه پايدارى نيازمند 
پيگيرى براى دريافت مجوز فعاليت دفتر در همدان هســتند، تا شائبه 

نداشتن مجوز از سوى برخى نيز برطرف شود.
4- هرچنــد جبهه پايــدارى در جنــاح اصولگرا تعريف مى شــود 
اما خط بنــدى جبهه پايدارى با اين جناح نيز آنچنان كه در ســخنان 

حجت االسالم فالحى مشخص است، جدى است.
به همين دليــل ائتالف انتخاباتى در جناح اصولگــرا براى انتخابات 
رياســت جمهورى و حتى شــوراها كار ســختى ارزيابى مى شود و 
پيش بينى بر اين اســت كه جبهه پايدارى با داوطلب اختصاصى وارد 

رقابت انتخاباتى شود.
5- بــر مبناى معيارهاى جبهــه پايدارى هزينــه دادن براى انقالب، 
تفاوت بخــش نيروهــاى انقالبى و غيرانقالبى اســت و در اين ميان 
اصولگرايانى چون الريجانى نيز هرچند اصولگرا محسوب مى شوند 
اما در دايــره انقالبيون از نگاه جبهه پايدارى قــرار نگرفته و نيروى 

انقالبى محسوب نمى شوند.
با اين نگاه، پيوند و ائتالف جبهه پايدارى با اصولگرايان اگر تاكنون و 
در انتخابات مجلس هم اتفاق افتاده، نمى تواند چندان دوام داشته باشد 
و اين ائتالف با گذر جبهه پايدارى از اصولگرايى در انتخابات پيش رو 

بسيار دست نيافتنى تر مى نمايد.
6- آمادگى براى هزينه دادن انقالبى، نگرانى ديگرى اســت كه جبهه 

پايدارى براى ائتالف با اصولگرايان دارد.
تعدد داوطلبان در جبهه اصولگرايى و تجربه انتخابات گذشته مبنى بر 
وفادار نبودن تعدادى از داوطلبان به قول و قرار براى كنار رفتن به نفع 
يك داوطلب، داليلى اســت كه اين دغدغه را جدى و مانعى بر ســر 

ائتالف جبهه پايدارى با اصولگرايان نشان مى دهد.
7- نگرانى و دغدغه انتخاباتى ديگر جبهه پايدارى از شعارهاى رقيب 
در انتخابات است، شعارهايى كه حل معيشت را به مذاكره گره زده و 

آزادى و توسعه فضاى مجازى را حق جامعه مى داند.
در مقابل آنچنان كه دبير جبهه پايدارى همدان مطرح كرده اين جبهه 
با تأكيد بر معيشت در رد مذاكره و باور به محدوديت در دسترسى به 
فضاى مجازى دغدغه اين را دارد كه شرايط جامعه در ماه هاى منتهى 
بــه انتخابات به نفع رقيب تغيير كنــد و اكثريت جامعه باز هم جذب 

شعارهاى رقيب شوند.
به هر روى اين رقابت تفكرات، انديشــه ها، احزاب و گروه ها اســت 
كه پويايى و نشــاط انتخابات رياســت جمهورى را تضمين و رئيس 
جمهورى بــا راى اكثريت مردم را مشــخص خواهــد كرد. رئيس 
جمهورى كه شــايد اين بار با حمايت جبهه پايدارى به اين كرســى 
برسد و رفتارى انقالبى با شــاخص ها و برداشت هاى جبهه پايدارى 

از انقالب داشته باشد.

هديه دولت، بهره بردارى 111 پروژه 
در همدان

 بهره بــردارى از 111 پــروژه و طرح عمرانــى، توليدى و اقتصادى 
همزمان با ايام مبارك دهه فجر انقالب اسالمى به عنوان هديه دولتمردان 

به مردم در اين شهرستان، آغاز مى شود.
فرماندار همدان در ستاد دهه فجر شهرستان همدان اظهار كرد: براى اجرا 
و بهره بردارى از اين تعداد طرح و پروژه عمرانى و اقتصادى در مجموع 

206 ميليارد تومان اعتبار سرمايه گذارى شده است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، محمدعلى محمدى افزود: 
همچنين عمليات اجرايى 21 پروژه و طرح عمرانى و توليدى با اعتبارى 
بالغ بر 128 ميليارد تومان، دهه فجر امســال در سطح شهرستان همدان 
آغاز مى شود.  فرماندار شهرستان همدان با اشاره به اينكه دهه فجر امسال 
در مجمــوع بهره بردارى و عمليات اجرايــى 132 پروژه و طرح با 334
ميليارد تومان اعتبار در اين شهرســتان آغاز مى شود، گفت: اين حجم از 
سرمايه گذارى براى اجراى اين تعداد طرح و پروژه عمرانى و اقتصادى 
در نتيجه پيگيرى و تالش مستمر مديران اجرايى استان و شهرستان، هديه 

نظام و دولت به مردم مؤمن و قدرشناس همدان انجام شده است. 
وى همچنيــن با تأكيد بر ابتكار عمل در راســتاى اجــراى برنامه هاى 
بزرگداشــت دهه فجر انقالب اسالمى، افزود: مشاركت حداكثرى مردم 
و فعاالن اجتماعى و فرهنگى در گراميداشت سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى به عنوان يك اصل محورى بايد مورد توجه متوليان امر 

قرار گيرد.
محمدى گفت: اين كميته هاى 18گانه متناســب با جامعه هدف خويش 
و با مالحظه مصوبات ستاد ملى و استانى كرونا، در راستاى بزرگداشت 

هرچه باشكوه تر ايام دهه فجر برنامه ريزى و اقدام مى كنند.

نقش  روحانيت در رشد و اعتالى جامعه 
 نقش علما و روحانيت در فرهنگ ســازى، رشد و اعتالى مبانى دينى و اخالقى جامعه 
بســيار مهم و بى بديل است، به نحوى كه تببين درست و دقيق حقيقت اسالم، معارف اهل 
بيت(ع) و انقالب براى مردم به ويژه نسل جوان به عنوان يكى از وظايف محورى روحانيون، 

بسيارى از مشكالت را برطرف مى كند.
استاندار همدان در ديدار با مجمع نمايندگان طالب همدانى مقيم قم، اظهار كرد: روحانيت 
قديمى ترين نهادى است كه توانسته نقش هدايت جامعه را در حوزه هاى مختلف اخالقى، 

تربيتى، اجتماعى و سياسى و تقويت باورهاى مردم به خوبى ايفا كند.
به گزارش ايرنا، ســعيد شاهرخى با تأكيد بر ضرورت تقويت باورهاى دينى مردم با توجه 

به معضالت و آســيب هاى اجتماعى موجود، تصريح كرد: بدون شك هركجا دين حضور 
پررنگى داشته و يا اعتقادات مردم تقويت شده، به همان ميزان آسيب ها و بزه هاى اجتماعى 

نيز كمتر بوده است.
وى بــا بيان اينكه روحانيت مى تواند هدايتگر بخش هاى مختلف مؤثر در تقويت باورهاى 
دينى باشــد، ادامه داد: امروز به بركت نظام مقدس جمهورى اسالمى و مقام معظم رهبرى 
حوزه هاى علميه همواره پيشــتاز و هدايتگر جامعه در پيروزى و حراست از دستاوردهاى 

اصيل و ناب انقالب اسالمى است.
شاهرخى با اشاره به اينكه حوزه هاى علميه همواره و در طول تاريخ، كانون تربيت عالمان 
ربانى بوده كه به عنوان وارثان پيامبران، در راه اعتالى دين خدا و گسترش پيام آسمانى اسالم 
تالش مى كنند، گفت: يكى از ويژگى هاى استان همدان داشتن علماى عالى قدر و روحانيون 

برجسته است كه همواره منشأ خير و بركات زيادى براى اين ديار بوده و هستند. 
وى با اعالم حمايت از برنامه ها و طرح هاى كارشناسى شده مجمع نمايندگان طالب همدانى 
مقيم قم، تأكيد كرد: از ظرفيت مجمع نمايندگان طالب همدانى براى رشد و اعتالى استان 

در بخش ها و ابعاد مختلف نهايت استفاده را خواهيم كرد. 
استاندار همدان با بيان اينكه دستگاه هاى اجرايى مرتبط با اقدامات فرهنگى و اجتماعى در 
راستاى تحقق برنامه ها، از ظرفيت ها و طرح هاى مجمع نمايندگان طالب همدانى مقيم قم 
استفاده خواهند كرد، خواستار تقويت ارتباط بين مجمع نمايندگان طالب همدانى مقيم قم 

و دستگاه هاى دولتى، واحدهاى اجتماعى و فرهنگى استان شد.
چهار هزار طلبه همدانى در حوزه هاى علميه قم مشغول به تحصيل هستند، استان همدان در 

دوران جنگ تحميلى 110 طلبه شهيد را تقديم انقالب و اسالم كرده است.

ناتوانى در ادامه محدوديت ها

مردم به فكرجانتان باشيد!

غربالگرى بينايى 9000 كودك همدانى 
 سرپرســت معاونت توسعه و پيشگيرى ســازمان بهزيستى استان 
همدان از تحت پوشــش قرار گرفتن 9 هزار كودك همدانى در طرح 
غربالگرى بينايى ســنجى كودكان 3 تا 6 ســال كه از تيرماه آغاز شده 

است، خبر داد.
به گزارش ايرنا، شــجاع احســانى با بيان اينكه تمامى پروتكل هاى 
بهداشتى از سوى كارشناسان ســازمان بهزيستى اجرا مى شود، تأكيد 

كرد: تاكنون درصد كمى از جامعه هدف از اين طرح استقبال كردند.
وى توصيه كرد: در شــرايط كنونى كه اســتان همدان در شرايط آبى 
بيمارى كوويــد-19 قرار دارد خانواده ها به همــراه كودكان به مراكز 

غربالگرى بينايى بهزيستى استان همدان مراجعه كنند.
احســانى با بيان اينكه در مراكز ســنجش بينايى تجمعى وجود ندارد 
و والديــن مى توانند بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى نظارت كامل 
داشته  باشند، عنوان كرد: غربالگرى تنبلى چشم در راستاى شناسايى و 
پيشگيرى از معلوليت، جلوگيرى از شدت، كنترل و درمان آن فعاليت 

دارد، با اين هدف كه معلولى به جامعه هدف اضافه نشود.
سرپرست معاونت توسعه و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان همدان 
تأكيد كرد: براى معالجه تنبلى چشــم فرزندان فردا خيلى دير است و 
اين بيمارى اگر به موقع تشخيص داده نشود فرد از يك يا هر دو چشم 

بسيار كم بينا يا نابينا خواهد شد.
احسانى اظهار داشت: درحالى كه انتظار مى رفت حدود 47 هزار كودك 
در طرح غربالگرى بينايى مشاركت داشته باشند، اما نگرانى والدين از 
ابتالى فرزندشان به ويروس كرونا موجب استقبال اندك از اين طرح 
در همدان شده اســت. وى با تأكيد بر اينكه مراجعه كننده درصورت 
داشــتن مشــكل بينايى و نياز به عينك و يا عمل جراحى، ســازمان 
بهزيســتى تمامى هزينه درمان را تقبل مى كند، تشريح كرد: شناسايى 
و حمايت كودكان با مشكل بينايى، ارزشمندتر از اين است تا معلولى 
به جامعه هدف اضافه شــود. سرپرست معاونت توسعه و پيشگيرى 
ســازمان بهزيستى استان همدان، خاطرنشــان كرد: سازمان بهزيستى 
با دارا بودن اعتبار الزم، دســتگاه هاى بينايى ســنجى به ميزان كافى و 
كارشناسان خبره با رعايت كامل شيوه نامه هاى بهداشتى، آماده اجراى 

طرح غربالگرى تا پايان انجام آن براى تمامى جامعه هدف است.
احسانى، عوامل مادرزادى، حين زايمان، حادثه، ضربه و عوامل بيرونى 
را در عيوب بينايى مؤثر دانست و يادآور شد: تيم هاى مستقر در مراكز 

درمانى براى تمامى نوزادان غربالگرى بينايى انجام مى دهند.
وى يادآور شد: غربالگرى بينايى براى كودكان 3 تا 6 سال با توجه به 
وضعيت شيوع ويروس كرونا و تعطيلى مهدكودك ها و پيش دبستانى ها، 
در پايگاه ثابت بهزيستى استان همدان و پايگاه سيار در روستاها و فقط 

با دستگاه غربالگر بينايى انجام مى گيرد.
سرپرست معاونت توسعه و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان همدان 
عنوان كرد: اجراى طرح غربالگرى تشخيص زودهنگام تنبلى چشم از 
مهم ترين طرح هاى غربالگرى اســت كه همه ساله با مديريت سازمان 
بهزيســتى در سراسر كشور اجرا مى شــود و زمينه سالمت چشمان 

بسيارى از كودكان يك تا 6 ساله را فراهم كرده است.
تنبلى چشــم نوعى بيمارى است، معموال سيستم بينايى بدن را درگير 
مى كند و موجب كاهش ديد در چشــم افراد مى شــود كه در بيشتر 
موارد يك چشــم را تحت شعاع خود قرار مى دهد اما در بينايى هر 2

چشــم تأثير منفى مى گذارد و اين بيمارى معموال در كمين كودكان و 
نوزادان است.

1- شــكايت از وزرا درحال تبديل شدن به رويه است. گويا جمعى 
از نمايندگان مجلــس در اعتراض به صحبت هاى ظريف و اظهارات 
كالنترى درباره امام(ره) و عملكرد وزير پيشــين راه و شهرســازى 
شــكاياتى مطرح و بــه قوه قضاييه ارســال كرده اند. گفتنى اســت 
محمدجــواد ظريف به تازگى گفته بود: برخى دوســتان مى روند و به 
آمريكا «گرا» مى دهند كه با ما بهتر مى توانيد كار كنيد. من كسى را متهم 
نمى كنم، ولى مى دانم و خبرش را به من مى دهند كه گفته اند، اينها در 

قدرت نمى مانند و قدرت اينها چند روزه است.
2- مخابرات براى ارائه طالعات مشتركان تلفن همراه به يك پيام رسان 
بانكى توافقنامه امضا كرده است. گويا براساس توافقى كه ميان شركت 
ارتباطات سيار ايران و پيام رسان آى گپ اگر قبض آذر مشتركان همراه 
اول كمتــر از ده هزار تومان باشــد و آن را از طريق آى گپ پرداخت 
كنند از 15 درصد تخفيف برخوردار مى  شوند. گفتنى است پيام رسان 

آى گپ، متعلق به بانك پارسيان است.
3-برخى از اســتان ها محدوديت هاى ســختى تا پايان ارديبهشــت 
ســال آينده براى كنترل كرونا ايجاد كرده اند. گويا استان هرمزگان تا 
پايان ارديبهشت ماه ســال آينده تردد خودروهاى غيربومى را محدود 
كرده است. گفتنى اســت اين اقدام براى جلوگيرى از مسافرت هاى 
غيرضرورى و ورود گردشــگر به هرمزگان در راســتاى پيشگيرى از 

بيمارى كرونا بوده است.
4- يكى از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى خواســتار بررسى 
امالك نجومى زمان شــهردار پيشين شــده است. گويا حسين دهقان 
كه خود در يكى از اين خانه ها سكونت داشته خواستار اين بررسى و 
مشخص شــدن دست پاكى خود شده است. گفتنى است دهقان گفته 
است، به رغم آنكه شهردارى و دادستانى مى گويند مشكلى نيست، اما 

همچنان اصرار دارم كه بايد بررسى شود.
5- مصوبه اخير مجلس در افزايش وام ازدواج با انتقاد دهه شصتى ها 
مواجه شــده است، گويا دهه شــصتى ها از اينكه در همه قانون ها و 
سياســت هاى ابالغى دولت و مجلس ناديده گرفته مى شوند، گاليه 
دارند. گفتنى است افزايش ميزان تسهيالت ازدواج با هشدار نسبت به 

آسيب ازدواج سفيد نيز همراه شده است.

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان 
از برگزارى موفق نخســتين دوره جلســات 
پيش دفاع دانشــجويان دكترى تخصصى اين 

دانشگاه خبر داد.
مرتضى قائمى با اشــاره به برگزارى نخستين 
دوره جلســات پيش دفــاع دكترى به صورت 
متمركــز در دانشــگاه آزاد اســالمى، گفت: 
بخشنامه پيش دفاع متمركز اسفند سال 98 به 
واحدهاى مجرى دوره دكترى ابالغ شــد كه 
طى آن تا 15 آبان به دانشــجويان اين مقطع 
فرصت داده شد تا كارهاى دفاع خود را انجام 
دهند، اين بخشنامه تا 15 دى ماه تمديد و پس 
از آن مقرر شــد جلســات پيش دفاع متمركز 
دكترى برگزار شــود كه اين جلسات اكنون 
درحال برگزارى است و تا 9 بهمن ادامه دارد.

به گزارش همدان پيام، وى با اشــاره به فرايند 

برگزارى جلســات پيش دفاع، افــزود: روند 
برگزارى اين جلســات مانند پيش دفاع سابق 
درخواست  دانشجو  ابتدا  به طورى كه  اســت، 
برگزارى جلســه پيش دفاع خود را ارائه كرده 
و اســتاد راهنما و معاون پژوهشى آن را تأييد 
مى كند. پس از اين مرحله، موضوع پيش دفاع 
سازمان  موضوعى  معاونت هاى  در  دانشــجو 
مركزى دانشــگاه آزاد اســالمى بررسى شده 
و براســاس زمان بندى رزروشــده از ســوى 
دانشــجو، زمان برگــزارى پيش دفاع متمركز 

تعيين مى شود.
قائمى با بيان اينكه با توجه به شــرايط موجود 
به دليل شــيوع كرونــا، جلســات پيش دفاع 
به صورت مجازى برگزار مى شود، خاطرنشان 
كــرد: زيرســاخت هاى الزم بــراى برگزارى 
جلســات پيش دفاع متمركز از ســوى واحد 

الكترونيكى و در قالب سامانه وادافا به نشانى 
فراهم   /https://vadafa.iauec.ac.ir
شده و در دوره نخست برگزارى اين جلسات 
حــدود 600 نفر درخواســت خــود را براى 

پيش دفاع متمركز ثبت كردند.
وى خاطرنشــان كــرد: بــا توجه بــه مجوز 
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى، اين امكان براى 
دانشــجويانى كه تا پيش از 15 دى ماه تأييديه 
(اكســپت) چاپ مقاله در يكــى از مجالت 
علمى پژوهشــى مــورد تأييد دانشــگاه آزاد 
اسالمى را اخذ كرده باشــند، مى توانند بدون 
نياز به برگزارى جلســه پيش دفاع از رســاله 
خود دفاع كنند. تاكنون براى حدود 500 نفر از 
دانشجويانى كه اين شرايط را داشته اند، مجوز 
برگزارى جلســه دفاع نهايى از رساله دكترى 

صادر شده است.

رئيــس دانشــگاه آزاد اســالمى همدان با 
اشــاره به دغدغه دانشــجويان براى چاپ 
مقاله در مجالت مورد تأييد دانشــگاه آزاد 
اســالمى، بيان كرد: ما به برخى مشــكالت 
مربوط به چــاپ مقاالت در مجالت علمى 
واقف هســتيم كه در اين راستا قرار است 
تعداد مجالت علمى و پژوهشــى دانشگاه 
آزاد اســالمى افزايش يابد تا ضمن كاهش 
صف درخواســت هاى چاپ مقاله، مقاالت 
مســتخرج از رســاله دانشــجويان دكترى 

كند. پيدا  بيشترى  سرعت 
وى ادامه داد: با توجه بــه حجم باالى تعداد 
دانشجويان مقطع دكترى تخصصى حوزه علوم 
انســانى، در دوره بعد احتمال افزايش تعداد 
جلسات پيش دفاع اين دانشجويان متناسب با 

تعداد درخواست ها وجود دارد.

قدردانى از 
فعاالن قرآن 
در دهه فجر

 به مناســبت دهه فجر برنامه اى حضورى 
بــراى قدردانى از فعــاالن قرآن اســتان و 
برگزارى مســابقه «حكمت هاى نهج البالغه» 

درنظر گرفته شده است.
مدير بنياد قرآن استان همدان با اشاره به اينكه 
در روزهاى كرونايى كالس هاى نهج البالغه، 
تفسير و مسابقات به صورت مجازى برگزار 
مى شود، اظهار كرد: البته برخى از كالس هاى 

آموزشــى ما به صورت حضورى با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى اجرا مى شود.

محمدجواد صديق در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكــه كالس نهج البالغه هم به صورت 
حضورى و هم غيرحضورى با تعداد محدود 
تشكيل مى شود كه برگزارى اين كالس ها به 
عالقه مندى افراد بازمى گردد، خاطرنشان كرد: 
پس از پايان كالس هاى آموزشــى، مسابقاتى 
به صورت سراســرى برگزار مى شود كه در 
پايان به نفرات ممتاز جوايزى را اهدا مى كنند.
مدير بنياد قرآن اســتان همدان با اشــاره به 
طرح هاى اجرا شده در سالجارى مطرح كرد: 

پيگير برگزارى جلسات حفظ قرآن، تفسير و 
مسابقات نهج البالغه كه به صورت مرحله به 

مرحله انجام مى شود، هستيم.
وى با بيان اينكه براى تفسير موضوعات قرآن 
كريم كتابى تعريف شده است كه جلد اول آن 
منتشر شده و جلد دوم آن هم به زودى منتشر 
خواهد شد، خاطرنشان كرد: برگزارى كالس 
آموزشــى قرآن را به صورت مجازى برگزار 

مى كنيم كه 9 دوره مقدماتى و تكميلى دارد.
مدير بنياد قرآن استان همدان ادامه داد: مفاهيم 
مقدماتى كالس آموزشى قرآن 6 جلد كتاب 
دارد كه معروف به «اســتادوكيل» اســت و 

مفاهيم تكميلى در 3 جلد بعدى يعنى 7، 8 و 
9 تدريس مى شود كه شركت كنندگان پس از 

پايان هر دوره گواهى دريافت مى كنند.
وى بــا بيان اينكه با توجه به مناســب بودن 
وضعيت استان و شهرســتان ها، كالس هاى 
آموزشى را به صورت حضورى در بنياد قرآن 
و يا در مســاجدى چــون جامع و كوالنج و 
مى كنيم،  برگزار  حسين(ع)  شاهزاده  امامزاده 
يادآور شــد: عالقه مندان بــراى حضور در 
كالس آموزشــى قــرآن مى توانند به صورت 
حضورى به محل بنياد قرآن مراجعه كنند يا 

تماس بگيرند.

 روند افزايشــى كرونــا در همدان 
با شــيبى ماليم آغاز شده و بنا بر گفته 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان، 
ممكن است موج چهارم كرونا از اواسط 

بهمن ماه در استان از سر گرفته شود.
گزارش هاى  و  مرگ ومير  موارد  كاهش 
پايين آمدن موارد ابتال در همدان سبب 
شده تا مردم فكر كنند كه ميزان بيماري 
بســيار كم شــده و حتــى در مواردى 
بيماري به طور كامل از بين رفته اســت، 
باورى كه نه تنها بــراى خود افراد بلكه 
در نــگاه كلى تر براى همه مردم شــهر 

خطرناك و مرگ آفرين است.
در چنــد روز اخير با توجــه به اينكه 

محدوديت ها برداشته شده، به نظر مي رسد كه 
اين موضوع ممكن است افزايش موارد ابتال و 
مراجعه را باال برده باشــد، به همين دليل گويا 
به تازگى مــوارد مرگ از صفر به عددهاى تك 

رقمى 2 تا 5 نفرى رسيده است.
 اين درحالى اســت كه مسئوالن علوم پزشكى 
همدان نيز نسبت به افزايش آماري در قسمت 
سرپايي بيمارستان ها هشــدار داده اند و تا روز 
گذشــته هم تعداد فوتي ها در اســتان همدان 

هزار و461 نفر در بيمارستان ها بوده است. 
با اين حــال آنچه در شــهر مى گذرد حكايت 
عجيب و غريبى دارد اما بيگانه نيســت، زيرا 
دقيقا همين اتفاق در فروردين و ارديبهشت ماه 
براى همدان تكرار شد؛ يعنى در يك بازه زمانى 
با كاهــش موارد ابتال ميزان ســخت گيرى در 
محدوديت ها كاهش پيدا كرد و در كمتر از 20

روز بعد با موجى شديدتر بازگشت، تاجايى كه 
مرگ هــاى ده نفره را به ثبت رســاند. حاال هم 
با اعالم خبر كاهش مــوارد ابتال مراكز خريد 

و خيابان هاى پرتردد همدان بســيار شــلوغ تر 
شده اند به اين معنا كه در عصر و هنگام غروب 
حجم ترافيك و تردد افــراد و عابران باالتر از 

خودروها به چشم مى خورد.
براساس آنچه مشاهده مى شود باال رفتن حجم 
ترددها در كنار ســرماى هواى همدان، نگرانى 
مسئوالن بهداشت و درمان همدان از آغاز موج 
جديدى كه ممكن اســت مــرگ و مير بااليى 

به دنبال داشته باشد، دور از ذهن نيست.
 متأسفانه در وضعيت كرونايى حادى كه در 2
تا 3 ماه اخير مشــاهده كرديم عالوه بر افزايش 
موارد ابتال در سنين مختلف، ميزان بروز بيماري 
در كودكان و نوجوانان زير 20 سال هم بيشتر 

شده كه اين هم خطر ديگري است. 
اين شــرايط درحالى رقــم مى خورد كه بحث 
بازگشــايي كامل مدارس هم از سوي آموزش 
و پرورش مطرح شــده اســت و حتى در اين 
مورد دانشگاه ها نيز تقاضاى برگزارى جلسات 
آموزشى و امتحانات خود را به شكل حضورى 

مطرح كرده اند، به همين علت به نظر مى رسد 
اينها عواملي هستند كه آغاز موج چهارم بيماري 

را در اواسط بهمن ماه قابل پيش بينى مى كند.
اگرچه ميزان فوتي ها در همدان نسبت به چند 
ماه گذشته كاهش قابل مالحظه اي داشته است 
اما اگر عواملي را كه مطرح شــد كنار يكديگر 
قرار دهيم و از طرفي مردم هم توجه شــان به 
اين موضوعات جلب نشــود، شرايط خوبي را 
ايجاد نمي كند و منجر به ايجاد مشــكالتي در 
آينده مي شود. از طرفى در عين حال بسياري از 
بيماراني هم كه فوت مي كنند، متأسفانه در حين 
بيمارى دير به بيمارستان مراجعه مي كنند اما اين 
به آن معنا نيســت كه فقط مــرگ در اثر كرونا 
به دليل مراجعه ديرهنگام به بيمارستان ها است و 
دليل بر رعايت نكردن مردم نمي شود، بر همين 
اساس نتيجه عادي انگاري ها را 2 هفته پس از 

رفتارهاي پرخطر در همدان مى توان ديد.
در اين راستا سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: با فوت يك نفر ديگر از مبتاليان 

قطعى كوويد-19 در 24 ساعت گذشته، 
شمار متوفيان كرونا در استان به هزار و 

461 نفر رسيد.
محمــد طاهرى اظهار كــرد: همچنين 
با شناســايى 15 بيمــار جديد مبتال به 
كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته، 
مجموع موارد مثبت بســترى از ابتداى 
همه گيــرى ويروس كرونــا تاكنون در 
استان همدان به ده هزار و 97 نفر رسيد.

وى افزود: تعداد مراجعان ســرپايى به 
اورژانس بيمارستان هاى استان همدان با 
عالئم تنفسى مشكوك به كرونا در 24

ساعت گذشته 271 مورد بوده كه از اين 
تعداد 44 نفر در بخش عادى بســترى 
شدند. سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
گفــت: 13 بيمار مبتال به كوويد-19 در بخش 
آى.سى.يو مراكز درمانى استان بسترى هستند 
كه وضعيت جســمى 33 بيمار وخيم گزارش 

شده است.
طاهرى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان همدان نيز گفت: شمار 
بيماران كرونايى بســترى(از ابتداى همه گيرى 
بيمارســتان هاى  تاكنون) در  ويروس كرونــا 
اسدآباد 365، بهار 579، تويسركان 630، رزن 
417، درگزين 184، فامنين 176 و كبودراهنگ 
645 نفر بوده اســت. وى افزود: همچنين هزار 
و 875 نفر در مالير، هزار و 120نفر در نهاوند 
و 3 هزار و 836 نفر نيز در شهرستان همدان به 

اين ويروس مبتال و بسترى شده اند.
گفتنى اســت، از مجموع ده شهرســتان استان 
همدان، 4 شهرستان همدان، فامنين، اسدآباد و 
بهار در وضعيت آبى و مابقى در وضعيت زرد 

كرونايى قرار دارند.

موفقيت جلسات پيش دفاع دانشجويان دكترى تخصصى دانشگاه آزاد

افزايش توليد مجالت علمى

 ميزان بارش هاى جوى در شــهر همدان، 
از ابتداى ســال آبــى جارى (يكــم مهرماه 
1399) تاكنون، در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته، 3 درصد افزايش يافت.
رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى 
اســتان همدان گفت: بارش هاى شهر همدان 
از ابتداى ســال آبى جارى در شــهر همدان 
تاكنون 130 ميليمتر ثبت شــده كه اين ميزان 
در ســال گذشته در همين مدت 125 ميليمتر 

بوده است.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو با 

ايرنا افزود: بارش ها در نقاط مختلف اســتان 
در ســال آبى جارى افت وخيز متناوبى داشته 
است به طورى كه در نيمه جنوبى استان تا 25
درصــد كاهش و در نيمه شــمالى نيز تا 25

درصد افزايش داشته است.
رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى 
اســتان همدان اظهار داشت: بارش هاى سال 
آبى جارى در بيشتر نقاط جنوبى استان نسبت 
به بلندمدت تــا 15 درصد كاهش و در نيمه 
شمالى نيز تا 20 درصد افزايش داشته است.

باقرى شــكيب با بيان اينكه ســامانه بارشى 

جديــد تا پايان هفته در اســتان همدان فعال 
نيست، عنوان كرد: براساس بررسى داده ها و 
نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر 
نقاط اســتان همدان امروز صاف تا قســمتى 
ابــرى، همراه با افزايــش غلظت آالينده هاى 

جوى پيش بينى مى شود.
وى با اشــاره به افزايش دماى هواى مناطق 
مختلف اســتان نســبت به چند روز گذشته، 
خاطرنشــان كرد: هواى ســرد تا پايان هفته 
جارى در اســتان ماندگار است و البته كمينه 
دماى بيشتر نقاط استان در روزهاى آينده بين 

يك تا 2 درجه سانتيگراد افزايش مى يابد.
به گفته باقرى شــكيب، با توجه به بررســى 
داده هاى هواشناســى، تا روز جمعه ســامانه 
بارشــى فعالى وارد استان همدان نمى شود و 
برهمين اساس پايدارى جوى موجب افزايش 
غلظت آالينده ها در مناطق شــهرى و صنعتى 

استان مى شود.
وى تصريــح كرد: در روزهــاى پايانى هفته 
شــاهد وزش باد در سطح اســتان همدان و 
به دنبال آن كاهــش غلظت آالينده هاى جوى 

خواهيم بود.

ميزان بارش هاى همدان 3 درصد افزايش يافت
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80 ميليارد براى 2 طرح كشاورزى مالير 
اختصاص يافت

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با اعالم كرد كه 
80 ميليــارد تومان اعتبار براى اجراى طرح هاى كشــاورزى شــامل 

شهرك هاى گلخانه اى و طرح فراز در مالير اختصاص يافته است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه در اين باره به ايرنا افزود: اين 
ميزان اعتبار در نشست معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه مالير، 
رئيس سازمان جهاد كشاورزى همدان با روح ا... خدارحمى مديرعامل 

بانك كشاورزى، اختصاص يافته است.
وى ادامه داد: اين نشســت پيرو مصوبات ســفر اعضاى كميســيون 
كشــاورزى مجلس به مالير برگزار شــد كه 40 ميليارد تومان براى 

شهرك هاى گلخانه اى مالير از محل تبصره 18 اختصاص يافت.
آزاديخواه افزود: افــزون بر اين براى اجراى طرح هاى «طرح َفراز» يا 
داربستى كردن باغ هاى انگور نيز حدود 40 ميليارد تومان مصوب شد 

كه در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان با اشاره به مشكالت باغداران در 
فروش محصول كشــمش، ادامه داد: در اين راستا خط اعتبارى و رقم 
ويژه اى به منظور ارائه تســهيالت بانكى مشوق صادراتى براى خريد 

كشمش از كشاورزان به قيمت مصوب 20 هزار تومان ايجاد شد.
آزاديخواه بيان كرد: در اين نشســت مديرعامل بانك كشاورزى براى 
اعطــاى كمك مالى به اجراى پروژه هاى صنايع غذايى همچون ناحيه 

صنعتى سامن درصورت وجود سرمايه گذار قول مساعد داد.
وى همچنيــن به ديدار با معاونان وزارت جهاد كشــاورزى و اتخاذ 
تصميم هاى راه گشــا در اين حوزه اشاره كرد و گفت: در اين نشست 
يك هزار تُن كود شيميايى خارج از سهميه براى سال آينده به باغ هاى 
استان همدان اختصاص يافت. عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى 
مجلس اضافه كرد: براى تأمين پودر كربنات پتاســيم نيز مصوب شد 
معاون باغبانى وزارت جهاد كشــاورزى راهــكارى را در اين زمينه 

طراحى كند تا كشاورزان سال آينده با مشكل مواجه نشوند.
آزاديخواه تأكيد كرد: براى نخستين بار اعضاى كميسيون كشاورزى، 
آب و منابــع طبيعى مجلــس همراه با 9 تن از معاونــان وزرا به اين 
شهرســتان سفر كردند كه دســتاورد اين سفر اختصاص بيش از صد 

ميليارد تومان اعتبار و تسهيالت به بخش كشاورزى بود.
معاون اســتاندار همدان و فرماندار ويژه مالير نيــز مصوبات اين 2
نشســت را در حوزه كشاورزى و رفع مشــكالت اين حوزه اثرگذار 
دانست و افزود: درحال حاضر 2 شهرك گلخانه اى 68 و 52 هكتارى 
در اين شهرستان در دست اجرا است كه تحولى عظيم در حوزه كشت 

گلخانه اى اين شهرستان و استان ايجاد خواهد كرد.
قدرت ا... ولدى بيان كرد: در يك ســال 120 هكتار زمين براى اجراى 
كشت گلخانه اى در اين شهرستان به بخش خصوصى واگذار مى شود 

كه دولت زمينه آن را مهيا كرده است.
وى بــا بيان اينكه اجــراى طرح فراز نيز براى ما در اولويت اســت، 
اظهار كرد: با اختصاص تسهيالت به متقاضيان روند اجراى اين طرح 
آسان سازى شده است و بايد به هدف گذارى تعيين شده در سند توسعه 

راهبردى شهرستان در اين حوزه دست پيدا كنيم.
اعضاى كميســيون كشــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شوراى 
اســالمى و معاونان وزير جهاد كشاورزى 27 شهريور امسال در سفر 
به مالير، از ظرفيت هاى بخش كشــاورزى اين شهرســتان همچون 
باغدارى، تاكســتان هاى انگور، كارخانه فرآورى كشمش، سد كالن و 
طرح هاى آبخيزدارى بازديد كردند كه مصوبات خوبى را در اين حوزه 

به همراه داشت.

بيمارستان شهيد سليمانى تويسركان 
دهه فجر بهره بردارى مى شود

 فرماندار شهرســتان تويســركان از بهره بردارى بيمارســتان 154
تختخوابى شهيد سليمانى تويسركان همزمان با ايام فرخنده دهه فجر، 

خبر داد.
به گزارش ايرنا، سيدرســول حسينى در جلسه ستاد بزرگداشت دهه 
فجر شهرستان تويســركان، با اعالم اين خبر افزود: عمليات اجرايى 
و تجهيز اين بيمارســتان به عنوان يكى از پروژه هاى ملى شهرســتان 

تويسركان به پايان رسيده و آماده افتتاح و بهره بردارى است.
وى اظهار كرد: بهره بردارى از بيمارســتان تخصصى شــهيد سليمانى 
نقطه عطفى در توسعه كمى و كيفى زيرساخت هاى بهداشتى و درمانى 
اين شهرستان محسوب مى شــود كه اين پروژه ملى به عنوان يكى از 
مطالبات به حق مردم تويســركان با حمايــت جدى دولت و پيگيرى 

مديران اجرايى و نماينده مردم شهرستان اجرا و تكميل شده است.
فرماندار شهرستان تويســركان تصريح كرد: همچنين همزمان با ايام 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، بهره بردارى از 85 پروژه 
و عمليات اجرايى 2 پروژه عمرانى در مجموع با اعتبارى بالغ بر 182

ميليارد تومان در اين شهرستان آغاز مى شود.
حسينى با اشاره به تشكيل 21 كارگروه تخصصى در ستاد بزرگداشت 
دهه فجر شهرستان تويسركان، افزود: برنامه ريزى مناسب و منسجمى 
به منظور برگزارى هرچه باشــكوهتر ويژه برنامه هاى سالگرد پيروزى 
انقالب با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و شيوه نامه هاى ابالغى ستاد 

ملى مقابله با كرونا در سطح شهرستان تويسركان انجام شده است.
فرماندار شهرســتان تويسركان با اشاره به تقارن ايام فرخنده دهه فجر 
بــا ميالد مبارك فاطمه زهرا(س)، گفت: آئين ويژه گراميداشــت 22

بهمن در اين شهرستان نيز براساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا و 
با هدف جلوگيرى از تجمع و حفظ سالمت عمومى مردم، به صورت 
رژه خودرويــى برگزار خواهد شــد و در همين ارتبــاط از ظرفيت 
رسانه ها و همچنين فضاى مجازى براى بازخوانى و ترويج ارزش هاى 

اصيل و ناب انقالب اسالمى در اين ايام استفاده مى شود.
آئين هاى ويژه بزرگداشــت چهل ودومين ســالگرد پيروزى باشكوه 
انقالب اسالمى با شعار «انقالب اسالمى، واليت پذيرى و ايستادگى، 

پيشرفت و بالندگى» برگزار مى شود.

در كبودراهنگ 70 درصد مشتركين برق 
روستايى هستند

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: ايجاد و اصالح 17 كيلومتر شبكه 
توزيع برق با كابل خودنگهدار و جمع آورى 11 هزار كيلوگرم سيم مسى 

در اين راستا در شهرستان كبودراهنگ انجام شد.
مديرعامل توزيع برق اســتان همدان در بازديد از توزيع برق شهرستان 
كبودراهنگ با بيان اينكه كبودراهنگ يك پنجم وســعت استان را شامل 
مى شود، اظهار كرد: 130 روستا در اين شهرستان وجود دارد كه با توجه 
به وسعت و پراكندگى جمعيت در روستاها، 70 درصد مشتركين برق 

شهرستان كبودراهنگ روستايى هستند.
شــيرزاد جمشــيدى با بيان اينكه بيش از 50 درصد مصرف انرژى در 
بخش كشاورزى اين شهرستان است، گفت: با توجه به اين امر، بخش 
كشاورزى حائز اهميت بوده و با توجه به اقليم جغرافيايى و مولد بودن 
اين شهرستان، حفظ انرژى پايدار و مستمر هدف اصلى شركت توزيع 

است.
وى با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده در شهرســتان كبودراهنگ 
عنوان كرد: امســال حدود 17 كيلومتر ايجاد و اصالح شبكه با كابل 
خودنگهدار انجام شده كه در اين راستا 11 هزار كيلوگرم سيم مسى 

جمع آورى شده است.
جمشــيدى با بيان اينكه از سال 92 براى طرح هاى روستايى ده ميليارد 
تومان در شهرســتان كبودراهنگ هزينه شده اســت، افزود: با توجه به 
شــرايط موجود زيرساخت هاى شهرك صنعتى ويان از نظر تأمين برق 
به طور كامل فراهم بوده و هيچ مشكلى براى جذب سرمايه گذار، رونق 

توليد و توسعه صنعتى در اين بخش نداريم.
وى با اشاره به پروژه هاى اجرايى پيش بينى شده ابراز كرد: از جمله اين 
پروژه ها، فيدرگيرى جديد از پست ايده لو به منظور كاهش طول فيدرها 

و رفع ضعف ولتاژ بخشى از منطقه است.
جمشــيدى عنوان كرد: درنظر داريم در سال 1400 حدود 20 كيلومتر 
كابل خودنگهدار به شهرستان تخصيص دهيم تا نسبت به جمع آورى 
شبكه هاى سيمى در راستاى كاهش خطر و جلوگيرى از سرقت و براى 

پايدارى شبكه اقدام شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان تصريح كرد: از ديگر 
اقدامات در دست اجرا برگزارى مناقصات به صورت متمركز در جنوب، 
شمال و مركز استان و واگذارى پروژ ه ها به صورت نيم كليد به پيمانكاران 

است تا توان پيمانكارى در منطقه را افزايش دهيم.
وى با بيان اينكه بايد شــاخص محور و هماهنگ عمل كنيم، گفت: 
با تالش و زحمات همكاران توانســتيم در كاهش پيك بار تابستان 
و وصول مطالبات جزو شــركت هاى برتر كشــور باشيم و همچنين 
در استان نيز جزو دســتگاه هاى برتر هستيم كه اميد است اين روند 

ادامه داشته باشد.
جمشيدى با تأكيد بر استفاده از نظرات تمامى كارشناسان، عنوان كرد: 
انتقال نظرات جمع بندى شده و مشورتى به رده هاى مختلف شركت و 
دريافت بازخورد تفكر آنان سبب ارائه بهترين راهكارها در راستاى بهبود 

شاخص ها خواهد بود.
وى با تأكيد بر حضور ميدانى مديران در منطقه ابراز داشت: اين امر سبب 
شناخت دقيق آنها از شــبكه و تجهيزات خواهد شد كه امكان اجراى 

سريع، صحيح و اصالح كامل را در پى خواهد داشت.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان افزود: موضوع اصلى 
كه درحال حاضر بر آن تأكيد مى شــود مديريت انرژى و بار زمســتانى 
است كه بايد در حوزه هاى كاهش تلفات و جمع آورى ماينرها، برق هاى 
غيرمجاز و دستكارى لوازم اندازه گيرى، كاهش روشنايى معابر شهرى و 

جاده اى و... اهتمام ويژه داشت.
وى با اشــاره به ضرورت مديريت مصرف در فصل زمســتان عنوان 
كرد: با توجه به وسعت شهرســتان كبودراهنگ هدف اصلى ما كنترل 
انرژى با خاموش كردن بخشى از معابر و تعديل مصرف صنايع است، 
به گونه اى كه نياز به خاموشى مشتركين خانگى ايجاد نشود و همه بايد 
همت كنيم كه اين برهه ســخت را با همكارى و مشــاركت پشت سر 

بگذاريم.
جمشيدى با تأكيد بر حفاظت از تأسيسات و تجهيزات برقى، خاطرنشان 
كرد: با توجه به افزايش ســرقت  سيم هاى برق و تجهيزات شبكه اى در 
روســتاها، بايد اطالع رسانى به دهيارى ها و شوراهاى اسالمى روستاها 
براى هوشيارى و مراقبت از شــبكه در دستور كار قرار گيرد و به طور 

جدى پيگيرى شود.
وى در ادامه با تأكيد بر ارائه مطلوب خدمات غيرحضورى گفت: يكى 
ديگر از اهداف ما اطالع رسانى اپليكيشــن «برق من» در راستاى ارائه 

خدمات غيرحضورى است.
مديرعامــل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان بــا بيان اينكه 
صرفه جويى انرژى وظيفه همگانى است، اضافه كرد: متعهد مى شويم كه 
در راستاى آگاه سازى و اطالع رسانى عموم، اقدامات الزم را انجام دهيم.

در پايان نيز مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان با امام 
جمعه و فرماندار شهرســتان كبودراهنگ ديدار و گزارشى از اقدامات 

اجرايى شركت ارائه كرد.

اختصاص دستگاه دياليز ويژه بيماران كرونايى 
در بيمارستان اسدآباد

 مســئول روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى اســدآباد از راه اندازى دستگاه دياليز 
به همراه سيستم معكوس آب(R/O) در ICU كروناى مركز درمانى بيمارستان حضرت 

قائم(عج) اين شهرستان خبر داد.
حسين سليمانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به راه اندازى و پذيريش بيماران 
كرونا در بخش هاى مختلف مركز، از ابتدا سياســت مركز بر تفكيك و جداسازى بيماران 

عادى و مشكوك و مبتال در بيمارستان پايه گذارى شد.

وى با اشــاره به اينكــه تعداد زيادى از بيمــاران كرونايى نيازمنــد مراقبت هاى ويژه و 
دياليز هســتند، افــزود: راه اندازى بخش دياليز بيماران مبتال و مشــكوك از اولويت هاى 
اجتناب ناپذير مركز و منطبق بر سياست هاى دانشكده و وزارت متبوع در جهت بهينه سازى 

خدمت رسانى به مراجعان است.
ســليمانى تصريح كرد: در همين راســتا بخش ICU مركز درمانــى حضرت قائم(عج) 
شهرســتان اســدآباد در يك نوآورى بخش  مراقبت هاى ويژه بيماران كرونايى را مجهز 
به دســتگاه دياليز به همراه پرتابل(R/O) براى استفاده اختصاصى اين بيماران به صورت 

ايزوله و اختصاصى كرد.
وى يادآور شــد: عالوه بر رعايت نكات پروتكل هاى بهداشــتى براى جداسازى بيماران 

كرونايى و درگيرى كليوى در بيشــتر بيماران بدحــال كرونايى، با پيگيرى هاى همكاران 
شــاغل در بخش مراقبت ويژه كرونايى، به جداســازى بيماران نيازمند دياليز كه مبتال به 
كرونا نيز هســتند، اقدام كرديم و نصب و راه اندازى سيستم معكوس آب(R/O) و انجام 

دياليز بر بالين بيماران ايزوله در بخش مراقبت ويژه انجام گرفت.
سليمانى با اشــاره به اينكه رعايت پروتكل هاى بهداشتى مى طلبد كه بيماران كرونايى و 
غيركرونايى براى دياليز جداسازى شــوند، خاطرنشان كرد: عالوه بر اين مزيت دياليز بر 
بالين بيماران بخش مراقبت هاى ويژه از ايجاد بيشتر اختالالت هموديناميك و عوارض و 
خطرات با دنباله آن بسيار مى كاهد و ارجحيت دارد و اقداماتى از اين قبيل بسيار مؤثر در 

راستاى بهبود ايمنى بيمار است.

 در عصر حاضر با گسترش دامنه استفاده 
از وسايل جديد همچون آسانسور و پله برقي، 
ابزارهاي فناوري اطالعات(كامپيوتر، اينترنت 
و...)، تغيير سبك زندگي و نحوه اشتغال افراد 
و نيز گســترش زندگي آپارتمان نشيني در 
به شدت  شهروندان  تحرك  بزرگ،  شهرهاي 
كاهش يافته اســت و در حقيقت كم تحركي 
افراد عامل مؤثري براي افزايش ميزان مرگ 

و مير، بيماري ها و ناتواني ها است.
عالوه بر ايــن به دليل مشــغله بيش از حد 
شــهروندان، نبود فرصت كافي جهت انجام 
تمام كارهــاي روزمره و نيز فاصله زياد بين 
شهروندان  شــهري،  خدمات رساني  مراكز 
به خودرو و ســاير وســايل مدرن به شدت 
وابسته شده اند و فعاليت هاي اوقات فراغت 
نيز به نوعي تنظيم شده  كه كمترين تحرك و 

فعاليت بدني را به همراه دارد.
بنابراين برنامه ريزي بــراي «گذران فراغت» 
به ويژه در فضاى شــهرى با برنامه ريزي در 
حوزه جوانان ارتبــاط نزديكي پيدا مى كند 
زيرا ســاماندهي فضايي و تأمين امكانات 
فراغتــي تا حدود زيادي به كميت و كيفيت 
فضاهاي شــهري و تجهيزات آنها وابســته 
اســت، در اين راستا نقش مديريتي ارگان ها 
و سازمان هاي مختلف شهري نظير شهرداري 
جهــت تأمين فضاهاي تفريحي-ورزشــي 
موردنياز اقشــار مختلف جامعه براي بهتر 
ســپري كردن اوقات فراغت افراد پراهميت 
است. حال آنكه خوشبختانه طى ماه هاى اخير 
شهردارى منطقه يك همدان با داشتن برنامه 
منجسم براى تحقق فضاى پرنشاط و در عين 
حال سالم براى شهروندان و به ويژه جوانان، 
اقدامات مؤثرى را در اين عرصه در دستور 
كار قرار داده اســت، به طورى كه توانسته با 
اتخاذ تصميمات نوين بــراي ارائه ضوابط 
و الگوهايــي براي فراهم كــردن فضاهاي 
متنوع ازجملــه در پارك ها، زمين هاي بازي 
و مراكز ورزشي تأثيرگذار باشد، به گونه اى 
كه شــهردارى منطقه يــك عالوه بر اجراى 
پروژه هاى موجود، توســعه زيرساخت هاى 
اين  برنامه هاى  جزو  را  ورزشــى-فرهنگى 

مجموعه شهرى قرار داده است.
بر اين اســاس با توجه به آنچه گفته شد از 
آنجايى كه اداره كل ورزش و جوانان متولى 
اصلى حوزه ورزش و جوانان و مسائل مرتبط 
با اين فضاســت، درباره فعاليت هاى انجام 
شده توسط شهردارى منطقه با حميد سيفى 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان به 

گفت و گو نشستيم: 
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه در جامعه امروزى ورزش منظم 
و اصولى يكى از نيازهاى اساســى در جوامع 
بشرى است، گفت: اين احساس نياز تا بدانجا 
پيش رفته كــه دولت ها در برنامه ريزى خرد و 
كالن خــود، ورزش را در اولويت هاى پايه اى 
لحاظ مى كننــد و يكى از رموز پيشــرفت و 

سالمت جامعه بشرى مى دانند.
حميد ســيفى افزود: ورزش امروزه به حدى 
مهم است كه براى دســتيابى به يك جامعه 
ســالم، بانشاط و ورزشــكار نياز است يك 
مجموعه فراتر از دستگاه ورزش به آن توجه 

داشته باشد.
وى بــا تأكيد بر اينكه شــايد در ســال هاى 
اخيــر وجــود وزارت ورزش و جوانــان و 
زيرمجموعه هاى آن اين تصــور را در جامعه 
ايجاد كرده باشد كه فراهم كردن زمينه ورزش 
تنها وظيفه اين دســتگاه است، عنوان كرد: اين 

توقع مانند اين اســت كه 
بگوييــم پرداختــن به 
وظيفه  فرهنگ  مقوله 
وزارتخانــه  يــك 
و  اســت  خــاص 
ديگــر وزارتخانه ها و 

بخش هــا در اين زمينه 
وظيفه اى ندارنــد و بايد 
تنها به امور خود بپردازند.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان 
همدان با بيان اينكه به يقيــن تعريف و ايجاد 
فضاهاى ورزشى در سطح شهر كمك شايانى 
به توسعه ورزش و سالمت جامعه خواهدكرد، 
گفــت: خوشــبختانه اين رويكرد از ســوى 
شــهردارى همدان و به ويژه شهردارى منطقه 
يك از طريق ايجاد فضاهاى ورزشى متعدد در 
ماه ها اخير به عنوان يك الگو قابل مطرح است.

ســيفى با اشــاره به اينكه عملكرد مديريت 
منطقه يك شــهردارى همدان در بحث ايجاد 
زيرساخت هاى ورزشى و در عين حال اجراى 
جوانان  محوريــت  با  فرهنگى  برنامه هــاى 

ســتودنى است، عنوان كرد: در واقع ورزشكار 
بودن و در عين حال ورزشــى بودن شهرداران 
مناطــق و به ويژه مديريت شــهردارى منطقه 
يك، نقطه قوتى است كه ما را در حوزه ايجاد 
زيرســاخت هاى ورزشى در سطح شهر يارى 

مى كند. 
وى با بيان اينكه فعاليت هاى صورت گرفته با 

موضوع ورزش و جوانان 
از ســوى شــهردارى 
منطقه يــك در واقع 
نشان از دغدغه مندى 
دارد،  عزيــران  اين 
درواقع  كــرد:  اذعان 
تفكر و ديدگاه شهردار 
منطقــه يــك به ســوى 
توســعه محورى در عرصــه 
ورزش و جوانان در فضاهاى شهرى 

است.
 سيفى با شــاره به ايجاد فضاهاى ورزشى در 
پارك و ايجاد زمين چمن در بيشــتر محالت 
اين منطقه و در عين حال ايجاد بوســتان هاى 
محله اى، تصريح كرد: آنچه مسلم است اينكه 
درواقــع درك متقابلــى از كمبودها و تالش 
براى رفع آنها از سوى اين مديريت در عرصه 

فضاهاى ورزشى در شهر وجود دارد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 

اشــاره به اينكه نتيجه و برآيند زيرساخت هاى 
ورزشى ايجادشده در منطقه يك شهردارى طى 
سال هاى آتى خود را در افزايش نرخ سالمت 
جامعه نشــان خواهد داد، بيــان كرد: در واقع 
منطقه يك شهردارى همدان به عنوان يك بال 
توانمند در كنار اداره كل ورزش و جوانان در 
بخش هاى مختلف كارساز و كارآمد وارد شده 

است.
 ســيفى با اشاره به اينكه خوشبختانه جلسات 
متعددى را با مديران شهردارى در بخش هاى 
مختلف ورزش همگانى، ورزش شــهروندى 
و... برگــزار كــرده و خواهيم كــرد، گفت: 
خوشبختانه شهردارى همدان در حيطه وظايف 
تعريف شده در حوزه ورزش و جوانان خوب 

ظاهر شده است.
 وى با تأكيد بر اينكه زيرساخت هاى ورزشى 
ايجادشــده در منطقه يك شــهر همدان، گام 
محكمى در مسير توســعه ورزش و به تبع آن 
سالمت جامعه خواهد بود، عنوان كرد: درواقع 
خواسته اصلى ما اين است كه ديگر نهادها نيز 
همچون شــهردارى پاى كار آمده و مؤثر واقع 

شوند. 
 وى با اشــاره به اينكه يكى از سياســت هاى 
تعريف شــده در اداره كل ورزش و جوانــان 
افزيش سرانه ورزشى اســت، افزود: به دنبال 
آن هستيم كه در يك ســال ونيم آتى سرانه 64
درصــدى را به 74 درصد برســانيم و به يقين 
ايجاد زيرساخت هاى ورزشى در فضاى شهرى 
ما براى رسيدن به اين هدف كمك خواهد كرد. 
 وى با اشــاره به بازســازى مجموعه شهداى 
شهردارى توسط شهردارى منطقه يك، تصريح 
كرد: عالوه بر ايجاد فضاهاى جديد ورزشــى 
به يقين حفظ و نگهدارى و در عين حال احياى 
امكانات و زيرساخت هاى ورزشى نيز ما را در 

رسيدن به سرانه مطلوب يارى خواهد كرد.
با توجه به آنچه گفته شــد خوشــبختانه در 
ماه هاى اخير با رويكرد دغدغه مندانه مديريت 
شــهردارى منطقه يك شهردارى همدان، نگاه 
مثبت و روند بسيار مطلوبى در زمينه پرداختن 
به ورزش، ساخت فضاهاى ورزشى و برپايى 
برنامه هاى فرهنگــى و اجتماعى جوان محور 
در محالت مختلف اين منطقه شهر و توسعه 

زيرساخت هاى ورزشى را شاهد بوده ايم.
نگاهى كه آكنــده از روحيه خدمت همه جانبه 
است و رفاه و آسايش شــهروندان را تنها در 
جمع آورى زباله و آســفالت و نظافت شهرى 
نمى دانــد؛ بنابرايــن انتظار مــى رود اين نگاه 
مسئوليت گرايانه همچنان بر فضاى شهردارى 

منطقه يك و ديگر ادارات نيز حكمفرما باشد.

درخواست مديركل ورزش و جوانان استان از دستگاه ها با اشاره به اقدامات منطقه يك

سيفى: از شهردارى ياد بگيريد
■ مديركل ورزش رويكرد شهردارى منطقه يك را توسعه محور در ايجاد زيرساخت هاى ورزشى ويژه جوانان مى داند

توسعه محورى 

تفكر و رويكرد شهردارى 

منطقه يك شهر همدان 

است و برآيند اين نوع تفكر 

با افزايش نرخ سالمت در 

سال هاى آتى مشخص 
خواهد شد

تحويل 90 مورد جهيزيه 
به نوعروسان زيرپوشش 

كميته امداد مالير
 مدير كميته امداد مالير بــا بيان اينكه از ابتداى 
امســال 90 مورد جهيزيه به نوعروسان تحويل داده 
شــده، گفت: بيش از 500 ميليــون تومان نيز براى 

جهيزيه نوعروسان هزينه شده است.
تيمور كرمى مقدم در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 
بيش از 20 هزار نفر از خدمات مختلف كميته امداد 
مالير بهره  مند هســتند، اظهار كرد: توانمندســازى 

خانواده هاى زيرپوشش از مهم ترين اولويت هاى اين 
نهاد است كه تاكنون نيز بسيارى از اين خانواده ها از 

چرخه امداد خارج شده و به خودكفايى رسيده اند.
وى بــا بيان اينكه كميته امداد در حوزه هاى مختلف 
طى ســالجارى به مددجويان خدمــات ارائه كرده 
است، گفت: در دهه فجر نيز برنامه هاى مختلفى را 
در راستاى خدمت رسانى بيشتر به افراد زيرپوشش 

خواهيم داشت.
مديــر كميته امداد امام خمينــى(ره) مالير از توزيع 
340 بســته آموزشى در بين خانواده هاى زيرپوشش 
ايــن نهاد در دهه فجر خبــر داد و تصريح كرد: اين 
بسته ها شــامل كتاب هاى آموزشــى با موضوعات 

خانواده، سبك زندگى بصيرت افزايى، فرهنگ دين 
و شــهادت و... است كه براى اين طرح فرهنگى 15 

ميليون تومان هزينه شده است.
وى از توزيــع 30 مــورد جهيزيه به نوعروســان 
زيرپوشــش اين نهاد در دهه مبارك فجر خبر داد و 
تصريح كرد: اين تعداد جهيزيه از منابع امداد و كمك 
خيران تهيه شده و مبلغ هر كدام نيز بيش از 8 ميليون 

تومان است.
كرمى مقدم با بيان اينكه از ابتداى امســال 90 مورد 
جهيزيه به نوعروسان تحويل داده شده است، يادآور 
شــد: بيش از 500 ميليون تومــان نيز براى جهيزيه 

نوعروسان هزينه شده است.

مدير كميته امداد امام خمينى(ره) مالير با اشــاره به 
اينكه حدود 400 دختر در شرف ازدواج زيرپوشش 
اين نهاد هســتند، اظهار كرد: با توجه به پرونده هاى 
دريافت جهيزيه از خيران و نيكوكاران درخواســت 
مى كنيــم اين نهاد را در تأمين جهيزيه نوعروســان 

يارى كنند.
وى افتتاح 40 واحد مســكونى شهرى و روستايى 
مددجويان در نقاط شهرى و روستايى شهرستان را 
از ديگر برنامه هاى دهه فجر دانست و تصريح كرد: 
برگزارى جشــن تكليف براى 70 دختر زيرپوشش، 
ارائه تسهيالت خوداشــتغالى، برگزارى برنامه هاى 
فرهنگى و آموزشى در فضايمجازى براى مددجويان 

و... از ديگــر برنامه هاى كميتــه امداد مالير در دهه 
فجر است.
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رحمانى فضلى: 
فضاى سرد و ساكت انتخابات 

بايد فعال تر شود
 وزير كشور با ابراز نگرانى از 
فضاى سرد و ســاكت انتخابات 
1400، گفــت كــه احــزاب و 
گروه هاى سياســى بايــد فعال تر 
باشــكوهى  انتخابات  تا  شــوند 

برگزار شود.
عبدالرضا  ايرنــا،  گــزارش  بــه 
پس  روزگذشــته  رحمانى فضلى 
از نشست با اســتانداران سراسر 
كشور در جمع خبرنگاران، گفت: 4 مسأله امنيت، انتخابات، معيشت 
و ســالمت مردم در دستور كار اين نشست قرار داشت. وى ادامه داد: 
به رغم فشارها و شرايط سخت اقتصادى و مشكالت ناشى از تحريم 
و مشكالت اقتصادى ناشــى از بيمارى كرونا كه در حوزه مشاغل و 
كســب و كار نقصانى بزرگ ايجاد كرده بود، امنيت كشور قابل قبول 
بود و نظارت ها، كنترل ها و مديريت به موقع و مناسب انجام مى شد و 
مسئوالن هم به موقع پاسخگوى نيازهاى مردم بودند. رحمانى فضلى 
تصريح كرد: تأكيد شــد نظارت دقيق تــر و فعال تر در مرزهاى غربى 
اعمال و از تمام امكانات براى تقويت مرزهاى شــرقى كشور استفاده 
شود. همچنين كنترل و چگونگى هزينه هايى كه دولت در اين منطقه 

داده است، مشخص شود.
رئيس شــوراى امنيت كشور افزود: بحث امنيت انتخابات در نشست 
مطرح شــد و اطلس امنيت انتخابات درحال تهيه شــدن است و اين 
اطلس هــر ماه تغيير مى كند و تاكنون مشــكل خاصى در اين حوزه 

نداشتيم.
 ابراز نگرانى وزير كشور از فضاى سرد انتخابات

رحمانى فضلى انتخابات را مهم ترين مسأله سياسى كشور توصيف و 
اظهار كرد: هنوز فضاى سياســى و اجتماعى جامعه و افكار عمومى 
نســبت به انتخابات حساســيت و بازتاب و انعكاس خاصى را نشان 
نداده اســت. وقتى اين دوره از انتخابات را با 4 ســال گذشته مقايسه 

مى كنيم براى ما كمى نگران كننده است.
وزير كشور با بيان اينكه در دور قبلى انتخابات افرادى كه اعالم آمادگى 
كرده بودند 2برابر آمار و ارقامى است كه اكنون داريم، خاطرنشان كرد: 
اين فضاى ســرد و ساكت در حوزه اجتماعى و سياسى اقتضا مى كند 
كه فعاليت و كار بيشــترى از منظر گروه هاى سياسى و احزاب انجام 
شــود تا بتوانيم مقدمات آن را فراهم كنيم و به استقبال يك انتخابات 

باشكوه برويم.
رحمانى فضلى تأكيد كرد: براى داشــتن يك دولت با اقتدار، كارآمدتر 
و با پشتوانه حمايت بيشتر از مردم الزم است انتخاباتى باشكوه داشته 

باشيم.
وى گفت: آموزش از منظر وزارت كشــور يكى از مقدمات انتخابات 
است كه آموزش به طور مستمر درحال انجام است. هيأت هاى اجرايى 
در سراسر كشــور فعاليت و حدود 1/5 ميليون نفر در سراسر كشور 
به ســتاد انتخابات كمك مى كنند كه برخى از آنها بيرون از مجموعه 

وزارت كشور هستند.
رحمانى فضلى با بيان اينكه چاپ تعرفه ها آغاز شــده اســت، گفت: 
اميدواريم در حوزه سياســى بتوانيــم انتخابات را مؤثرتر و بهتر پيش 

ببريم.
وزير كشور، بحث توليد، رفع موانع توليد و كمك به توليدكنندگان را 
از موضوعات مهم در حوزه اقتصادى عنوان و تصريح كرد: براســاس 
گزارش استانداران، ستاد تسهيل و بازار در بحث ذخاير كاالها در ايام 
حاضر و عيد و رمضان مشــكل خاصى ندارد و از حيث رفع موانع، 

ستاد تسهيل اقتصادى فعاليت بسيار خوبى را آغاز كرده است.
وى ادامه داد: اين ســتاد با همكارى وزارت صمت و وزارت كشــور 
در همه اســتان ها راه اندازى شده است و 24 ساعته فعاليت دارد. همه 
دســتگاه هاى عضو كمك بسيار خوبى به اين ســتاد مى كنند و روند 
پيش رو نشان از حمايت بيشتر از واحدهاى توليدى و رفع موانع دارد. 
هرچند برخى از مسائل مانند مواد اوليه و كاالهاى واسطه اى يا صدور 
به تحريم ها برمى گردد كه الزم است در آن زمينه هم در حوزه سياست 

خارجى اقداماتى انجام شود.
وزير كشور با اشاره به مشكل مشاغل خرد در حوزه اقتصادى به ويژه 
مشاغل خدماتى خصوصًا در شهرهاى زيارتى و سياحتى، گفت: در 
استان هاى خراســان رضوى، فارس، اصفهان، قم و ديگر  مكان هاى 
ســياحتى و زيارتى خدمات فراوانى صرف مسافران و زائران مى شد 
كه كســبه ها و مشاغل اين استان ها با كم شــدن مسافران با شرايط 
ســختى مواجه هستند و اين مستلزم كمك بيشــتر از طرف دولت 

است.
رحمانى فضلــى اظهار كرد: اولويت هاى آســيب هاى اجتماعى از 
جمله اعتياد و حاشيه نشــينى در نشست مطرح و گزارش مفصلى 
از پيشــرفت كار در حاشيه نشينى ارائه شد. موضوع جديد مطرح 
شــده، بحث و بررسى آســيب هاى اجتماعى و اهميت آن در اثر 
كرونا اســت كه 3 جلســه تاكنون برگزار و آســيب هاى ناشى از 
كرونا و تأثير آن بر ابعاد روانى و فردى بررســى شد. آمار و ارقام 
نشــان از افزايش اين آسيب ها اســت كه به استانداران گفته شده 

چه كارى انجام دهند. 
وزير كشــور خاطرنشــان كرد: برخى تصميمات اين نشســت در 
وزارت كشــور مصوب و برخى هم براى تصويب به هيأت دولت 
ارجاع مى شــود. اميدواريم در ايام باقى مانده دولت يعنى تا مرداد 
1400 مردم در امنيت و نشاط سياسى و اجتماعى و شرايط مساعد 

باشند.
رحمانى فضلى گفت: همچنين در جلســه تأكيد شد كه استانداران 
در بحث وحدت انسجام و هماهنگى ميان دستگاه هاى حاكميتى و 
اجرايى تالش خود را انجام دهند تا در يك همكارى، هماهنگى و 

همدلى روزافزون بتوانيم پاسخگوى مشكالت مردم باشيم.

مفتح در ديدار با سفير فرانسه در تهران:
فرانسه نسبت به رعايت حقوق مسلمانان 

حساسيت داشته باشد
 رئيس گروه دوســتى پارلمانى جمهورى اســالمى ايران و فرانسه 
روزگذشــته با فيليپ تيه بو سفير جمهورى فرانســه در ايران ديدار و 

گفت وگو كرد.
به گزارش خانه ملت، محمدمهدى مفتح با اشاره به توهينى كه در فرانسه 
به ســاحت مقدس پيامبر اكرم(ص) شــد، گفت: اين موضوع موجب 
رنجش مســلمانان جهان و همچنين ملت ايران گرديد، انتظار مى رود 
دولت و مجلس فرانســه نسبت به رعايت حقوق و شئون مسلمانان و 

پيروان اديان آسمانى حساسيت داشته باشند.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه با اشاره به 
نقش مؤثر ديپلماسى پارلمانى در توسعه مناسبات فى مابين، بر آمادگى 
مجلس شوراى اسالمى براى افزايش مراودات 2 كشور براى تقويت و 
گسترش همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى مختلف، به ويژه پارلمانى 
و اقتصادى تأكيد كرد و گفت: اميدواريم با بهبود شرايط كرونايى امكان 

تبادل هيأت هاى پارلمانى ميان 2 كشور فعال شود. 
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در بخش 
ديگرى از سخنان خود با اشاره به تحريم هاى ظالمانه آمريكا در شرايط 
كرونايى عليه ملت ايران گفت: متأســفانه آمريكا در چارچوب فشــار 
حداكثرى و كامال غيرانسانى، مانع دستيابى كشورمان به منابع مالى خود 
براى تهيه دارو و تجهيزات پزشــكى شده است، اما جمهورى اسالمى 
ايران با تكيه بر تالش متخصصان متعهد داخلى گام هاى بزرگى در توليد 
واكسن ملى ضدكرونا برداشته و تا مرحله تست انسانى پيش رفته است. 
سفير فرانسه در تهران گفت: ديپلماسى پارلمانى بخش مهمى از روابط 

دوجانبه ميان فرانسه و جمهورى اسالمى ايران را تشكيل مى دهد. 
فيليپ تيه بو با ابراز تأســف از خروج يكجانبه آمريكا از برجام و اعمال 
تحريم هاى دارويى عليه مردم ايران به ويژه در شرايط كرونايى كنونى جهان، 
گفت: فرانسه با سياســت هاى دولت آمريكا مبنى بر ايجاد محدوديت در 
دسترسى ملت ايران به دارو و تجهيزات پزشكى مخالف است و بر همكارى 

فعال ميان 2 كشور براى مبارزه با ويروس كرونا تأكيد دارد. 

سقفى براى همكارى ها قائل نيستيم
 وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در ديدار با همتاى آذربايجانى با 

بيان اينكه سقفى براى همكارى هاى فى مابين قائل نيستيم.
بــه گزارش فارس، محمدجــواد ظريف در ادامه ديدار بــا مقامات جمهورى 
آذربايجان، بــا جيحون بايراموف وزير امور خارجه اين كشــور ديدار كرد و 
آمادگــى همه جانبه بخش هاى مختلف اقتصادى در ايران براى حضور فعال در 
پروژه هاى اقتصادى جمهورى آذربايجان را اعالم و برقرارى آرامش در منطقه 
را فرصت بزرگى براى همكارى هاى 2 كشــور در زمينه ترانزيت و فعال سازى 
كريدورهاى شرق- غرب و شمال- جنوب برشمرد. وى همچنين هدف از سفر 
به منطقه و آغاز آن از باكو را تالش و مساعدت براى برقرارى صلح و آرامش 
عنوان و از اينكه ديدارهاى فشرده مقامات جمهورى آذربايجان و كشورمان در 

ماه هاى اخير در سطح مناسبى گسترش يافته است، ابراز خرسندى كرد.

جزئيات طرح اعطاى سهميه بنزين به خانوارهاى 
بدون خودرو

 ســخنگوى كميسيون انرژى مجلس شوراى اســالمى از دنبال كردن طرح 
اعطاى ســهميه بنزين به خانوارهاى بدون خودرو خبر داد. به گزارش ايســنا، 
مالك شريعتى در صفحه شخصى خود در توئيتر، نوشت: اين طرح در  كميسيون 
تلفيق با يك رأى مصوب نشــد؛ زيرا 1-فضاســازى مؤثر آقاى گل سفيدى از 
دولت كه جلسه را ترك كرد! 2-با وجود علم قبلى، آقاى حاجى بابايى در كميته 
تبصره14، منبع مالى طرح را به طرح هاى سايرين توزيع كرد! وى در ادامه اعالم 
كرد كه تغيير نكردن قيمت ها (1500 و 3000)، حفظ همه سهميه ها تا 2 خودرو 
در خانوار، 60 ليتر در ماه، حفظ همه سهميه هاى عمومى وانت، موتور، تاكسى 
و ...،  ايجــاد بــازار خريد و فروش براى انتفاع مردم،  بــراى خانوارهاى بدون 

خودرو، نفرى 15 ليتر در ماه، از نكات اصلى اين طرح است. 

دليل توقيف نفتكش ايرانى توسط اندونزى 
درحال بررسى است

 مردم عراق بدانند كه ايران در كنار آنها اســت تا آنها اين بحران ها را از ســر 
بگذارنند. ايران در كنار متحدان خود و كشــورهاى دوست اجازه نخواهد داد كه 
بار ديگر داعش خود را در عراق و يا در منطقه ســازماندهى كند. به گزارش مهر، 
ســخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان روزگذشته در نشست خبرى خود در 
ارتباط با موضوع توقيف نفتكش ايرانى از سوى اندونزى، گفت: ما منتظر دريافت 
گزارش هاى بيشترى در اين ارتباط از سوى دولت اندونزى هستيم. تاكنون برخى 
اطالعات ضد و نقيضى در اين زمينه دريافت كرديم و منتظر دريافت گزارش هاى 
بيشتر هستيم. وى خاطرنشان كرد: سازمان بنادر و كشتيرانى و شركت صاحب كشتى 
به دنبال بررسى داليل موضوع و حل اين مسأله هستند و سفارت ما در اندونزى و 

همچنين وزارت خارجه اين مسأله را از نزديك پيگيرى مى كند.

محمد ترابى  »
 اختالف نظر و شكاف عقيده ميان دو حزب 
اصلى در كشــور در دهه اخير با شيب نسبى 
درحال افزايش است. البته اين مسأله از لحاظ 
سياسى مشكل به حساب نمى آيد و حتى آن را 
مى توان بر رشد و واقعى شدن تفكرات حزبى 
در كشــور دانســت. با اين حال برخى عوامل 
سبب شــده اســت كه اختالف نظر هاى ميان 
اعضاى 2 طيف اصلى در كشور، موجب بروز 
حاشيه هاى بى حد و مرز شده كه حاصلى جز 
افزايش هزينه ها در سياست داخلى و خارجى 

براى مردم و كشورمان دربر نخواهد داشت. 
يكى از اين عوامل حاشيه ســاز، تندروى هاى 
جناحى اســت. اختالف نظر هــاى فاحش و 
رقابت هــاى جــدى ميان احزاب در بيشــتر 
كشــور هاى دموكراســى حال حاضر وجود 
دارد. بــا اين حال، اين اختــالف و رقابت ها 
به دليل داشــتن بدنه حزبِى واقعى و برخى از 
قوانين مرتبط، غالباً به حاشيه رانده نمى شود و 
درصورت ايجاد حواشى نهايتاً توسط اعضاى 

اصلى احزاب كنترل مى شود. 
اين امر در دنياى سياســت امــرى طبيعى و 
قابل درك اســت كه احزاب در جريان رقابت 
با يكديگر، قصد تضعيــف و يا حتى حذف 
يكديگر را داشته باشند، با اين حال بدنه اصلى 
احزاب با پشتوانه و نظارت مردمى و همچنين 
وضع برخى قوانين پيش بينى شــده در قانون، 
جلوى اين دســته از مناقشات و حواشى را كه 
به قصد تضعيف و يا به حاشــيه راندن حزب 
رقيب رخ مى دهد، مى گيرنــد؛ زيرا اين قبيل 
تندروى ها در هر نظام سياســى كه رخ دهد، 
بحران داخلى و خارجــى ايجاد خواهد كرد. 
همان طور كه در 4 ســال گذشــته شاهد اين 
مسأله بوديم كه اياالت متحده آمريكا با روى 
كار آمدن دونالد ترامپ كه به عنوان يك تندرو 
شناخته مى شود با چالش هاى بزرگى روبه رو 

شده است. 
بــا اين حال بايــد گفت كه شــرايط احزاب 
درحال حاضــر در كشــورمان نيــز اوضاع و 
شــرايط مناســبى ندارد. رقابت ميان احزاب 
كشور در دهه گذشته با حواشى و چالش هاى 
فراوانى رو به رو بوده كه يكى از اين حواشى را 
مى توان فحاشى و استفاده از الفاظ غيرسياسى 
مســئوالن، مقامات و فعاالن سياسى در قبال 

يكديگر است. 
در تازه ترين اخبار از اين تندروى هاى اخالقى 
و سياســى، يك روحانى كــه ميهمان يكى از 
دولت  اعضاى  بود  صداوســيما  شــبكه هاى 
و رئيس جمهــور را «پاى منقلــى» خواند. با 
اين حال اين بى احترامى به دومين مقام ارشــد 
نظام جمهورى اســالمى ايران در رسانه ملى، 
پس از گذشت چندين روز واكنش عبدالعلى 
على عســكرى رئيس ســازمان صداوســيما 
را برانگيخــت و وى در بيانــه اى از مردم و 

رئيس جمهور عذرخواهى كرد. 
اما پرسشى كه در ذهن پيش مى آيد اين است 
كه چرا در اين ســال ها به اين نقطه رسيده ايم 
كه در شــبكه ملى به رئيــس جمهور اهانت 

مى شود؟
 اهانت مقامات و مسئوالن 

به يكديگر 
در گام نخســت مى بايســت گفت كه اهانت 
مســئوالن كشــور به يكديگر قبح اين عمل 
غيراخالقى را در ذهن عوام شكســته است. 
پــس از تصاحب مجلس يازدهم به دســت 
اصولگرايــان و آغاز تقابــالت اين مجلس با 
دولت دوازدهم، اين گونه حواشــى را همواره 
در پى داشته اســت. برخى از اين نمايندگان 
مجلس كه از همان ابتداى  كار مجلس يازدهم، 
سر دشمنى را با دولت دوازدهم آغاز كرده اند، 
در چنديــن مقطع به صــورت صريح اعضاى 
كابينــه دولــت و شــخص رئيس جمهور را 
مورد اهانت و تهديد قرار دادند. اين مســأله 
در 2 مرحلــه واكنش مقام معظم رهبرى را به 
خود معطوف كرد. حضرت آيت ا... خامنه اى 
يــك نوبت در تير و در پــى اهانت و تهديد 
محمد جواد ظريــف در صحن علنى مجلس 
توســط برخى نمايندگان، فرمودند كه «روابط 
مجلس با دولتمردان بايد مطابق قانون و شرع 
باشد، يعنى پرســش و تفحص به عنوان حق 
مجلس وجود داشته باشد اما توهين و دشنام 
و نسبِت بدون علم به دولتمردان به هيچ وجه 
جايز نيســت و برخى از اين نســبت ها حرام 

شرعى است».
بــا اين حال و طــى ادامه رونــد توهين به 

رئيس دولت و اعضاى كابينه، رهبر انقالب 
بارى ديگــر به طور صريح و قاطع اهانت به 
رئيس جمهورى را مورد اشــاره قرار داده و 
فرمودند «ممكن اســت انتقاد درستى داشته 
باشــيد، انتقاد كنيد اشكالى ندارد اما انتقاد با 
اهانت و هتك حرمت متفاوت اســت. هتك 
حرمت در ميان مردم حرام اســت و نسبت 
به مســئوالن بيشتر، به ويژه در ميان مسئوالن 
تذكرات  وجود  با  متأسفانه  كشور».اما  باالى 
و توصيه هــاى صريح مقام معظم رهبرى در 
اين زمينه، همچنان شاهد برخى اهانت هاى 
واضــح و در لفافه به دولت و رئيس جمهور 
از ســوى برخى مقامات و فعاالن سياســى 

هستيم.
 واكنش نشان ندادن و تقبيح نكردن 

اهانت ها از سوى مقامات
همان طور كه در باال نيز به آن اشاره شد، يكى 
از عناصر كنترل حواشــى درباره رقابت هاى 
حزبى، خود احــزاب و مقامات ارشــد آنها 
هستند. هنگامى كه يكى از افراد وابسته با يك 
حزب مشخص، مرتكب خطا و حاشيه سازى 
مى شود، خواسته يا ناخواسته عملكرد حزب 
متبوعش را زير ســؤال خواهد برد. از اين رو 
ديگر اعضاى حزب و مقامات ارشــد حزبى 
نسبت به تقبيح و يا سرپوشانى عمل وى اقدام 

مى كنند. 
به طور مثال در اياالت متحده آمريكا در 4 سال 
رياســت جمهورى ترامپ، شــاهد بوديم كه 
هم حزبى هاى اين رئيس جمهور جمهورى خواه 
آمريــكا رفته رفته از وى فاصلــه گرفته و به 

منتقدان وى تبديل شدند. 
اين مسأله در كشور خودمان نيز صادق است. 
در پى حواشــى پيش آمده چند روز پيش كه 
على اصغر عنابســتانى نماينده مردم ســبزوار 
در مجلس، بــه  صورت يكى از عوامل وظيفه 
پليس راهور ســيلى زده بود، شاهد اين مسأله 
هستيم كه بسيارى از هم  حزبى هاى اين نماينده 
ضارب(البته همچنــان صحت خبر مذكور از 
سوى مقامات قضايى تأييد نشده  است) نسبت 
به اين اقدام وى، واكنش  نشــان داده و در اين 
ميان برخى واكنش هاى تندى نيز از خود نشان 
دادند. در اين ميــان محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس يازدهم در واكنش به اين اتفاق گفت: 
« در برابر قانون همه مســاوى هستند. مجلس 
به كســانى كه به وظيفه قانونــى خود عمل 
مى كنند افتخار مى كند و  نخستين مدافع  حقوق 
آنهاســت. در حادثه اخير، به محض شــنيدن 
نخستين گزارش ها، دستور بررسى دقيق ماوقع 
صادر شــد؛ درصورت احراز تخلف، هيأت 
نظارت بر نمايندگان بدون مسامحه بررسى و 

برخورد قانونى خواهد كرد.»  
اين اقــدام نمايندگان مجلس بســيار صحيح 
و بجا بــوده و قطعاً در جلوگيــرى از تكرار 

اين گونه اتفاقات تأثيرگذار خواهد بود. 
با اين حال بايد توجه كرد كه درباره توهين و 
افتراى برخى از نمايندگان به رئيس جمهور و 
اعضاى كابينه  وى كه مقام معظم رهبرى در 2

نوبت درباره آن تذكر دادند، نمايندگان مجلس 
يازدهم چه واكنشــى از خود نشان دادند. اين 
مسأله از سوى بزرگان حزبى و مقامات ارشد 
وابســته به اين طيف تا چه انــدازه با واكنش 
منفى رو به رو بود؟ اين درحالى است كه برخى 
از اصولگرايــان پس از تذكــرات مقام معظم 
رهبــرى، به هتك حرمــت از اعضاى دولت 
توسط برخى نمايندگان مجلس واكنش نشان 

دادند. 
در هميــن رابطــه نيز خود حجت االســالم 
والمسلمين حسن روحانى در يكى از جلسات 

گفت: «نظر من اين اســت كه چــرا فقط به 
دولتى كه وســط ميدان جنگ است حمله مى 
كنيم و به ســايرين حمله نمى كنيم؛ اگر كسى 
به دولت تهمت زد و توهين كرد چرا تشويق 
مى شود! آيا امروز كســى جرأت دارد به قوه 
قضاييــه و نيروهاى مســلح توهين كند؟ اگر 
جرأت مى كنيد بفرماييد؛ فردا اين كار را بكنند 
و ببينيم چه اتفاقى مى افتد و چند نفر احضار 

مى شوند.»
 روى كار آمــدن تندرو ها با افزايش 

عمق اختالفات حزبى
اين قانونى نانوشته است كه شاگردان همواره 
از اســتادان خود متعصب تر هســتند. تجربه 

سياسى نشان داده است كه افراد وابسته به يك 
خط فكرى، پس از كســب قدرت و تجربه، 

اغلب معتدل تر عمل خواهند كرد. 
از ســوى ديگر بــا افزايــش اختالف نظر ها 
ميان طيف ها و جريان هــا، تكيه بر بنيان ها و 
خط مشــى هاى حزبى بيشــتر  مى شود. همين 
مسأله ســبب مى شود كه معتدالن هر 2 طيف 
عملكردشان زير سؤال رفته و به حاشيه رانده 
شوند؛ البته اين مسأله درصورت تضعيف يكى 
از احزاب اصلى صورت مى پذيرد، زمانى كه 
رقابت اصلى بــراى تصاحب قدرت بيش از 
اينكه ميان احزاب اصلى باشــد، ميان اعضاى 

يك حزب صورت مى گيرد. 

بى حرمتى مجلس و رسانه ملى درباره مقامات را بررسى كرديم

رواج فحاشى سياسيون
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يكى  همدان-گل تپه  محــور 
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دارد  رفت وبرگشت  خط  يك 
و هريــك از عالئم  راهنمايى 
تابلوهــاى  جملــه  از  الزم 
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در  پاركينگ  و  لرزاننده  شيار 
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بنابراين مشكل و يا نقصى در 
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مراكز «مثبت زندگى» 
پنجره واحد براى ارائه خدمات به مددجويان است

 معاون اجتماعى ســازمان بهزيســتى كشور نبود آموزش نيروى انســانى و نظارت، پايش و ارزشيابى را پاشنه آشيل راه اندازى و 
توســعه مراكز مثبت زندگى عنوان كرد و گفت: اين مراكز رويكرد «پنجره واحد» براى ارائه خدمات به مددجويان با دسترس پذيرى 

آسان را ايجاد مى كند.
به گزارش ايرنا، حبيب ا... مســعودى فريد افزود: با راه اندازى اين مراكز، افراد تحت پوشش براى دريافت خدمات با دسترس پذيرى 

آسان تنها به يك مركز مراجعه خواهند كرد؛ اين مراكز با هدف ارتقاى كيفيت خدمات بهزيستى به مددجويان شكل گرفته است.
وى بيان كرد: درحالى كه هر يك از افراد براى دريافت خدمات پايگاه خدمات اجتماعى، پايگاه هاى سالمت اجتماعى، همياران، خانه 
سالمت روان محلى يا در حوزه توانبخشى مبتنى بر جامعه CBR و حتى در حوزه اعتياد و مؤسسات مبتنى بر جامعه يا گروه هاى 

محلى (CBO) به مكان هاى مختلف و جداگانه اى مراجعه مى كردند.

هزينه دارو و درمان اعتياد با بيمه سالمت
 چقدر تمام مى شود؟

 مديركل دفتر خدمات تخصصى ســازمان بيمه ســالمت ايران پوشش بيمه اى خدمات بيمه درمانى معتادان مواد مخدر را تشريح 
كرد و گفت: تعرفه هاى مصوب درمان اعتياد بخش دولتى در ســال 99 مالك پرداخت هزينه هاى درمان اعتياد از سوى سازمان بيمه 

سالمت ايران خواهد بود.
حنان حاجى محمودى در گفت وگو با ايسنا، به پوشش بيمه اى خدمات بيمه درمانى معتادان مواد مخدر اشاره كرد و گفت: براساس 
دستورالعمل اجرايى ارائه خدمات بيمه درمانى معتادان مواد مخدر از سوى شوراى عالى بيمه سالمت و تعرفه هاى خدمات سرپايى 
درمان اعتياد به مواد مخدر و روانگردان در بخش دولتى و خصوصى براســاس تصويب هيأت وزيران، ســهم پرداختى سازمان هاى 

بيمه گر پايه معادل 70 درصد تعرفه مصوب بخش دولتى است.
وى اظهار كرد: تعداد 138 مركز دولتى و 198 مركز خصوصى و عمومى غيردولتى طرف قرارداد با سازمان بيمه سالمت هستند.

كشف31 كيلوگرم ترياك در همدان 
 فرمانده انتظامي استان، از كشف 31 كيلوگرم ترياك در عمليات 
پليس مبــارزه با مواد مخدر اســتان با همكاري كاركنــان انتظامي 

شهرستان اسدآباد، خبر داد.
سلمان اميري، در تشريح اين خبر گفت: در پي تالش هاي اطالعاتي 
و عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان يك باند قاچاق 
مواد مخدري كه قصد انتقال مواد مخدر از استان هاي مركزي كشور 

به شهرستان اسدآباد را داشتند شناسايى شدند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: با انجام اقدامات اطالعاتي 
و به موقع خودروهاي سواري حامل مواد مخدر در ورودي شهرستان 
اســدآباد شناســايي و در يك عمليات ضربتي پليس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان و كاركنان انتظامي شهرســتان اســدآباد خودرو آنها 
متوقــف و در بازرســي از آن، 31 كيلوگرم ترياك كشــف، 3 متهم 
دســتگير و 2 دســتگاه خودرو ســواري توقيف و به همراه پرونده 

متشكله تحويل مرجع قضايي شدند.

كشف 22 فقره سرقت در همدان 
 رئيس پليس آگاهي استان از شناسايي و دستگيري سارقان منزل 

و كشف 22 فقره سرقت منزل و 3 فقره سرقت خودرو خبر داد.
علي اســدبيگي گفت: در پي وقوع يك فقره سرقت خودرو 206 از 
ســطح شهر همدان با پيگيري هاي شــبانه روزي پليس مشخص شد 
سارقان پس از سرقت اقدام به سوخت گيري از جايگاه سوخت كرده 
و بدون پرداخت وجه از محل متواري شده اند كه با بررسي دوربين 

مداربسته جايگاه سوخت، هويت يكى از سارقان شناسايي شد.
بــه گزارش پايــگاه خبري پليــس، وى افزود: محــل اقامت متهم 
طي اقدامات ضربتي شناســايي و نامبــرده در يك عمليات از پيش 
تعيين شــده دســتگير و پس از انتقال به پليس آگاهي و در مواجهه 
با داليل و مدارك ضمن اعتراف به ســرقت خودروي موصوف، به 
سرقت 2 دستگاه خودرو 206 ديگر با همدستي 2 نفر از همدستانش 

اعتراف كرد كه ادامه همدستان وي نيز دستگير شدند.
اين مقام انتظامى بيان كرد: با راهنمايي متهمان خودروهاي مسروقه 
كشــف و به پليس آگاهي منتقل شد و با توجه به اين كه در 2 فقره 
سرقت منزل كه در سطح شهر همدان به وقوع پيوسته و تردد خودرو 
206 نقره اي توســط اهالي محل مشاهده شــده بود، ظن كارآگاهان 
مبني بر اينكه ســرقت هاي مذكور نيز توسط آنان انجام گرفته باشد 
قــوت گرفت و دوبــاره از متهم درباره ســرقت هاي ارتكابي منزل 
به صورت فني و تخصصي تحقيق شد كه نامبرده به 22 فقره سرقت 

منزل با همدستي متهمان يادشده، اعتراف كرد.
اسدبيگى افزود: سارقان ضمن تخريب در ورودي خانه هاي وياليي 
به سرقت لوازم منزل و اموال باارزش، طالجات ،تلويزيون و... اقدام 
مي كردند كه تاكنون بخشــي از اموال مســروقه از قبيل تلويزيون، 
ايكس باكس، دوربين فيلمبرداري، ظروف تزييني و ... كشف شده و 
تحقيقات در راستاي كشف مابقي اموال و شناسايي خريداران اموال 

مسروقه ادامه دارد.

دستگيري6 سارق در اسدآباد 
 فرمانده انتظامي شهرســتان اسدآباد، از دســتگيري 6 سارق در 

نتيجه اجراي طرح هاي انتظامي در اين شهرستان خبر داد.
افشــين ياري، در تشــريح اين خبر اظهار كرد: با تشــديد اقدامات 
پيشــگيرانه، اجرايي كردن راهكارهاي قرارگاه مبارزه با ســرقت و 
همچنين كنترل مجرمان، طرح مبارزه با ســرقت نيز در شهرســتان 

اسدآباد اجرا شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وي افزود: در نتيجه اجراي اين طرح 
با انجام اقدامات اطالعاتي و شــگردهاي خاص پليســي، 6 سارق، 
5 معتــاد و خرده فروش مواد مخدر، 4 نفر جلبــي و 9 نفر به دليل 
ارتكاب ســاير جرايم دســتگير و 4 دستگاه وســائط نقليه متخلف 

توقيف و روانه پاركينگ شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان اسدآباد در پايان از شهروندان خواست: 
با رعايت توصيه هاي پليســي، موارد مشــكوك را از طريق فوريت 

پليسي110 در ميان بگذارند.

دستگيري عامل برداشت غيرمجاز
 65 ميليون ريالي در رزن 

 سرپرست انتظامي شهرســتان رزن، از دستگيري عامل برداشت 
غيرمجاز 65 ميليون ريالي از حساب بانكي يك شهروند خبر داد.

مظاهر عليجاني در تشريح اين خبر گفت: در پي شكايت فردي مبني 
بر برداشــت مبلغ 65 ميليون ريال به صورت فيشينگ و غيرمجاز از 
حســاب بانكي وي، موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران 

پليس فتا قرار گرفت.
ــف  ــاي كش ــرفته ترين روش ه ــري از پيش ــا بهره گي ــزود: ب وي اف
ــس  ــان پلي ــط كارشناس ــازي توس ــاي مج ــوزه فض ــم در ح جراي
ــل برداشــت غيرمجــاز  ــايي عام ــات الزم جهــت شناس ــا، اقدام فت
ــا  ــايي و ب ــم شناس ــت مته ــه درنهاي ــت ك ــام گرف ــي انج اينترنت

ــد. ــتگير ش ــي دس ــام قضاي ــي مق هماهنگ
ــرد:  ــي خاطرنشــان ك ــس، عليجان ــري پلي ــگاه خب ــه گــزارش پاي ب
ــابي  ــزه انتس ــه ب ــود ب ــدارك موج ــل و م ــاهده دالي ــا مش ــم ب مته
اعتــراف كــرد و بــا دســتور قضايــي مبلــغ كالهبــرداري شــده بــه 

ــز شــد. حســاب شــاكي واري
فرمانــده انتظامــي شهرســتان رزن در پايان خطاب بــه كاربران و 
اســتفاده كنندگان از فضاي مجــازي و اينترنت، گفت: ضمن ذخيره 
همــه تراكنش هــاي مالي خود، از بــاز كردن ايميل هاي ناشــناس 
خودداري كــرده و مراقب پيامك هاي كالهبرداران باشــيد و راه را 

براي كاربران مزاحم و سوءاستفاده گر مسدود كنيد.

ابتكار: بازى دستورى با نرخ ها 
 پس همونه همه چيز رو دوبل دارن حساب مى كنن!!

روزگار ما: يارانه نقدى سال آينده دوبرابر مى شود
 بزك نمير بهار مياد كمبزه با خيار مياد!!
كيمياى وطن: استقبال از نمايشگاه مجازى

 هميشه پاى تكنولوژى در ميون باشه استقبالم زياده!!
توسعه ايران: پول پاشى با طعم تورم سنگين تر

 خواهشا با اضافه كردن صفر طعمش رو تلخ تر نكنيد!!
سخن روز: پايدارى شبكه گاز در عبور از موج سرما

 قنديل نبنديم صلوات!!
همدان پيام: نگاه منفى مردم به نحوه توزيع واكسن 

 اينم نتيجه تعويق افتادن توليد واكسن!!
آفتاب اقتصادى: خودرو در راه ارزان شدن 

 اين راه سر دراز داره!!
تجارت: خوش نشينى قيمت ها در دوران ركود 
 تا تنور داغه مى خوان نون رو بچسبونن!!

كسب وكار: افزايش فاصله تورمى دهك ها 
 ديگه از فاصله گذشته رسيده به فرسخ!!

آذربايجان: دالر كوتاه آمد اما گرانى نه
 گرانى با طناب اينها نميره توچاه!!

همشهرى: افزايش يارانه از جيب آينده مردم 
 پس قراره از اين جيب به اون جيب كنن!!

بشارت نو: ارزش سهام عدالت تحت تأثير نوسانات بازار
 بدون شرح!!

صاحب قلم: تور خودروسازان براى پول مردم
 يعنى اين دالل ها از هر درى شده مى خوان ورود كنن!!

آفتاب اقتصادى: اجاره ها كاهش خواهد يافت
 شب دراز است و قلندر بيدار!!

غربالگرى از 344 نوع بيمارى نادر 
جلوگيرى مى كند

 مديرعامل بنياد بيمارى هاى نادر با بيان اينكه 344 نوع بيمارى نادر 
در ايران شناسايى شده كه اغلب در ازدواج هاى فاميلى رخ مى دهد اما 
با مشــاوره و غربالگرى مى توان از تولد نوزادانى با چنين بيمارى ها و 

يك عمر زجر و هزينه آن جلوگيرى كرد.
حميدرضــا ادراكى در گفت وگــو با ايرنا، افــزود: طبق تعريف هاى 
جهانى، بيمارى نادر، بيمارى اســت كه به ازاى هر ده هزار نفر 2 تا 5
نفر در هر جامعه به آن مبتال هستند. اين ميزان البته براساس آمارهاى 
كشــورهاى اروپايى است و با توجه به ميزان باالتر ازدواج فاميلى در 
كشــور، برآورد مى شود كه ميزان بروز بيمارى هاى نادر در ايران بيش 

از اين ميزان باشد.
وى گفت: تاكنون حدود 4 هزار بيمار نادر در كشــور شناسايى شده 
و تحت حمايت بنياد امور بيمارى هــاى نادر قرار گرفته اند اما تعداد 
اين بيماران در كشور بسيار بيشــتر است و بسيارى از اين بيماران و 
خانواده هاى آنها هنوز شناســايى نشــده اند و اميدواريم بتوانيم تعداد 
بيشــترى از اين بيماران را در كشــور شناسايى كنيم و تحت پوشش 

قرار دهيم.
ادراكى افزود: برخى بيمارى هاى نادر كه در ايران شناســايى شده، در 
كشورهاى ديگر ديده نشده و مختص ايران است به عنوان مثال 2 بيمار 
نادر در اســتان هرمزگان شناسايى شــده كه دست ها و پاهاى آنها به 
شكل درخت يا سنگ رشد مى كند. بيمارى هاى ديگرى نيز مانند اين 

بيمارى در كشور وجود دارد كه بايد شناسايى و به دنيا معرفى شود.
وى گفت: براى شناســايى و معرفى بيمارى هاى نادر موجود در ايران 
اطلس بيمارى هاى نــادر را تدوين كرده ايم. تاكنون 3 جلد اين كتاب 
منتشــر شــده و جلد چهارم آن درحال تدوين است و اين اطللس را 
به طور رايگان در اختيار پزشكان و دانشجويان پزشكى قرار مى دهيم.

مديرعامــل بنياد بيمارى هاى نادر افــزود: ازدواج هاى فاميلى يكى از 
مهم ترين عوامل تولد بيماران نادر اســت و بــا توجه به ميزان باالى 
ازدواج هاى فاميلى در ايران موضوع بســيار مهمى است و بايد براى 
پيشــگيرى از تولد اين بيماران، خانواده هــا آموزش ببينند تا اين نوع 

بيمارى ها و تولد اين نوزادان در كشور كاهش پيدا كند.

داروهاى افسردگى تأثيرى
 در تسكين كمردرد مزمن ندارند

 نتايج بررســى انجام گرفته حاكى از آن اســت كه برخالف باور 
رايج، اين گروه از داروهاى محرك تأثيرى بر تسكين درد مزمن كمر 

يا آرتروز زانو و مفصل ران ندارند.
به طور كلى داروهاى محرك براى دردهاى كمر و آرتروز كافى نيستند 
و اين درحاليســت كه به شكل گســترده اى در تسكين اين بيمارى ها 

مورد استفاده قرار مى گيرند.
به گزارش ايسنا، يافته هاى به دست آمده براساس شواهد تقريبا قطعى 
است كه نشان مى دهد اثربخشى اين داروها در افراد مبتال به كمردرد 
بسيار ناچيز است، هرچند نمى توان اثربخشى اندك آن را براى بيماران 

مبتال به آرتروز رد كرد.
در بيشــتر دســتورالعمل ها مصرف داروهاى افسردگى براى تسكين 
دردهاى طوالنى مدت(مزمن) كمر و آرتروز مفصل ران و زانو توصيه 

شده است اما شواهد موجود در مورد استفاده از آنها قطعى نيست.

مهدى ناصرنژاد»
 اين روزها درحالى كه بسيارى كاالهاى 
كميــاب و ارز آزادى را حتى مى توان كمى 
مزه مــزه كرد، اما شــايد لمحــه اى زندگى 
و نيم قاشــق شــربت ســالمتى را بــه هر 
قيمــت نتــوان در بوفه و دكه بســيارى از 
به دست  خصوصى  بخش  بيمارســتان هاى 

آورد. 
بهتر اســت چنين عنوان كنيــم، درحالى كه 
در  كشــورمان  درمانــى  كادر  اكثريــت 
بيمارســتان هاى دولتــى و تحت پوشــش 
دانشــگاه هاى علوم پزشكى در اين شرايط 
تلــخ كرونايى با تمام تــوان و با عالى ترين 
مدارج تخصصــى و با كمتريــن هزينه ها 
بــراى نجات جان بيماران از جان شــيرين 
خــود مايه مى گذارند و ايثــار مى كنند، در 
اغلــب بيمارســتان ها و كلينيك هاى متعلق 
به بخش خصوصى و پزشكان آزاد، بايد از 
تمام دار و ندارت بگــذرى تا بلكه اميدى 
به بهبــودى بيمار رنجور خــود پيدا كنى! 
اى كاش تمــام مصائب بيماران و مراجعان 
ناگزير به بيمارســتان هاى بخش خصوصى 
به همين مشكل تأمين هزينه هاى كمرشكن 
درمان ختم مى شــد، زيرا اگر سالمتى يك 
عزيز بيمار به هر قيمت و حتى گذشــتن از 
آبرو نزد فاميل و آشنا، تأمين شود ارزشش 
را دارد، وليكن با بدفروشى و كم فروشى و 
بى توجهى به برخى حقوق و اعتماد بيماران 
و خانواده هاى مريض دار در چنين بازارهاى 
مكاره چه بايد كــرد؟! درد و گاليه از اين 
بدتر هم متأســفانه در بيمارستانى متعلق به 
بخش خصوصى به نام «بيمارســتان بوعلى» 

بــا قدمت حدود 55 ســاله را روز شــنبه 
(4بهمن ماه) با گوشــت و پوســت و عمق 
وجود خــود ديديم و چشــيديم و تجربه 
كرديم و اعتراض هم كرديم اما از مســئول 
بخش پذيرش و ترخيص تا مسئول صندوق 
و مسئول دفتر رئيس بيمارستان در پاسخ به 
اعتراض و گاليه ما فقط ابرو باال انداختند و 
تأكيد كردند كه اينجا بيمارستان خصوصى 
است و شــما بايد به يك بيمارستان دولتى 
مراجعه مى كرديد و «انگار نه انگار كه هزينه 
بسترى و يك عمل كوچك براى يك بيمار 
بخت برگشــته را 2 بار محاسبه كرده اند و 
هر 2 بار هم قلمه از صاحب بيمار دريافت 
كرده اند.!!!». حتمــًا مخاطبان و خوانندگان 
عزيز اين يادداشت، حين تعجب، توجه هم 
دارند كه در بيمارســتان خصوصى بوعلى 
همــدان، براى يــك بيمار بــه فاصله چند 
ساعت كه بيشــترين زمان آن نيز در اوقات 
شــب و تعطيلى قســمت ادارى بيمارستان 
گذشــته اســت، 2 بار پرونده تشكيل شده 
و هــر 2 بار هم هزينه اى همســان دريافت 

شده است. 
قصه و معما اين اســت كه پس از چند روز 
و چند بار مراجعه يك خانم بيمار بدحال به 
بخش هاى اورژانس و درمانگاه بيمارســتان 
بوعلــى و چنديــن مرحلــه آزمايش هاى 
مختلف و سونوگرافى و عكس هاى رنگى از 
قسمت هاى داخلى بدن بيمار در پروسه اى 
3 هفته اى، در آخرين مرحله پزشك محترم 
يك بخش تخصصــى درمانگاه كه اتفاقًا از 
اطباء خوش نــام و حاذق و پركار همدان و 
قطعا غرب كشور به شــمار مى آيد، دستور 

بســترى و عمل خارج از نوبــت بيمار را 
صادر مى كند. 

سرانجام عمل با دستگاه پيشرفته بيمارستان 
روى بيمار انجام مى شــود و روز بعد كه تا 
شباهنگام به طول مى انجامد، پزشك محترم 
نظر به ترخيص بيمار مى دهد، اما بيمار چند 
ســاعت بعد و بدون كوچك ترين رغبت 
به غذا يا آشــاميدنى دوباره دچار درد هاى 
شــكنجه وار از ناحيــه شــكم شــده و با 
پزشك  اورژانس،  بخش  پزشك  هماهنگى 
جراح در روز تعطيل خود در بيمارســتان 
حاضر شــده و دوباره دســتور بسترى و 
تكرار عمل روز پيــش را صادر مى كند و 
پس از آن بعد از 2 روز كه پزشــك جراح 
از نتيجه آزمايشــات به عمل آمده اطمينان 
حاصــل مى كند، دوباره نظــر به ترخيص 
بيمار مى دهد. البته اين پزشك خوش اخالق 
و باشــرف كه حضور و تخصص او براى 
شهرى چون همدان كه قطب پزشكى چند 
اســتان همجوار به شــمار مى آيد، نعمت 
بزرگى اســت، آن قدر شــرافتمند اســت 
كه گفته اســت براى بــار دوم هيچ هزينه 
و ويزيتــى دريافت نخواهد كــرد اما مگر 
تمام پزشــكان و كادر درمان بيمارســتان 
بوعلى بــراى خدمت و كســب اعتماد و 
شــهرت آورى به اين بيمارســتان نيستند؟ 
مگر كل بيمارســتان بوعلى بــا مجموعه 
كاركنان و پزشــكان خود يك تيم نيستند 
و از يــك مرام نامه و تعهدكارى و اخالقى 
و رعايــت كليه حقوق بيماران خود پيروى 
نمى كنند؟ مگر تمام كسانى كه بيماران خود 
را به اميــد بهبودى به بيمارســتان بوعلى 

مى ســپارند و اعتماد مى كنند، از نظر مالى 
آدم هاى توانمندى هســتند كه بدون محابا 
و مالحظــه و وظيفــه انســانى، به دلخواه 
و منفعت بيمارســتان به حســاب بيماران 
بنويسند و بگيرند و وقتى هم اعتراض كنى 
با ترشــرويى و قيافه حق به جانب بگويى 
مگر  است!»  خصوصى  بيمارســتان  «اينجا 
هركارى خصوصى شــد بايد بى حســاب 
و كتاب باشــد؟ مگر بقال ســركوچه يك 
كيلــو نخود لوبيا را با چنــد ريال اختالف 
دســت شــما بدهــد، از او بازخواســت 
نمى كنيد؟ آيا اگر بســته بندى يك دســت 
كاســه بشقاب را كه تازه از بازار خريده ايد 
باز كنيد و يكى از آن لب پر شــده باشد به 
فروشنده برنمى گردانيد؟ اين چه بيمارستان 
خصوصى است كه بســترى VIP دارد و 
شــبى حدود يك ميليون تومان پول بسترى 
بيمار و يك نفر همراه او را مى گيرد اما يك 
جفت دمپايى زپرتى در اختيار بيمار يا همان 
ميهمان هتل 40 ســتاره خود با ساختمانى 
55 ســاله نمى گذارد و بايد 61 هزار تومان 
پول يك جفت دمپايى مخصوص گرمخانه 
افراد بى خانمان و يك دســت لباس تخت 
بيمار را جداگانه به بوفه بپردازى و دريغ از 
صد ها حرف و گاليه هاى ناگفته از 2 شب 
تجربه تلخ اقامت اجبارى در يك بيمارستان 
خصوصى! واقعًا صد حرف نگفته كه بماند! 
اسناد پزشكى و مدارك حسابدارى مربوط 
به ايــن پرونده خبرى در اختيــار روزنامه 
همدان پيام اســت و چنانچه وجدان بيدارى 
بخواهــد براى قضاوت بر اين پرونده مرور 

كند، در دسترس قرار داده مى شود. 

نيلوفر بهرمندنژاد »
 اســتان همدان به دليــل موقعيت خاص 
جغرافيايى و وضعيت ارتباطى كه با استان هاى 
هم جوار دارد، عموما ترافيك بســيار سنگينى 
را در محور همدان- بيجار شــاهد است كه 
هرســاله با وقوع تصادفــات متعددى در اين 

محور، مرگ چندين نفر رقم مى خورد.
براساس آمار اداره كل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى، اســتان همدان در مجموع داراى 5 
هــزار و 438 كيلومتر راه ارتباطى اســت كه 
شامل 85 كيلومتر آزادراه، هزار و 54 كيلومتر 
راه فرعــى، 940 كيلومتر راه اصلى و بزرگراه 
و 3 هزار و 359 كيلومتر راه روســتايى است، 
همچنين 34 گروه راهــدارى به منظور انجام 
عمليــات امــدادى و بازگشــايى جاده ها در 
به ويژه  همدان  اســتان  مواصالتى  محورهاى 
مناطق كوهستانى و سخت گذر مستقر شده اند.
در اين ميان جاده «همدان- گل تپه- بيجار» به 
طول 110 كيلومتــر از جمله جاده هاى اصلى 
استان همدان است كه متأسفانه ايمنى كاملى 
ندارد، به همين منظور به دليل حادثه خيز بودن 
اين نقاط هرســاله شــاهد وقوع يك يا چند 

تصادف در اين محور هستيم.
سرپرســت معاونــت راهــدارى اداره كل 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان، اظهار 
كرد: محور همدان-گل تپه يكى از محورهاى 
اصلى است كه يك خط رفت وبرگشت دارد 
و هريك از عالئــم  راهنمايى الزم از جمله 
تابلوهــاى هشــداردهنده و انتظامى، چراغ 
و  لرزاننده  شــيار  خط كشى،  چشــمك زن، 
پاركينگ در اين مســير قرار گرفته اســت؛ 
بنابراين مشــكل و يا نقصــى در اين زمينه 

وجود ندارد.
مسعود رستمى افزود: تمامى نكات فنى برابر 
دســتورالعمل و آئين نامه در اين جاده رعايت 
شده، رانندگان مى بايست هنگام ورود به جاده 
اصلى ضمــن احتياط و رعايت قوانين مرتبط 
رانندگى، حق تقدم در حركت را مورد توجه 
قرار دهند و با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله 

مناسب وارد مسير اصلى شوند.
 نصب 2 برج نورى در تقاطع 

ميدان حسن قشالق 
وى گفــت: 2 بــرج نــورى در تقاطع ميدان 

به منظــور  حسن قشــالق 
تأمين روشنايى در محدوده 
محــور اين ميــدان نصب 
شده اســت كه تا حدودى 
ديد  افزايش  در  مى توانــد 
رانندگان در حين رانندگى 
تأثير  تاريكى  زمان هاى  در 

داشته باشد.
همچنين براساس خواست 
كارشناسان سوانح پليس راه 
همدان، مقرر شد با وجود 
نصب ابزار كاهش سرعت، 
يك ســرعتكاه در مســير 
قشــالق،  تقاطع دار  فرعى 
يك سرعتكاه ديگر در اين 

محل به عنوان عامل هشــدار و بازدارنده براى 
رانندگان خودروها حين ورود به مسير اصلى، 

نصب شود.
رستمى از تمامى رانندگان خواست به نكات 
فنى برابر دستورالعمل و آئين نامه در اين  جاده 
دقت كنند و هنگام ورود به جاده اصلى ضمن 
احتياط و رعايت قوانين مرتبط رانندگى، حق 
تقدم در حركت را مورد توجه قرار دهند و با 
ســرعت مطمئنه و حفظ فاصله مناسب وارد 

مسير اصلى شوند.

38 افزايــش   
تصادفات  درصــدى 
ماه  يــك  در  فوتــى 

گذشته
رئيــس پليس راه اســتان 
همــدان در گفت وگــو با 
اظهار  همدان پيام  خبرنگار 
كرد: 306 نفر در 248 فقره 
سانحه رانندگى محورهاى 
ماه  در 8  اســتان  ارتباطى 
جان  گذشته  سال  نخست 
خود را از دست دادند كه 
اين آمار در 8 ماه نخست 
امسال به 183 فقره تصادف 
و فــوت 218 نفر كاهش 
يافته است. اما متأسفانه در همين يك ماه اخير 
به دليل وقوع تصادفات ميزان آمار مرگ ومير به 
38 درصد افزايش داشته به طورى كه در سال 
گذشته تعداد مرگ ومير حدود 21 نفر بوده كه 

امسال به 29 نفر رسيده است.
رضــا عزيزى با اشــاره بــه حادثه خيز بودن 
جاده گل تپه-بيجار، دليل بيشــتر تصادفات را 
عامل انسانى دانســت و گفت: امسال به دليل 
محدوديت هاى اجراشــده، ميــزان تردد هاى 
بين جاده اى كاهش يافته و همين عامل موجب 

باال  رفتن سرعت  و ســبقت هاى غيرمجاز و 
همچنين انحراف به چپ شــده كه تصادفات 

اخير را به دنبال داشته است.
و  محســوس  تيم هاى  فعاليــت   

نامحسوس در روزهاى پايانى هفته
وى در ادامــه گفــت: در مســير شــريانى 
حسن قشــالق-گل تپه به طول 35 كيلومتر و 
گل تپــه- بيجار به طــول 51 كيلومتر در يك 
ماه گذشته 4 نفر بر اثر وقوع سانحه رانندگى 
جان خود را از دســت دادند كه از محورهاى 
ارتباطى حادثه خيز اســتان همدان به شــمار 

مى رود.
رئيس پليس راه اســتان همدان يادآور شد: 
پليس راه با استقرار تيم هاى 8 نفره به صورت 
محسوس و نامحسوس به ويژه در روزهاى 
پايانى هفته كه وضعيت اين جاده به نسبت 
شلوغ تر است، توانسته محورها و تخلفات 
احتمالى رانندگان را تحت كنترل قرار دهد.

عزيــزى در پايان خاطرنشــان كرد: نصب 
دوربين هــاى هوشــمند پايــش تصويرى 
و ثبــت تخلف ســرعت غيرمجاز در اين 
ســوانح  وقوع  از  پيشــگيرى  براى  محور 
ضرورى اســت و همچنين زيرساخت هاى 
نيز  غيرمجاز  ســرعت  كنتــرل  براى  الزم 

است. شده  انجام  

قيمت نيم نفس سالمتى مگر چند است
يادداشت 

جاده گل تپه منتظر عمل به وعده هاست 

110 كيلومتر مرگبار
■ پليس راه: حادثه خيزترين محورهاى ارتباطى استان است

■ راهدارى: تمامى نكات فنى رعايت شده است
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اصالحيه
ــاى  ــه آق ــوط ب  آگهــى راى شــماره 139960326008000497 كــه مرب
ابراهيــم علــى فقيــه رضائــى صــادره از اداره ثبــت اســناد و امــالك 
ــاى 1399/10/21 و  ــخ ه ــه در تاري ــف 180 ك ــماره م ال ــه ش رزن ب
1399/11/06 منتشــر گرديــده است،مســاحت زميــن مزروعــى 
ــالح  ــيله اص ــه بدينوس ــده ك ــتباه درج گردي ــى 298764,02 اش ديم

مى گــردد.
حسين حيدرى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

پيش بينى بورس تا پايان سال
 يك كارشناس اقتصادى ضمن بيان اينكه آينده بازار سرمايه تا پايان 
سالجارى در همين وضعيت فعلى باقى مى ماند، گفت: وضعيت بورس 
در ســال آينده نيز به اين بستگى دارد كه بودجه تورمى، بسيار تورمى 

يا ركودى بسته شود يا خير؟
به گزارش ايسنا، على سعدوندى در صفحه شخصى اينستاگرام خود 
به صورت زنده به پرسش هاى مخاطبان درباره وضعيت بازار سرمايه 
پاسخ داد و گفت: اگر اوراق سلف نفتى به صورت گسترده در بودجه 
سال آينده به تصويب برسد، شرايط خوبى در بازار سرمايه نخواهيم 
داشــت و در كوتاه مدت هم جلوى تورم گرفته مى شود زيرا، نرخ 
ضمنى اين اوراق بسيار باال است اما در بلندمدت تورم برمى گردد و 

اتفاقات ناگوارى خواهد داشت.
 اگر اوراق ســلف نفتى نباشد و به منابع نفتى دسترسى داشته باشيم 
و اين منابع وارد بازار داخل شــود، قيمت ارز كاهش پيدا مى كند كه 
در پى اين امر ســودآورى شركت ها كم مى شود و دولت مى خواهد 
قيمت ارز را به 15 هزار تومان برساند و اگر تحريم ها برداشته شود، 

دولت مى تواند نرخ ارز را به زير 15 هزار تومان برساند. 
وى افزود: درصورتى كه تحريم ها كج دار مريز برداشــته شود و نفت 
فروخته شــود اما منابع نفتى دسترسى نباشــد، منابع ارزى در داخل 
توزيع نمى شود و شرايط به سمتى مى رود كه به بهانه درآمدهاى نفتى 
از پايه پولى استقراض مى شود و در اين شرايط در نيمه دوم سال آينده 
شرايط تورمى گسترده خواهيم داشت و بدين ترتيب بازار سرمايه در 

اين زمان به دوران مثبت برمى گردد. 
ايــن تحليلگر اقتصادى ادامه داد: قيمت دالر اگر دسترســى به منابع 
ارزى ايجاد شــود و تا زمان انتخابات مى توانند قيمت دالر را كاهش 
دهند اما تاكنون كشور به منابع ارزى خود دسترسى نداشته است. آينده 
بازار ســرمايه تا پايان سالجارى در همين وضعيت فعلى باقى مى ماند 
و در سال آينده به اين بستگى دارد كه بودجه تورمى، بسيار تورمى يا 

ركودى بسته شود يا خير؟ 
سعدوندى در ادامه درباره حداقل و حداكثر قيمت دالر در سال آينده 
گفــت: حداقل قيمت اين ارز 12 هزار تومان و حداكثر آن معادل 35

هزار تومان است. 
وى با بيان اينكــه در كوتاه مدت بورس وضعيت مناســبى نخواهد 
داشــت، افزود: قيمت اوراق سلف نفتى به نرخ دالر بستگى دارد كه 
ممكن اســت صعودى و سود بااليى داشته باشــد اما براى كشور و 

بورس بسيار مضر خواهد بود. 
ايــن تحليلگــر اقتصــادى گفــت: در شــرايط تورمــى ســهام بانكــى 
ــا 6 ــدن ت ــودده اســت. سياســت انبســاطى باي ــيار خــوب و س بس
ماهــه ديگــر دوام نخواهــد يافــت و مشــخص نيســت پــس از ايــن 

ــود. ــه مى ش چ

معاون اقتصادى استاندار:
محصوالت توليدى استان 743 ميليون دالر ارزآورى 

داشت
 معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندارى همــدان گفــت: صــادرات 
محصــوالت توليــدى اســتان از گمــرك همــدان و ســاير نقــاط كشــور743 ميليــون 

داشــت. ارزآورى  دالر 
ظاهر پورمجاهد در كارگروه توسعه صادرات استان همدان اظهار كرد: 103 ميليون دالر 
از اين ميزان صادرات از گمرك همدان و مابقى از گمرك هاى ساير مناطق به كشورهاى 

جهان صادر شده است. 
وى تأكيد كرد: اين ميزان صادرات از ابتداى ســال تا پايان دى ماه محقق شده و تا پايان 

سال بى ترديد افزايش مى يابد. 
ــور اقتصــادى اســتاندارى همــدان گفــت:  ــاون هماهنگــى ام ــا، مع ــه گــزارش ايرن ب
ســهم گمــرك همــدان در ســالجارى 150 ميليــون دالر اســت كــه بــراى رســيدن بــه 
ــدگان  ــد ارزى صادركنن ــق تعه ــه تحق ــم.  پورمجاهــد ب ــالش كني ــد ت ــم باي ــن رق اي
اشــاره كــرد و افــزود: كل تعهــد ارزى اســتان همــدان در ســالجارى 103 ميليــون دالر 

اســت كــه بخشــى از آن پرداخــت شــده اســت .
ــده  ــق ش ــدان تعلي ــتان هم ــى در ســطح اس ــرد: 44 كارت بازرگان وى خاطرنشــان ك

كــه بيشــتر آنهــا مربــوط بــه بازرگانــان اســت كــه در زمينــه رفــع تعهــد ارزى خــود 
كوتاهــى كرده انــد.  معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندارى همــدان از فعــاالن 
ــا از حالــت  اقتصــادى خواســت: در عمــل بــه تعهــدات ارزى خــود همــت كننــد ت

تعليــق خــارج شــوند و بــه چرخــه اقتصــادى برگردنــد. 
ــن  ــت: اي ــرد و گف ــاره ك ــتباف اش ــرش دس ــرى ف ــا و بازنگ ــه احي ــن ب وى همچني
ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــعه صــادرات دارد و باي هنرصنعــت نقــش پررنگــى در توس
ــگاه  ــان جاي ــدان در جه ــتباف هم ــرش دس ــرد: ف ــادآورى ك ــد ي ــرد.  پورمجاه گي
ــا ســاماندهى بافنــدگان و طرح هــاى حمايتــى نويــن بــراى  ارزنــده اى دارد و بايــد ب

ــم. ــالش كني ــى ت ــن محصــول صادرات ــق اي رون

مديرعامل تعاونى كارخانه هاى توليدكننده فرآورده هاى لبنى:

65 درصد كارخانه هاي 
لبني همدان تعطيل شدند

■ 17 كارخانه زير ظرفيت توليد كار مي كند
■ كمبود شير خام داريم

آگهي مناقصه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در  گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
فرايند ارجاع كار (ريال)

توضيحات

پروژه اجراى جدولگذارى سطح شهر كه شامل: 1
تخريب جداول قديمى، پى كنى، خاكبردارى، 

بتن ريزى، اجراى جداول و كف پوش و ... مطابق 
فهرست بهاء ابنيه سال 1399

متقاضيان مى بايست جهت 300/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه5/000/451/553 ريال
شركت در مناقصه از طريق 
سايت ستاد شركت نمايند. 

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* پيمانكاران مي بايست مبلغ 300/000/000 ريال به عنوان ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 
به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه به صورت فايل Pdf درج نمايند. همچنين متقاضيان مي توانند به 
جاى وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند و فيش واريزي و يا ضمانتنامه 

را در داخل پاكت الف قرارداد و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
* به پيشنهادهاي مخدوش مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* كليه كسورات شامل بيمه، ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
*تهيه مصالح بر عهده پيمانكار مى باشد.

* صرفاً اسناد پاكت هاي ( ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است، در جلسه بازگشايي پاكت هاي ( ب ) و (ج)، اسناد فيزيكي و اسناد فاقد 
امضاي الكترونيكي (داراى مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.

* كليه هزينه هاي مربوطه به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* متقاضيان مي بايست از مورخ 99/11/07 لغايت 99/11/15 در سامانه ثبت نام و اسناد را دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 99/11/27 در سامانه 

ستاد به صورت فايل Pdf اسناد را بارگزاري نمايند.
* قيمت پيشنهادي براساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.

* پيمانكاراني مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب تعداد كار و سقف قراردادها رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 
قرارداد از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد، در غير اين صورت به عنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.

سه  حداقل  درصورتي كه  چنانچه  مى شود،  تشكيل  شهرداري  محل  در  صبح   11 ساعت   99/11/28 مورخ  سه شنبه  روز  معامالت  عالي  كميسيون   *
پيشنهاددهنده وجود داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.

* پيمانكاران مي بايست اسناد مناقصه و رزومه شركت و گواهي صالحيت را در سامانه ستاد به صورت فايل pdf بارگزاري نمايند.
* سقف پروژه تا 25٪ كاهش و افزايش خواهد داشت.

* پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل pdf بارگذاري نمايند.
آگهي چاپ نوبت اول: 99/11/07
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/11/15

(م الف 901)  

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالى شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه جدولگذاري سطح شهر كه شامل: تخريب 
جداول قديمي، پي كني، خاكبرداري، بتن ريزي، اجراي جداول و كف پوش و... مطابق فهرست بهاء ابنيه تا سال 1399 را از طريق سامانه ستاد به آدرس: 

setadiran.ir به پيمانكاران واجد صالحيت و گريددار حداقل 5 ابنيه و مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

آگهي مناقصه خريد انواع گونه هاي گياهي (گل) (نوبت اول) 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

سپرده شركت درفرآيندارجاع كاربرآوردپايهتوضيحاتتعدادشرحرديف
300/000/000 ريال5/915/000/000 ريالسطل 100012گلدانژونى پروس1
سطل دومترى1000گلدانسرو طاليى2
سطل 10 2000گلدانزرشك3
جعبه 60 سه مترى500 گلدانسدروس4
جعبه 60 دسته كلنگى300 گلدانلگستروم5
سطل 100010گلدانپيروكانتا6
سطل زباله500 گلدانكاميس پاريس7
سطل 10 دومترى 500گلدانسروناز8
سطل 12 دومترى500 گلدانسروشيراز9
سطل 50010 گلدانسرونقره اى10
سطل 10007گلدانابريشم11
سطل 10 دومترى500 گلدانپيچ امين الدوله12
سطل 10 دومترى500 گلدانياس زرد13
سطل زباله دومترى500 گلدانتورى14
سطل 12 دسته شن كش500گلدانزبان گنجشك15
سطل 50012گلدانكاج مشهد16

* شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*هزينه آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
*اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

*صرفاً پاكت هاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي امضاى الكترونيكي مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج)، اسناد فيزيكي (كاغذي) و 
اسناد فاقد امضاي الكترونيكي (داراي مهرگرم) به هيچ وجه موردپذيرش نيست.

*هزينه حمل تا محل تعيين شده توسط شهرداري برعهده برنده مناقصه مي باشد.
*كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده پيمانكار مي باشد.
 متقاضيان مي بايست از تاريخ 99/11/07 لغايت 99/11/15 اسناد را ازطريق سامانه ستاد دريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 99/11/27 در سامانه به صورت 

فايل پي.دي.اف بارگذاري نمايند.
*هنگام تخليه گل در محل موردنظر شهرداري چنانچه كيفيت و كميت در آن رعايت نگرديده باشد شهرداري نسبت به عودت آن اقدام مى كند و كليه 

ضرر و زيان ها برعهده خريدار مي باشد 
حساب  شماره  به  نقد  وجه  به صورت  را  كار  ارجاع  فرايند  در  شركت  سپرده  مبلغ  مي بايست  مناقصه  در  شركت  جهت  حقوقي  و  حقيقي  *متقاضيان 
0104868466003 به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد به صورت فايل پي.دي.اف درج نمايند، 

متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند ازضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. 
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/11/28 روز سه شنبه ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل و برنده اعالم خواهدشد./غ 

آگهي چاپ نوبت اول: 99/11/07
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/11/15

(م الف 902 ) 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به درخواست معاونت خدمات شهري به شماره هاي 99/1/02/16204 و 99/1/02/16203 مورخ 99/9/24 به خريد انواع 
گونه هاي گياهي(گل) از متقاضيان حقيقي و حقوقي واجدصالحيت اقدام نمايد، لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سايت 

ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند، همچنين شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 وجود مشــكالت در تأميــن نهاده هاي دامي، 
افزايش قيمت شــير خام و بسته بندي و هزينه هاى 
توليــد و افزايش چند برابرى ظروف بســته بندى 
مشــتق از مواد پتروشــيمى، چندين برابرى قيمت 
قطعات، تعميرات و ... ســبب شــده تا قيمت شير 
باال برود و زمينه ورشكستگي كارخانجات لبنياتي 
اســتان همدان را رقم بزند. اين درحالي است كه 
پيش از اين همدان با 52 كارخانه لبني بخش عمده 
پنير و شــير يارانه اي كشــور را تأمين مي كرد اما 
اكنون عالوه بر اينكه فقــط 17 كارخانه با كمتر از 
ظرفيت خود درحال توليد اســت از هزار تن شير 
خام موردنياز نيز 500 تن آن از اســتان هاي ديگر 
وارد كارخانجات مي شود كه هزينه حمل ونقل آن 
نيز به قيمت توليد افزوده مي شود. آن طور كه گفته 
مي شود دليل اين كمبود در استان مشكل در تأمين 
نهاده هاي دامي و فروش شير خام به توليدكنندگان 

شيرخشك است.
توليدكننــده  كارخانه هــاى  تعاونــى  مديرعامــل 
فرآورده هاى لبنى پاســتوريزه اســتان در اين زمينه 
گفت: متأسفانه با شرايط ايجادشده براى نهاده هاى 
خوراك دام و افزايش چندمرحله اى قيمت شير خام 
در كمتر از يك سال، كارخانه هاى لبنى نتوانسته اند 
قيمت محصوالت توليدى خــود را به همان ميزان 
افزايــش دهند و از اين حيث دچــار ضرر و زيان 

شده اند.
محمود رشادى با بيان اينكه درحال حاضر حدود 17

كارخانه لبنى در استان همدان فعال است و آنها هم 

عمدتاً زيرظرفيت توليد كار مى كنند، به ايسنا گفت: 
زمانى همدان قطــب اصلى توليد فرآورده هاى لبنى 
بوده به طورى كه اين اســتان تأمين كننده اصلى پنير 
يارانه اى براى ســاير استان هاى ديگر بوده است اما 
با حــذف يارانه هاى محصوالت اصلى لبنى(شــير 
پاســتوريزه و پنير) و نبود تــوان خريد بدون يارانه 
و كاهش مصرف ســرانه و متعاقب آن حذف شير 
مدارس كارخانه هاى لبنى استان از حدود 52 واحد 
به 25 كارخانه رســيده كه درحال حاضر حدود 17

واحد آن هم زير ظرفيت توليد فعال است.
 برخى واحدها فقط دِر كارخانه را

 باز مى گذارند 
رشادى خاطرنشان كرد: برخى از كارخانه هاى لبنى 
براى اينكه پروانه بهداشت و استانداردشان منقضى 
نشــود در كارخانه را بازمى گذارنــد اما عمًال توليد 
ندارند و در اين شــرايط برخى از كارخانه ها ناچار 

به تعديل كارگران شده اند.
وى با اشــاره به افزايش قيمت شــير خــام، افزود: 
در يك ســال قيمت شــير خام 3 بار افزايش داشته 
به طورى كــه يك بار 2 هزار و صــد تومان، 2 هزار 
و 850 تومان و بار ســوم 4 هــزار و 150 تومان كه 
متأســفانه 4 هزار و 500 تومان مصوب و اعالم شد 
اما واقعيت چيز ديگرى اســت، به طورى كه شــير 
اســتاندارد صنعتى بيش از 5 هزار تومان به دســت 

كارخانه هاى لبنى مى رسد.
مديرعامــل تعاونــى كارخانه هــاى توليدكنندگان 
فرآورده هاى لبنى استان همدان با بيان اينكه عرضه 

شير به كارخانجات لبنى كاهش يافته است، تصريح 
كرد: از عوامل آن مى توان افزايش كارخانجات توليد 
شيرخشــك، گرانى بيش از حــد نهاده هاى دامى و 
حتى تغيير جيره غذايى موضوعاتى هستند كه سبب 
شــده شــيرخام به اندازه كافى به كارخانجات لبنى 

نرسد.
 كسرى شيرخام در همدان

وى با تأكيد بر اينكه كسرى شيرخام در استان وجود 
دارد، بيان كرد: واحدهاى فعال لبنى استان روزانه به 
حدود هزار و 500 تن شيرخام نياز دارند، درحالى كه 
توليد اســتان همدان روزانه حدود هزار تن شيرخام 

است.
اين مقام مســئول با بيان اينكه حــدود 500 تن از 
شــيرخام مورد نياز استان از ســاير استان ها تأمين 
مى شود، تصريح كرد: ورود شــير از ساير استان ها 
مســتلزم هزينه هــاى حمل و نقل گزاف و ســبب 

افزايش هزينه هاى توليدات شده است.
 حذف تدريجى لبنيات 

از سبد غذايى خانوار
وى با اشاره به حذف تدريجى لبنيات از سبد غذايى 
خانوار، گفــت: قيمت لبنيات به دليل افزايش قيمت 
شــيرخام و هزينه هاى توليد و افزايش چندبرابرى 
ظروف بسته بندى مشتق از مواد پتروشيمى، چندين 
برابرى قيمت قطعات، تعميرات و ... افزايش داشته 
امــا درآمد آحاد مردم متناســب با ايــن گرانى ها و 
هزينه هاى توليد، افزايشى نداشته است و درنهايت 
و به ناچار اقالمى را از نيازهاى روزمره خود از جمله 

برخى از اقالم لبنى، حذف مى كنند.
اين مقام مســئول يادآور شــد: عرضه نهاده توسط 
سامانه بازارگاه با اختالف زمانى واريز وجه و ثبت 
سفارش توسط دامدار تا تحويل كاال بيش از 45 روز 
صــورت مى پذيرفت و دامدار براى حفظ دام هايش 
بايــد از بازار آزاد نهاده مــورد نياز دام را خريدارى 
كند كه همين مســأله سبب افزايش قيمت شير خام 

شده است.
وى بــا تأكيد بــر اينكــه فرآورده هــاى لبنى به 
انــدازه اى كه نهاده گران شــده، افزايــش قيمتى 
نداشــته اســت، افزود: فرآورده هاى لبنى، كيف و 
كفش و محصوالت ايران خودرو و ســايپا نيست 
كــه بتوانيم در انبار نگه داريــم، يك كارخانه لبنى 
تمامى نيازهاى توليدش را نقدى و حتى پيش خريد 
مى كند و با توجه به فســادپذيرى و تاريخ انقضاء 
مجبور است محصوالتش را با حاشيه سود خوب 
براى بازار و با چك مدت دار بفروشــد كه موجب 
خروج نقدينگى از توليد به بازار و پرداخت ســود 
بانكى آن توسط كارخانه دار شود و درنهايت ركود 
و كاهش توليد و بدهكارتر شدن كارخانجات لبنى 

پيامد اين روند است.
رشــادى با بيان اينكه عمدتاً مشــكل مالى يكى از 
مسائل كارخانجات لبنى اســتان است، تأكيد كرد: 
برخى از كارخانه هاى لبنى كشور كه وابستگى دولتى 
دارند از پيش ســرمايه گذارى هاى آنچنانى داشته اند 
و توليدات آنهــا متنوع و صاحب برندهاى معروف 
شده اند، كه درنهايت سبب شده از ظرفيت توليدشان 

كاسته نشده بلكه اضافه هم شده است.
مديرعامــل اتحاديه توليدكنندگان فرآورده هاى لبنى 
استان همدان اظهار كرد: مردم در قفسه ها به سمت 
برندهاى معروف مى روند، درحالى كه كيفيت ساير 

برندها با برند معروف هيچ تفاوتى ندارد.
 توقف توليد يكى از واحدهاى لبنى استان

وى با اشاره به توقف توليد يكى از واحدهاى لبنى 
اســتان همدان در چند ماه اخير، افزود: ظرف چند 
ماه گذشــته يكى از كارخانه هاى لبنى استان به دليل 
نداشتن تنوع توليد كم كم عقب نشينى كرد و امروز 

به طور كامل توليدش را متوقف كرده است.
رشــادى با تأكيد بر اينكه دامداران به قيمت 4 هزار 
و 500 تومان مصوب شــده قانع نيستند، بيان كرد: 
بايد بخش توزيع نهــاده و تأمين محصوالت اوليه 
سروســامان بگيرد تا كارخانه هــاى لبنى با آرامش 
بيشــترى توليد كرده و مردم با خيال آســوده ترى 

نيازهاى خود را تأمين كنند.
وى بــا تأكيد بر اينكــه بايد يارانه بــراى مصرف 
فرآورده هاى لبنى در دســتور كار قرار گيرد، گفت: 
اگر شير و فرآورده هاى لبنى به اندازه كافى در سبد 
غذايى قــرار گيرد، به همان ميزان انواع بيمارى ها و 
هزينه درمان كاسته مى شــود، بنابراين بايد مصرف 
لبنيات جدى گرفته شــود و تخصيص يارانه براى 
مصرف كننــدگان محصوالت لبنى در دســتور كار 
قرار گيرد و در رســانه هاى عمومى فرهنگ مصرف 
فرآورده هاى لبنى براى ســالمت و رشد مردمان در 

دستور كار باشد.
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كشف دستگاه استخراج ارز ديجيتال 
در تويسركان

 فرمانده انتظامى تويســركان از كشــف 6 دســتگاه استخراج ارز 
ديجيتال در تويسركان خبر داد.

محمد معصومى در گفت وگو با فارس در تويسركان از كشف 6 دستگاه 
استخراج ارز ديجيتال «بيت كوين» در اين شهرستان خبر داد و اظهار 
كرد: پس از كسب اخبار و اطالعاتى مبنى استخراج ارز ديجيتال توسط 
افراد ســودجو در شهرستان تويسركان، بررسى موضوع در دستور كار 

مأموران پليس و اطالعات قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه مأموران پس از انجام اقدامات اطالعاتى و فنى 
محــل توليد ارزهاى ديجيتالــى را در مرغدارى يكى از روســتاهاى 
شهرستان شناسايى كردند، افزود: در بازرسى از محل موردنظر با انجام 
هماهنگى الزم قضايى و همكارى شركت توزيع نيروى برق 6 دستگاه 

ماينر استخراج «ارز ديجيتال» كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان تويســركان با اشــاره به دستگيرى و 
معرفى متهم به مرجع قضايى، خاطرنشــان كرد: بــا توجه به نياز 
باالى نيروى برق براى اســتفاده از دســتگاه ماينــر متهم از برق 
يارانه اى واحدهاى صنعتى اقدام به فعاليت هاى غيرقانونى استفاده 

مى كرده است.
وى از كشــف محموله قاچاق تجهيزات پزشــكى و لوازم آرايشى با 
اجراى طرح مبــارزه با قاچاق خبر داد و گفت: مأموران دايره مبارزه 
بــا قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى شهرســتان بــا رصد اطالعاتى در 
ايست و بازرســى پاسگاه 2 منظوره از يك دســتگاه پرايد تعداد 5

هزار و 900 عدد تجهيزات پزشــكى و 200 عدد انواع لوازم آرايشى 
قاچاق كشف كردند.

معصومى با اشــاره به اينكه كارشناســان ارزش محموله كشف شده را 
بيش از 80 ميليون ريال برآورد كردند، يادآور شــد: در همين راســتا 

خودرو متوقف و 2 نفر متهم دستگير و به دادسرا معرفى شدند.

افتتاح 101 طرح كشاورزى مالير 
در دهه فجر

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان مالير از افتتاح 101 طرح همزمان 
با دهه فجر خبر داد.

ســيدمهدى ميرباقرى در گفت وگو با فارس در ماليــر با بيان اينكه 
همزمان با دهه مبارك فجر 101 طرح جهاد كشاورزى با 37 ميليارد 
و 500 ميليون تومان افتتاح خواهد شــد، اظهار كرد: از اين تعداد 20 

طرح مربوط به اجراى سيستم هاى آبيارى با 158 هكتار است.
وى بــا بيان اينكــه در اين زمينه يك ميليــارد و 600 ميليون تومان 
هزينه شده اســت، تصريح كرد: اجراى 8 طرح قطره اى در 82 هكتار 
با يك ميليارد و 400 ميليون تومان و 16 طرح سيســتم كم فشــار و 
زراعى در 699 هكتار به مبلغ 4 ميليارد و 893 ميليون تومان از ديگر 

طرح هاى افتتاحى است.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان مالير با بيان اينكه در بحث احياى 
و مرمــت و اليه روبى قنوات نيز 26 طــرح در دهه فجر افتتح خواهد 
شــد، افزود: در اين زمينه نيز 3 ميليارد و 210 ميليون تومان هزينه 

شده است.
وى اجــراى ده طرح جاده بين مــزارع در ده كيلومتر با 453 ميليون 
تومان و زهكشى اراضى باغى و زراعى با يك هزار و 200 متر با اعتبارى 
بالغ بر 90 ميليون تومان را از ديگر طرح هاى افتتاحى دانست و گفت: 
ســاخت 5 طرح گلخانه سبزى و ســيفى به ميزان 5 ميليارد و 300
ميليون تومان و 7 فقره طرح فراز با 11/5 هكتار از ديگر طرح هاست.

ميرباقرى بــا بيان اينكه در بخــش واحدهاى توليــدى نيز 2 واحد 
مرغــدارى با ظرفيت توليد 40 هــزار قطعه با 4 ميليارد تومان افتتاح 
خواهد شــد، گفت: در حوزه دامپرورى نيز 3 واحد و در حوزه شيالت 

يك واحد 200 هزار قطعه اى افتتاح مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: در حوزه ايجاد اشــتغال نيز با ارائه تســهيالت 
پرداختى جهاد كشاورزى مالير در حوزه هاى مختلف از ابتداى امسال 
520 مورد اشــتغال در سامانه ثبت شده كه با توجه به سهميه مالير 

بيشتر از سهميه و حدود 116 درصد بوده است.

آگهي حصر وراثت
خانم خديجه محققى داراى شماره شناسنامه 5029914560 به شرح دادخواست به كالسه 
112/9900518ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدحسين محققى به شماره شناسنامه 5029794751 در تاريخ 1399/07/29 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 
1-محمدحسن محققى فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 946 متولد 1357صادره 
از فامنين پسر متوفى، 2-رسول محققى فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 25706 
متولد 1356صادره از قم پسر متوفى، 3-على اكبر محققى فرزند محمد حسين به شماره 
شناســنامه 10 متولد 1361صادره از فامنين پسر متوفى، 4-حوريه محققى فرزند محمد 
حسين به شماره شناســنامه 16 متولد 1362صادره از فامنين دختر متوفى،  5-خديجه 
محققى فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 40 متولد 1365صادره از فامنين دختر 
متوفى،  6-رقيه محققى فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 377 متولد 1347صادره 
از فامنين دختر متوفى، 7-فاطمه محققى يكتا فرزند ولى اله به شــماره شناسنامه 562 
متولد 1329صادره از فامنين همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 302)
مهدى رجب زاده 
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001453-1399/10/01 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد طاهر رحيمى فرزند 
نصرت ا... به شماره شناسنامه 81 صادره از مالير در ششدانگ يك باب مغازه ميوه فروشى 
به مساحت 134/68 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالير خريدارى از مالك رســمى صغرى فتاحى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 397)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/07

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
آقاى رضا رســولى داراى شماره شناســنامه 10041 به شــرح دادخواست به كالسه 
659/99ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان محمد رسولى به شماره شناسنامه 2289 در تاريخ 99/06/20 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-رضا رسولى 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 10041 متولد1359 فرزند متوفى 2-الهام رسولى فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 4040180402 متولد137 فرزند متوفى 3-مهدى رسولى 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 86 متولد1364 فرزند متوفى 4-پروين رسولى فرزند 
محمد به شــماره شناســنامه 7417 متولد1347 فرزند متوفى 5-مهين رسولى فرزند 
محمد به شــماره شناســنامه 8613 متولد1353 فرزند متوفى 6-حاجى برجى فرزند 
احمد به شماره شناســنامه 6945 متولد1339 همسر متوفى 7-شهناز رسولى فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 8266 متولد1352 فرزند متوفى، 8-فاطمه رسولى فرزند 

محمد به شماره شناسنامه 4040006631 متولد1368 فرزند متوفى.
ـــت  ـــك نوب ـــور را در ي ـــت مزب ـــي درخواس ـــريفات مقدمات ـــام تش ـــا انج ـــك ب  اين
ـــي  ـــه از متوف ـــا وصيتنام ـــي دارد و ي ـــي اعتراض ـــر كس ـــا ه ـــد ت ـــي مي نماي آگه
ـــم دارد  ـــاه تقدي ـــك م ـــرف ي ـــي ظ ـــتين آگه ـــر نخس ـــخ نش ـــد از تاري ـــزد او باش ن

ـــد.  ـــد ش ـــادر خواه ـــي ص واال گواه
(م الف 501)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى دعوت از مجاورين 
چــون شــهردارى نهاونــد برابــر نامــه شــماره  99/2/02/12668مــورخ 99/11/02 
تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى پــالك3037 اصلى بخــش يــك نهاونــد را از 
ايــن اداره نمــوده اســت و متقاضــى مدعــى مى باشــد كــه مجاوريــن و مالكيــن 
ــذا  ــدارد، ل مشــاعى پــالك مذكــور را نمى شناســد و دسترســى بــه مالكيــن ن
بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول 
اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه 
ــالك  ــه مالكيــن مجــاور پ ــه كلي ــاد اســناد رســمى الزم االجــرا ب ــى مف اجراي
ــورخ 1399/12/05  ــنبه م ــه ش ــه در روز س ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ف
ســاعت 10:00 صبــح در محــل وقــوع ملــك واقــع در نهاونــد ابتــداى دهفــول 
راه، بــاغ شــهردارى، روبــروى تــاالر نيلوفــر حضــور يابنــد. بديهــى اســت عــدم 
ــع از انجــام عمليــات نقشــه بردارى  حضــور مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى مان
ــه درج  ــن روزنام ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ نمى گ

ــف 900) ــردد. (م ال مى گ

محمدعلى جليلوند
 رئيس واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند 

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

https://www.farsnews.ir/hamedan
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خبرنگاران: سولماز عنايتي، زهره عباسي، فريده حسيني، 
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شماره تلفن تماس:  38324330

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 بارها از ركود، تحريم و تورم سخن به ميان آورديم 
و بارها از خم شدن كمر توليدكننده و تعطيلى صنايع 
مطلب نوشتيم، از تورم و ركود رخنه كرده به اقتصاد 
و قيمت باالى تمام شــده پول گلــه كرديم و صداى 
توليدكننده و كارگر شــديم و فرياد تسهيالت ارزان 

قيمت سر داديم.
كارشناســان و صاحب نظران دســت به قلم شدند و 
كم و كاســتى هاى توليد امروز را كه هر كدام به طور 
جداگانه براى زميــن زدن واحدهاى توليد و صنايع 
كافى است، نكته به نكته بيان كردند تا شايد اشتغال 
و توليد ناخالص داخلى به ورطه نابودى كشيده نشود 
و كورسوى اميدى باقى بماند، اما انگار كارگر نيفتاده 
و تمــام چالش هاى موجود براى افزايش قيمت تمام 
شده كاال، كاهش قدرت خريد داخلى و از بين رفتن 
توان رقابت بــا كاالهاى خارجى در داخل و خارج از 
كشور كافى است و همه اينها يعنى بايد خط توليد را 

خواباند و در كارخانه را قفل زد.
 البتــه ايــن بهترين سرنوشــتى اســت كه نصيب 
ســرمايه گذاران يك واحد توليدى مى شــود زيرا در 
برخــى موارد كار بــه تملك واحد توليدى توســط 
بانك ها كشــيده مى شود و سرنوشت تلخى بار ديگر 
رقم مى خورد و نااميدى بر پيكر توليد سايه مى اندازد.

 در اين شــرايطى كه واحد توليــدى روزنه اميدى 
ندارد و ســرمايه گذار يك قدمى ورشكستگى است 
به ناگاه تأللــو طاليى آفتاب بر فراز آســمان توليد 
خودى نشــان مى دهد و كارى مى كند كارســتان، 
راهكارى كــه مى توان بدون تســهيالت گرانقيمت 
بانكى واحد توليدى را ســرپا كرد و نشست سنگين 
سرمايه هنگفت و در آستانه نابودى را به جرگه توليد 

بازگرداند.
«بنياد بركت» وابسته به ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امــام(ره) بارقه هاى اميد را بــر واحدهاى توليدى از 
رمق افتاده و از همه جا نااميد شــده مى تاباند، بنياد 
با اهداف اقتصادى بــه ميدان نيامده بلكه تنها براى 
معنا بخشــيدن به واژه حمايــت تمام قد توليد را در 
آغوش كشيده و صيانت از اشتغال را اوجب واجبات 
مى داند. حامى مردم و اقشار مختلف است و دست َرد 
بر ســينه روستاييانى كه ديگر توان ماندن در زادگاه 
خود ندارند يا سرمايه گذارى كه واحد توليدى خود را 

از دست رفته مىانگارد، نمى زند.
در بنياد بركت اهــداف اجتماعى با اهداف اقتصادى 
يك ســو مىشود تا ســرمايه هاى كشــور حفظ و 
اشتغال هاى از بين رفته احيا شوند، اينجا آب ريخته 
به جوى بازمى گردد و پس از چند سال واحد توليدى 
احيا شده و به سود رسيده به مالك اوليه بازگردانده 
خواهد شــد. در اين ســال ها بنياد بركت در تلخ و 
شيرين روزگار در كنار توليدكنندگان مى ماند تا آنها 

بتوانند دوباره روى پاى خود بايستند.
 اقتصاد، توسعه كارآفرينى و اجتماع

معاون مديركل ســتاد اجرايى حضــرت امام(ره) در 
استان همدان، بنياد بركت را از مجموعه هاى وابسته 
به اين ستاد دانست كه فعاليت هاى اقتصادى، توسعه 

كارآفرينى و اجتماعى را دنبال مى كند.
على چهاردولى با بيان اينكه بنياد بركت در اســتان 
همــدان اقدامات گســترده اى همچون مشــاركت 
در توانمندســازى اقتصادى، توســعه كارآفرينى و 
اشتغالزايى انجام داده اســت، اظهار كرد: در همين 
راستا 309 طرح اقتصادى با ظرفيت اشتغال 3 هزار 
و 569 اجرا شده و بالغ بر 93 ميليارد و 600 ميليون 

تومان سرمايه گذارى صورت گرفته است. 
وى در ادامه به تشريح سرمايه گذارى هاى انجام شده 
پرداخت و افزود: 4 طرح بنگاه محور با ظرفيت اشتغال 
2 هــزار و 565 نفر و ســرمايه گذارى 57 ميليارد و 
300 ميليون تومان و هشت طرح تسهيالت محور با 
ظرفيت اشتغال 113 نفر با مجموعه سرمايه گذارى 7

ميليــارد و 900 ميليون تومان از جمله اين اقدامات 
است.

معاون مديركل ســتاد اجرايى حضــرت امام(ره) در 
استان همدان همچنين از اجراى 297 طرح اجتماع 
محور با ظرفيت اشــتغال 891 نفر با سرمايه گذارى 
28 ميليارد و 400 ميليون تومان در استان خبر داد.

وى در ادامه به يكى از پروژه هاى احيا شــده توسط 

بنياد بركت اشاره كرد و گفت: شركت كيان ماكيان 
اكباتان در منطقه قهاوند به توليد جوجه يكروزه مرغ 
گوشتى مى پردازد و كل سرمايه گذارى آن ده ميليارد 
و 500 ميليون تومان بود كه درحال حاضر در مراحل 
پايانى قرارداد با بنياد به ســر مى برد و سال آينده از 

اين مجموعه خارج مى شويم. 
 تزريق نقدينگى به واحد ازنفس افتاده

چهاردولى تصريح كرد: اين واحد توليدى نيمه تعطيل 
بــود و در عمــل فعاليت نمى كرد كــه بنياد بركت 
ورود كرد و با تزريق ســرمايه 5 ميليــارد تومانى و 

دريافت 51 درصد ســهام 
شــركت، آن را احيا و به 
بازگرداند،  توليــد  چرخه 
به طورى كــه امــروز بــه 

سوددهى و بازدهى مطلوبى رسيده است.
وى درباره نحوه مشاركت بنياد بركت به منظور احياى 
واحدهاى توليدى راكد، يادآور شــد: در ســال هاى 
گذشته بنياد بركت براى ورود به واحدهاى غيرفعال 
و نيمه تعطيل به ارزيابى به روز شركت مى پرداخت و 
با قيمت گذارى بر روى 51 درصد از سهام شركت و 
دريافت آن، نقدينگى الزم را تزريق و بين 3 تا 5 سال 
در سود و زيان شركت شــريك مى شد اگرچه پس 
از پايان قرارداد و سوددهى شركت، سهام خريدارى 
شده به صورت اقســاطى به مالك اوليه بازپس داده 

مى شود.
معاون مديركل ســتاد اجرايى حضــرت امام(ره) در 
استان همدان با بيان اينكه سال آينده شيوه مشاركت 
بــا واحدهاى توليدى قابل احيــا تغيير خواهد كرد، 
ادامه داد: در ســال 1400 تسهيالتى به ارزش 300

ميليون تومان، 1/5 ميليارد تومان و 3 ميليارد تومان 
و تنفس يك تا 3 سال براى باز پرداخت درنظر گرفته 
شده كه اين تسهيالت با بهره 12 تا 14 درصد بازپس 
گرفته مى شود از همين رو تفاهمنامه اى با استاندارى 
همدان منعقد شــده تا واحدهايى كه داراى شرايط 

الزم هستند، شناسايى و اقدامات الزم صورت گيرد.

وى بــا تأكيد بــر اينكه پيش از ايــن بنياد بركت با 
«شركت نيك نوش صنم غرب» در نهاوند با توليدات 
محصوالت لبنى در ســال 91 مشاركت داشته و در 
ســال 1394 از طرح خارج شــده به طورى كه امروز 
اين مجموعه با  هزار و 225 نيروى انســانى درحال 
فعاليت است، متذكر شــد: بنياد در سال 1390 نيز 
در «شركت بهين ساخت الوند كبودراهنگ» كه در 
حوزه سنگ مصنوعى فعاليت مى كند ورود كرده و در 
سال 1394 با اشتغالزايى 675 نفر خارج شده است.
چهاردولى «شــركت پارس الونــد» نهاوند با 315

اشــتغال را از ديگر مجموعه هاى مورد حمايت بنياد 
بركت دانســت و گفت: بنياد بركت براى حمايت از 
توليد، رسيدن به خودكفايى، نبود وابستگى به خارج 
از كشور و اشتغالزايى در حوزه اقتصادى كشور ورود 

كرده است.
وى از رســالت بنياد بركت و ســتاد اجرايى حضرت 
امام(ره) ســخن به ميــان آورد و افــزود: به منظور 
خودكفايى خانواده هــا بنگاه  دارى هاى خرد و كالن 
در دســتور كار قرار گرفته و در رده هاى پايين تر نيز 
اقداماتــى در قالب طرح هاى اشــتغال خانگى براى 

جلوگيرى از مهاجرت روستاييان انجام شده است.
معــاون مديركل ســتاد اجرايى حضــرت امام(ره) 
خاطرنشــان كرد: بنياد بركت و ستاد اجرايى فرمان 
حضرت امام(ره) در راســتاى منويــات مقام معظم 
رهبرى و سند چشم انداز نظام جمهورى اسالمى و با 
هدف بهبود و ارتقاى توانمندى اقتصادى، كارآفرينى 
افراد و گروه هاى مســتعد فعاليت و بدون مهارت در 
مناطق كمتر توســعه يافته و محروم ورود كرده و در 

كل كشور نتايج بسيار خوبى حاصل شده است.
 بركت آخرين روزنه اميد

مديرعامل «شــركت كيان ماكيان اكباتان» با بيان 
اينكه اين واحد از جمله شركت هاى مشاركتى بنياد 
بركت اســت، اظهار كرد: اين شركت كه در سال 84

ساخته شــد و با توجه به شرايط خاصى كه گريبان 
واحدهاى توليدى را گرفت دچار ركود اقتصادى و ده 
سال به تعطيلى كشانده شد، پس از آن بنياد بركت 
ورود كرده و با تزريق سرمايه الزم اين واحد به چرخه 
توليد كشور بازگشــت و امروز به يك برند معتبر در 
كشور بدل شــد، به نحوى كه محصول ما طرفداران 

خود در بازار را به دست آورد.
حميدرضا مالمير با بيان اينكه مشاركت بنياد بركت 
و ترزيق ســرمايه موجب شــد 35 نيــروى كار كه 
بيكار شــده بودند دوباره به كار گرفته شــوند متذكر 
شد: عالوه بر اشتغال مســتقيم 20 نفر نيز به صورت 
غيرمســتقيم با ايــن مجموعه فعاليــت مى كنند و 
درحال حاضر در پايان قرارداد با بنياد بركت هستيم 
و بنا است به طور مستقل فعاليت خود را ادامه دهيم. 
وى ساخت واحدهاى توليدى همچون كيان ماكيان 
اكباتــان را زمان بــر و ســرمايه بر دانســت و گفت: 
واحدهاى توليد زيان ديده و دچار ركود در كشور كم 
نيســت از همين رو احياى واحدهاى راكد در زمان و 
هزينه صرفه جويــى قابل توجهى در پى دارد، ضمن 
آنكه ســرمايه هاى كشور نيز حفظ مى شود، بنابراين 

بنيــاد بركت به حمايت از اين ســرمايه هاى موجود 
مى پردازد و با ســرعت بيشــترى به نتايج مورد نظر 
مى رسد. مديرعامل «شركت كيان ماكيان اكباتان» 
در ادامه يكى از ابعاد احياى واحدهاى راكد را ايجاد 
اشــتغال دوباره ياد كرد و يادآور شد: طى ده سالى 
كه اين واحد توليدى متوقف بود، به هر طريقى اعم 
از مراجعه به اســتاندارى و فرماندارى متوسل شديم 
اما نتوانســتيم هيچ گونه حمايتى را جلب كنيم، در 
كمال نااميدى بنيــاد بركت ورود كرد و اين واحد را 

زنده كرد.
وى خاطرنشــان كرد: بنابراين ساير واحدهاى مشابه 
كه نتوانستند به هر نحوى به چرخه توليد بازگردند 
بــا مراجعه به بنياد بركت مى تواننــد فرصت دوباره 
فعاليــت را پيدا كنند و درصورت حركت در مســير 

صحيح، موفق شوند.
مالمير با اشــاره به اينكــه درحال حاضر در هر دوره 
فعاليت 4 ميليون و 500 هزار قطعه جوجه يك روزه 
با بهترين كيفيت توليد مى شود كه سهم قابل توجهى 
در توليد مرغ كشور دارد، اضافه كرد: كيفيت محصول 
به قدرى افزايش يافته كه به يك برند شــناخته شده 
در سراســر كشــور بدل شــديم و اغلب جوجه ها را 
پيش خريد مى كنند، ناگفته نماند تمام موفقيت هاى 

امروز به بركت بنياد بركت است.
وى از پايان زمان قرارداد 5 ساله بنياد بركت ياد كرد 
و افزود: امروز كامال آمادگى داريم به صورت مستقل 
به فعاليت خــود ادامه دهيم اگرچــه طبق قرارداد 
منعقد شده، بنياد سهام خود را به صورت اقساطى و 

بدون بهره به سرمايه گذار واگذار خواهد كرد.
يكى از كاركنان «شــركت كيان ماكيان اكباتان» با 
ابراز خوشحالى از مشاركت بنياد بركت، گفت: اغلب 
كارگــران اين شــركت از اهالى روســتاهاى اطراف 
هســتند و پس از ورشكستگى شــركت بيكار شده 
بودند اما با يارى خداوند و همكارى بنياد اين شركت 

سرپا شد و ما دوباره مشغول به كار شديم.
احمد ســيفى افزود: احياى واحدهاى راكد و تعطيل 
خيلى ارزشمند است چون موجب اشتغالزايى و توليد 
مى شود، بنابراين بنياد بركت در يك امر خداپسندانه 

مشاركت داشت.
وى يادآور شــد: در طول تعطيلى اين شركت شغل 
ثابت نداشــتيم اما درحال حاضر با مشــاركت بنياد 
بركت به شــغل اصلــى خودمان برگشــتيم و رزق 
و روزى حــالل درمى آوريم كه از ايــن بابت خدا را 

شاكريم.

افتتاح 10 طرح گردشگرى در دهه فجر
 معاون ســرمايه گذارى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان گفت: همزمان با دهه فجر ده طرح گردشگرى شامل بومگردى، 

سفرخانه سنتى و مجتمع گردشگرى افتتاح مى شود.
عليرضا قاســمى در گفت وگو با فارس در همــدان با بيان اينكه در ايام 
دهه فجر ده پروژه گردشــگرى در همدان افتتاح مى شــود، اظهار كرد: 
4 ســفره خانه سنتى با 20 ميليارد تومان سرمايه گذارى در دهه فجر به 

بهره بردارى مى رسد.

وى بــا بيان اينكه يك مجتمع ســرمايه گذارى بــا 30 ميليارد تومان 
سرمايه گذارى افتتاح مى شود، افرود: 5 بومگردى نيز با 3 ميليارد تومان 

اعتبار به بهره بردارى خواهد رسيد.
 معاون ســرمايه گذارى ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
همدان بيان كرد: چندين طرح نيز در دهه فجر كلنگ زنى مى شــود كه 

به زودى اعالم خواهد شد.
وى در ادامــه از تصويب 12 طرح گردشــگرى در كميته فنى معاونت 
سرمايه گذارى استان همدان خبر داد و گفت: اين طرح ها شامل ساخت 

و تبديل تأسيســات گردشــگرى با حجم ســرمايه گذارى حدود 400 
ميليارد تومان و اشتغال 395 نفر است.

شهرســتان هاى  در  طرح هــا  ايــن  اينكــه  بيــان  بــا  قاســمى 
همــدان، رزن، تويســركان، ماليــر و اســدآباد اســت، خاطرنشــان 
ــع  ــرح مجتم ــل، 3 ط ــرح هت ــامل 2 ط ــاى مصــوب ش ــرد: طرح ه ك
گردشــگرى، 2 طــرح ســفره خانه ســنتى، يــك طــرح مركــز ســرگرمى 
تفريحــى، يــك طــرح اقامتــگاه ســنتى و 3 طــرح اقامتــگاه بومگــردى 

اســت.

كشف وسايل زنده گيرى 
سهره هاى طاليى در نهاوند

 رئيس محيط زيســت نهاوند از كشف وســايل زنده گيرى 
سهره هاى طاليى خبر داد.

مهرداد ســلگى در گفت وگو با فارس در نهاونــد اظهار كرد: با 
هوشــيارى محيط بانان اداره محيط زيســت شهرستان نهاوند 
وســايل زنده گيرى سهره طاليى كشــف و 2 قطعه پرنده زنده 

نيز ضبط شد.
 وى افزود: روز گذشته مأموران يگان حفاظت محيط زيست در 
حين گشت و كنترل روزانه از مناطق تحت مديريت و حوزه هاى 

استحفاظى، يك گروه متخلف كه اقدام به زنده گيرى پرندگان 
مى كردند، شناســايى كردند كه متخلفين با مشاهده مأموران 

يگان حفاظت متوارى شدند.
رئيس اداره محيط زيســت نهاوند افزود: مأموران اجرايى براى 
دســتگيرى آنان به تعقيب متهمان اقدام كردند كه متأسفانه 
متخلفــان با اســتفاده از فرصــت موفق به فرار شــدند اما با 
هماهنگى دســتگاه قضايى كار شناســايى آنها در دستور كار 

قرار گرفته است. 
وى افزود: در جريان اين تعقيب و گريز از متخلفان 2 فرد سهره 
طاليى، يك رشته دام زنده گيرى پرندگان، يك عدد قفس چوبى 
و يك قفس فلزى كشــف و توقيف شــد كه سهره هاى طاليى 

توسط محيط بانان به اداره محيط زيست تحويل شدند كه پس 
از بهبودى كامل و بازيابى توان پرواز رهاسازى خواهند شد.

وى هشدار داد: هرگونه تيراندازى، شكار، زنده گيرى، آزار و اذيت 
حيوانــات و صيد گونه هاى جانورى بدون كســب مجوز تخلف 
بوده و درصورت مشــاهده با متخلفان برخــورد قاطع و قانونى 

خواهد شد.
ســلگى از مردم شهرســتان خواســت به منظــور حفظ تنوع 
جانورى و محيط زيســت شهرستان ضمن همكارى با اين اداره 
گزارش تخلفات زيســت محيطى را از طريق سامانه ارتباطات 
مردمى1540 به اطالع مأموران حفاظت محيط زيســت اعالم 

نمايند.

به بركت «بنياد بركت»

احياى واحدهاى از رمق افتاده 
به «فرمان امام(ره)»



 «رويدادهاى فصلــى را قربانى كرونا نكنيم»، 
«ظرفيت فضاى مجازى را براى پويا نگاه داشتن 
حوزه گردشــگرى جدى بگيريم»؛ اينها گزيده اى 
از مواردى اســت كه فعاالن گردشگرى در ارائه 
پيشنهادات خود به معاونت گردشگرى همدان در 

ماه هاى اخير ارائه داده اند.
در ماه هــاى اخير گويا رويدادهاى گردشــگرى 
همچون جشنواره زمســتانى هم در همدان براى 
برگزار شدن مستأصل مانده است؛ اما در اين ميان 
ميراث فرهنگى همدان در صدد برآمد تا با اعمال 

برنامه هايى متمايز طرحى نو دراندازد. 
تعطيلى برخى جاذبه هاى تأثيرگذار گردشگرى در 
همدان در ماه هاى اخير بر ســكوت گردشگرى 
دامان زد اما حاال با جدى شــدن اجراى رويداد 
جشنواره زمســتانى در فضاى مجازى، پيش بينى 
مى شــود همدان تصويرى متمايز از خود در بين 
استان هاى ديگر ارائه دهد.  در نشست هم انديشى 
فعاالن گردشگرى با معاون گردشگرى همدان در 
ســالن جلســات ميراث فرهنگى، على خاكسار 
گفت: جشنواره زمســتانى سالجارى با مشاركت 
اســتان همدان با اســتان هاى كردســتان، زنجان 
و لرســتان اواخر بهمن ماه بــا محوريت اجراى 

برنامه ها در فضاى مجازى برگزار خواهد شد. 
 متقاضى سفرمسئوالنه شويم

معاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى همدان، با بيان اينكه 
گردشگرى زمســتانى يكى از آيتم هايى است كه 
همــدان در اين زمينه ظرفيت هــاى الزم را دارد، 
اظهار كــرد: به دليل وجــود آب و هواى معتدل 
و شــرايط خاصى كه در اســتان حاكم اســت 
دامنه هاى كوهستان الوند در زمستان زيبايى هاى 
خاص خود را دارد، حتى در ســال هاى اخير به 
بهانــه رويدادهاى فصلى و زمســتانى، برخى از 
گردشــگران تابستانى ســفر خود را به سفرهاى 

زمستانى سوق داده اند.
خاكســار بيــان كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه 
ــر بحــران شــيوع  گردشــگرى و ســفر تحت تأثي
ــده  ــديدى ش ــارت هاى ش ــل خس ــا متحم كرون
اســت، بايــد از فرصــت و بهانــه جشــنواره 

ــئوالنه  ــفر مس ــاد س ــن ابع ــراى تبيي ــتانى ب زمس
و جــا انداختــن ايــن مفهــوم نــزد مــردم و 
مســئوالن بيشــتر اســتفاده كنيــم و از طريــق 
موضــوع  مجــازى  فضــاى  و  رســانه ها 
گردشــگرى را در جامعــه مطــرح و پررنــگ 
كنيــم. وى ادامــه داد: «در ايــن رويــداد مجــازى 
هــدف مــا ايــن اســت كــه پرداختــن بــه نقــش 
ــه  ــه بطــن جامع ــفر را ب ــذار موضــوع س تأثيرگ
ــا لحــاظ  ــزارى مراســم ب ــًا برگ ــم. قطع برگرداني
در  پروتكل هــا،  رعايــت  محدوديت هــا، 
ــن  ــدود همچني ــداد مح ــاز و تع ــاى ب محيط ه
بــا رعايــت فاصلــه اجتماعــى و متفــاوت از 
ــاى  ــز روى برنامه ه ــا تمرك ســال هاى گذشــته ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــن انج آنالي
 اهميت رونق بازارهاى داخلى 

در گردشگرى زمستانى
را  گردشــگران  اينكــه  بيــان  بــا  خاكســار 
مى تــوان بــا توجــه بــه عالئــق خــاص خــود در 
ــا توجــه  هــر فصلــى جــذب كــرد، ادامــه داد: ب

بــه اينكــه يكــى از آيتم هايــى 
كــه در گردشــگرى حائــز 
اهميــت اســت، بازارهــاى 
تهــران  و  اســت  داخلــى 
بااليــى  جمعيــت  به دليــل 
ســفر  طالــب  و  دارد  كــه 
هســتند، مى توانــد بهتريــن 
بــازار هــدف داخلــى مــا 
ضمــن  شــود  محســوب 
غربــى  اســتان هاى  اينكــه 
ــز  ــرز ني ــتان الب ــى اس و حت
جــزو اســتان هايى هســتند 
كــه روى آنهــا بايــد كار كــرد.

وى ابراز اميدوارى كرد كه با 
گذشتن از بحران كرونا بتوان 
شرايط ســفر در آينده را بهتر 

كرد.
معاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى همدان، خاطرنشان 

كــرد: هرچنــد درحال حاضــر 
به صــورت جســته و گريختــه 
مى افتد  اتفاق  مسئوالنه  سفرهاى 
اما منظور زمانى است كه سفرها 
در شــرايط عادى انجام شود و 
همه تأسيســات گردشگرى ما با 

همه توانشان كار كنند.
يكى  همــدان  گفت:  خاكســار 
از اســتان هايى اســت كــه در 
نگاه  نوع  با  زمستانى  گردشگرى 
و منابــع و جاذبه هايى كه دارد و 
خدمات  از  زنجيره اى  از  استفاده 
رضايــت  موجــب  مى توانــد 
گردشــگر شــود و اين زنجيره 
تجربه اى براى حوزه گردشگرى 
خدماتى است كه به هم متصل اند 
و اقامتگاه هاى بوم گردى كه غالبا در مناطق ييالقى 
برفگير وجــود دارد، مى تواند ظرفيت بزرگى در 

گردشگرى زمستانى باشد.

كرونا 248 ميليارد تومان 
به گردشگرى همدان 
خسارت زد

 شيوع ويروس كرونا 248 ميليارد تومان به بخش 
گردشــگرى استان آســيب زد و در صورت تداوم 
محدوديت ها خسارت جبران ناپذيرى به اين حوزه 
وارد مى شود. مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى استان همدان، اظهار كرد: حمايت هاى 
مالى صورت گرفته از بخش گردشگرى به مثابه يك 
ُمسكن بود تا فرصت الزم را براى تأمين هزينه هاى 

ضرورى داشته باشند.

على مالميــر اضافه كرد: حوزه گردشــگرى جزو 
بخش هايى اســت كه فصل رونق آن محدود بوده و 
فصل كار آن به عيد نوروز و 3 ماهه تابســتان ختم 
مى شود، همچنين 30 درصد كسب و كار و درآمدها 

حوزه گردشگرى در عيد نوروز اتفاق مى افتد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان بيان كرد: حوزه گردشگرى نه تنها عيد نوروز 
99 به علت شــيوع كرونا بلكه در نــوروز 98 نيز 

به علت سيل و آبگرفتگى دچار زيان شد.
مالميــر ادامه داد: چنانچــه وضعيت كنونى كرونا و 
اعمال محدوديت هاى پيش بينى شده تا نوروز 1400 
تــداوم يابد اين هراس وجــود دارد فعاالن در اين 

بخش ديگر نتوانند قد راست كنند.
وى اظهار كرد: ميزان اشغال تخت هتل هاى اين استان 
هم اينك زير 5 درصد است، بنابراين در غير فصول 
رونق صنعت گردشــگرى، تاالر ها و رستوران هاى 
هتل به عنــوان يك بخش درآمــدزا همچنان فعال 
هستند.مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دستى همدان افزود: درحال حاضر برگزارى مراسم 
در تاالرها و هتل ها ممنوع بوده و تنها دورهمى هايى 
برگزار شــده كه آن نيز در رستوران هاى داخل شهر 

بوده و هتل ها سهمى در اين درآمد ندارند.
مالميــر تأكيد كرد: اداره كل ميراث فرهنگى آمادگى 
دارد براساس پروتكل هايى كه از سوى علوم پزشكى 
تأييد شــده دوباره زمينه ارائــه خدمات در بخش 
رستوران و غذاخورى هتل ها را فعال كرده تا بخشى 

از درآمد هتل ها از اين طريق تأمين شود.
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هدف  مجازى  رويداد  اين  در 
به  پرداختن  كه  است  اين  ما 
نقش تأثيرگذار موضوع سفر 
برگردانيم.  جامعه  بطن  به  را 
قطعــاً برگزارى مراســم با 
لحــاظ محدوديت ها، رعايت 
محيط هاى  در  پروتكل هــا، 
همچنين  محدود  تعداد  و  باز 
با رعايــت فاصله اجتماعى و 
متفاوت از سال هاى گذشته با 
تمركز روى برنامه هاى آنالين 

انجام خواهد شد

گزارش 

خبرگردشگري

عكس روز

عكس: همدان پيام طبيعت زمستانى همدان زير نور خورشيد

عضو شوراى شهر همدان:
سهم خواهى مسكن و شهردارى 

شهر را متضرر مى كند
 ســهم خواهى مسكن و شهرســازى و شهردارى 
همدان به منظور اضافه شدن زمين هايشان به محدوده 

شهر در طرح جامع؛ مردم و شهر را متضرر مى كند. 
عضو شوراى اسالمى شهر همدان با عنوان اين مطلب 
گفت: در برهه زمانى حال حاضر به دنبال بررسى طرح 
جامع شــهر همدان براى تصميم گيرى چندين سال 

آينده شهر هستيم.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر 
همدان؛ حسين قراباغى كه رياست كميسيون اقتصاد، 
سرمايه گذارى و گردشگرى شورا را برعهده دارد؛ در 
نطق پيش از دستور هفتادودومين جلسه صحن شورا، 
گفت: طرح جامع مهم ترين مبحث شهرى محسوب 
مى شود كه ضمن اضافه شدن محدوده و حريم شهر، 
ذخاير ديده شــده براى ايجاد سكونتگاه هاى خاص و 
بافت مســكونى با هدف توسعه شهر هم مدنظر قرار 

دارد.
قراباغى با تأكيد بر اينكه شهر همدان با كمبود زمين 
مواجه است؛ اظهار كرد: علت گرانى مسكن در شهر 
همدان، نبود زمين است كه قاعدتاً توسعه اى از سمت 
جنوب شهر به دليل وجود كوهستان، نخواهيم داشت 
و در بخش شــمال شهر هم با معضل سكونتگاه هاى 
غيرمجاز و غيراستاندارد مواجه هستيم كه وجهه خوبى 

براى شهر نداشته است.
وى بــا تأكيــد بــر اينكه نــگاه مردم بــه عملكرد 
مديريت شهرى به ويژه در حوزه زيباسازى سيماومنظر 
و ســاماندهى ورودى هاى شهر اســت؛ گفت: مردم 
منتظر مديريت شهرى همراه با بروكراسى سخت گيرانه 

نخواهند ماند.
عضو شوراى شــهر همدان معتقد است: علت ايجاد 
ســكونتگاه هاى شــهرك وليعصر، خضر و حصار، 
بى توجهى مســئوالن وقت همراه بــا اعمال ضوابط 
سختگيرانه و بروكراسى پرپيچ وخم ادارى بوده است 
كه اجازه تفكيك و فراهم ساختن زيرساخت هاى الزم 

براى ساخت وساز مجاز را نداده اند.
قراباغى هشدار داد: درصورت تصميم گيرى نادرست 
براى طرح جامع و توســعه شــهر همــدان، رويش 

سكونتگاه هاى غيراستاندارد ديگر تكرار مى شود.
وى اعالم كرد: ترسيم نقشه سال 1302 شهر همدان، 
براساس مطالعات اساسى و اصول علمى و فنى، فارغ 
از اعمال نگاه هاى سليقه اى صورت گرفته است؛ اما در 
طرح جامع شهر همدان تمام موضوعات فنى، عمرانى، 

شهرسازى و مطالعات كارشناسى را كنار گذاشته اند.
قراباغــى با تأكيد بر اينكه مســئوالن امــر در حوزه 
توليد زمين كوتاهى كرده انــد؛ افزود: در حوزه طرح 
جامع نســبت به افزودن سرانه ها و زمين  به محدوده 
و حريم شــهر اميدوارى ايجاد شده است؛ اما به دليل 
سهم خواهى مســكن و شهرسازى استان و همچنين 
شهردارى همدان، تصميمى گرفته مى شود كه آيندگان، 

ما را مؤاخذه مى كنند.
عضو شوراى شــهر همدان با اشاره به اختالف نظر 
مسكن شهرســازى استان و شــهردارى همدان با 
محوريت اضافه شــدن زمين هاى اين مجموعه ها 
بــه محدوده شــهر همدان، عنوان كرد: مســكن و 
شهرســازى اســتان اصرار دارد كه حدود 600 تا 
700 هكتار از زمين هاى خود را به محدوده شــهر 
اضافه كند، درحالى كه مغايرت هاى فراوانى مشاهده 
مى شود كه براى تملك آنها نيازمند اقدامات حقوقى 
هستيم تا تثبيت شــوند؛ همچنين شهردارى مدعى 
اســت كه 800 هكتار زمين دارد؛ اما درصورتى كه 
مشروعيت و مقبوليت داشته باشند، مورد قبول واقع 

خواهند بود.
قراباغى با بيان اينكه اضافه شدن زمين هاى مسكن و 
شهرسازى استان يا شــهردارى همدان هيچ آورده اى 
براى شهر و مردم ندارد؛ درخواست كرد: اين مهم بايد 
به صورت مكتوب در جلسات كميته فنى طرح جامع 
مطرح شود كه اگر قرار است زمين هاى دولتى اضافه 
شود، بررســى بيشترى صورت گيرد تا مورد استفاده 
مردم و شــهر قرار گيرد، موجب توسعه كاربرى هاى 
مدنظر باشد و شاهد ضرر و زيان مردم و شهر نباشيم.

پل تاريخى «االن عليا» كبودراهنگ 
در آستانه ثبت ملى

 دوره صفويــه را مى توان يكى از درخشــان ترين دوره هاى تاريخ 
معمارى ايران دانست.

 ايجــاد حكومت مركزى مقتدر و امنيت ناشــى از آن، پيشــرفت در 
فناورى ساختمان، توسعه شــهرها و هنردوستى پادشاهان صفوى، از 

جمله عوامل شكوفايى معمارى اين دوران به شمار مى آيند. 
پل ســازه اى براى عبور از موانع فيزيكى است تا ضمن استفاده از فضا 
بتواند عبور و مرور را تسهيل كند. در دوره صفوى به جهت گسترش 
شبكه راه ها و اقبال زيادى كه متوجه معمارى بود، پل سازى از پيشرفت 

قابل توجهى برخوردار شد. 
صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  اداره  رئيــس 
ــا»  ــل «االن علي ــى پ ــده ثبت ــل پرون ــگ از تكمي ــتان كبودراهن شهرس
ــه  ــه ب ــهر گل تپ ــر تاريخــى در مســير ش ــن اث ــر داد و گفــت: اي خب
ــاى  ــارى در جاده ه ــاى ج ــير آب ه ــار در مس ــاده بيج ــمت ج س

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــى ق فرع
مهدى غالمى، با بيان اينكه اين پل قدمتى ديرينه دارد، افزود: پل «االن 
عليــا» يك قوس دارد كه با مصالح ســنگى كامًال بومِى تراش خورده 
شــده به ابعاد 50 در 25 سانتيمتر ساخته شده و دهانه اين پل 4 متر و 

ارتفاع آن 3 متر است .
رئيــس اداره ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرســتان 
ــه ايســنا، گفــت: طــول ايــن پــل تاريخــى ده متــر و  كبودراهنــگ ب
عــرض آن 7 متــر بــوده كــه در بــاالى پــل ســنگ تــراش خــورده اى 
بــه شــكل تــاج وجــود دارد كــه بــر روى آن تاريــخ ســاخت پــل كــه 

1319 اســت، هــك شــده اســت.
غالمى مطرح كرد: پرونده پيشــنهادى ثبتى اين بنا توســط كارشناسان 
اداره فوق تكميل و براى بررســى در شوراى فنى به اداره كل ميراث 
فرهنگى اســتان ارسال شــد كه پس از برگزارى جلسه و تصويب آن 
براى تصويب نهايى به وزارت ميراث فرهنگى كشــور ارسال خواهد 

شد.
بــه گزارش ايســنا، اين پل تاريخى ســنگى كه مربوط به 80 ســال 
پيش اســت و در روســتاى االن  عليا از توابع بخش گل تپه شهرستان 
كبودراهنگ قرار دارد، چندى پيش در پى بررسى گزارش هاى مردمى 

شناسايى شد.
بناهاى تاريخــى و عام المنفعه ايران يك بخــش افتخارآميزى از هنر 
معمارى اســالمى ايران و نيز زبان گويايــى از فرهنگ غنى ايرانى و 
معنويت حاكم بر آن اســت كه مهارت و استادى فوق العاده اى صرف 
طراحى، ســاخت و تزئين اين گونه بناها شــده است. همچنين نقش 
مهمــى كه اين بناها در آبادانى، رونق اقتصادى، فرهنگى و بهداشــت 
جامعه بر عهده داشــته اند، بر اهميت آنها مى افزايــد. با توجه به اين 
جايــگاه بناهاى عام المنفعــه را مى توان، عالوه بر جنبــه معمارى، از 

جنبه هاى مختلفى مورد مطالعه قرار داد.
شرق  شناســان و گردشگران در توصيف ها و نوشته هاى خود از ايران، 
هنر معماران اين سرزمين را در ساخت پل  هاى باشكوه و زيبا تحسين 
كرده اند؛ ســازه  هايى كه امروزه به نمادى از عظمت تمدن ايران قديم 

تبديل شده اند.
ايــران در دنيــا كشــورى شــناخته مى شــود كــه معمــاران و هنرمنــدان، 
هنــر خــود را در ســاخت پل هــاى تاريخــى بــه نمايــش گذاشــته اند. 
ــدار  ــان پاي ــا سال هاســت در گــذر زم ســازه هايى كــه برخــى از آنه
ــب  ــود جل ــه خ ــگران را ب ــم گردش ــان چش ــد و زيبايى ش مانده ان
ــادى از  ــى، نم ــرد ارتباط ــر كارك ــران عالوه ب ــا در اي ــد. پل ه مى كنن
ــران هســتند. پل هــا در گذشــته ســازه هايى  ــر معمــارى اي كمــال هن
بــراى اتصــال و ارتبــاط بودنــد، امــا بــا اين حــال بــه فرصتــى بــراى 

نمــود هنــر معمــاران ايــن ســرزمين تبديــل شــدند.
دوره ساســانيان آغــاز تحــول پل ســازى در ايــران بــود. در آن زمــان 
تكنيــك «طــاق  زنــى» كــه يكــى از اصــول مهــم پل ســازى به شــمار 
ــدگار  ــاى مان ــه پل ه ــيد؛ به طورى ك ــود رس ــه اوج خ ــت، ب مى رف
ــد.  ــان معروف ان ــر به فردش ــدد و منحص ــاى متع ــه طاق ه ــى ب ايران
ايــن رونــد ادامــه يافــت تــا در دوران صفويــه بــه اوج خــود رســيد 
و بــه دســتور پادشــاهان آن دوره، پل هايــى ســاخته شــد كــه مظهــر 

ــد. ــمار مى رفتن ــهرها به ش ــى ش زيباي

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

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

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

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

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بهترين زنان بهشت مريم دختر عمران، خديجه، دختر خويلد، فاطمه دختر محّمد، و آسيه 
دختر مزاحم ـ همسر فرعون ـ هستند..  

الخصال : ص 206 ح 23

فناوري

عكس 6000 حمله كننده به كنگره آمريكا 
فاش شد

 يك وب سايت با استفاده از 827 ويدئوى آپلودشده در اپ پارلر 
تصوير بيش از 6 هزار شركت كننده در حمله به كنگره آمريكا را فاش 
كرده اســت. به گزارش مهر، در اوايل ماه جارى ميالدى وب سايتى 
براى شناسايى افرادى ساخته شد كه در حمله به كنگره آمريكا شركت 
كرده بودند. در اين وب سايت هزاران تصوير از صورت افرادى فاش 
شــده كه در اين يورش شــركت كرده بودند. وب سايت مذكور كه 
Faces of the Riot نام دارد شــامل 6 هزار تصوير اســت كه 
از ويدئو هاى آپلودشده در اپليكيشن پارلر استخراج شده اند. مبدعان 
وب ســايت از يك نرم افزار منبع بازشناسايى صورت براى استخراج 

تصاوير از 827 ويدئو پست شده در اپ پارلر استفاده كرده اند.

تصوير موبايل سونى با نمايشگر 
5/5 اينچى فاش شد

 تصوير و جزئيات دوربين يك موبايل جديد ســونى فاش شده 
كه نمايشــگرى 5/5 اينچى و 2 دوربين پشــتى دارد كه يكى از آنها 

13 مگاپيكسل است.
 ،OnLeaks به گزارش مهر، به تازگى يكى از كاربران توئيتر به نام
تصوير و جزئياتى ابتدايى از موبايل «اكســپريا كامپكت» منتشر كرده 
است. اين دستگاه در حقيقت نســخه جديدى از سرى موبايل هاى 
كوچكى اســت كه سونى در سال 2018 ميالدى توليد آن را متوقف 

كرد.
به نظر مى رسد اين دستگاه اندكى از آيفون بزرگ تر باشد و نمايشگرى 

5/5 اينچى داشته باشد.

كنترل مصرف آزاد اينترنت 
با كد دستورى ممكن شد

 مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتورى گفت 
كه بــا هماهنگى و پيگيرى هاى رگوالتورى، اپراتورهاى تلفن همراه 
كدهاى دســتورى را به منظور كنترل مصــرف آزاد اينترنت همراه، 
تعريف كردنــد. به گزارش ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويى، پيمان قره داغى گفت: درصورتى كه مشــتركان اپراتورهاى 
ســيار به پيامى كه از جانب اپراتور مبنى بر پايان حجم بسته اينترنت 
همراه برايشان ارســال مى شود، توجه نكرده و براى خريد يا تمديد 
بســته اينترنت جديد اقدام نكنند، تعرفه اينترنت مصرفى مشــترك 
به صورت آزاد محاســبه مى شــود كه اين موضــوع مى تواند هزينه 

بسيارى براى مشتركان به همراه داشته باشد.

ايرانسل محصوالت خانه  هوشمند ارائه كرد
 ايرانســل بــراى ارتقاى كيفيــت زندگى ديجيتال و هوشــمند، 
محصوالت خانه هوشمند را عرضه كرد.به گزارش ايسنا، محصوالت 
خانه هوشمند ايرانســل، با عنوان «خانه هوشــمند آى بان» با كاربرد 
فناورى اينترنت اشــيا، طراحى و عرضه شده است. با استفاده از اين 
محصوالت، كاربر مى تواند در هر شرايطى، حتى هنگامى كه در خانه 
حضور ندارد، محيط خانه خود را با گوشى هوشــمند مديريت كند. 
محصوالت خانه هوشمند ايرانسل، 24 خردادماه 1399، در مراسمى با 
حضور محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 

رونمايى شد و هم اكنون به صورت تجارى عرضه شده است.
با استفاده از اپليكيشن موبايل آى بان، ارتباط بين اجزاى خانه هوشمند 

از طريق اينترنت واى فاى و هاب مركزى برقرار مى شود.

آنر با توليدكنندگان تجهيزات آمريكايى 
همكارى مى كند

 شــركت چينى آنر كه پيش تر زيرمجموعه هــواوى بود اكنون با 
توليدكنندگان تجهيزات و نيمه رساناى آمريكايى از جمله اينتل و كوالكام 
قرارداد امضا كرده است. به گزارش ايسنا، اين توليدكننده موبايل بخشى 
از هواوى بود كه به دليل تحريم هاى آمريكا فروخته شد و اكنون مستقل 
از شــركت مادر خود فعاليت مى كند. شركت هاى آمريكايى از جمله 
كوالكام، اينتل و ميكرون از تأمين كنندگان تجهيزات آنر هســتند. ژائو 
مينگ مدير ارشد اجرايى آنر در مصاحبه اى گفت: تقريباً تمام شركاى 
زنجيــره ذخاير ما از جمله كوالكام، اينتل، AMD و ميكرون ارســال 
محموله براى ما را از سر گرفته اند و قراردادهايى امضا كرده اند. هم اكنون 

آنها هيچ محدوديتى براى تأمين ذخاير تجهيزات ما ندارند.

فضاى مجازى فرصت احياى رويدادهاى فصلى است 

جشنواره زمستانى به رنگ مجازى
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