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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

دكتـر محمد قديمـى

 شهردارو اعضاى شوراى اسالمى شهر جورقان

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 
معاون دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى همدان

 تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. از درگاه ايزد منان مزيد 
توفيقات براى خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى 

در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسالت داريم.

در سال نو مشترى ويژه ما باشيد

از پيلـه تا پـروانگـىاز پيلـه تا پـروانگـى

با ما با ما 
ديده شويدديده شويد

ايميل:
 info@Hamedanpayam.com 

شماره تماس:   081-38279011

واتساپ:         09226404490

اسوه خدمت بى منت و آموزگار بى ادعاى فرهنگ دوست تلگرام:         09226404490
با نهايت تاسف و ابراز دردمندى درگذشت مرحوم 

على نــائينـى 
ــه  ــوم صميمان ــى آن مرح ــواده گرام ــدان و خان ــتان هم ــى اس ــه فرهنگ ــت جامع را خدم
تســليت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال بــراى آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهــى و 

ــم. ــرم دوام عمــر و شــكيبايى مســئلت داري ــدگان محت ــراى بازمان ب

روزنامـه همدان پيـام

يت
 تهن

ك و
بري

ت

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى همدان

محمد مهدى درگاهى 
سرپرست محترم اداره

 بازرسى شهردارى همدان

مجيد شاكرى 
سرپرست محترم منطقه چهار

 شهردارى همدان 

حجت ا... كريمى
سرپرست محترم اداره حراست

 شهردارى همدان 

حسين مردانى 
سرپرست محترم معاونت 

خدمات شهرى شهردارى همدان 

وحيد على ضمير 
سرپرست محترم معاونت 

امور زيربنايى و حمل ونقل شهرى 
شهردارى همدان 

ــزد منــان  ــزان را تبريــك و تهنيــت  عــرض نمــوده ، اميــد اســت در ســايه اي انتصــاب شايســته شــما عزي
همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد. 

گاهى 
داره

همهمداندان

نــان 

ب آقايان
جنا

همـدان تعطيل شد!
■ وضعيت قرمز، سوغاتى مسافران نوروزى

طرح جامع همدان تصويب شد

پايان دعواى جامع با « قيدوشرط»

«قاضى القضات» به همدان نمى آيد

كرونا؛ مانع سفر رئيسى
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نائينى شهروند برگزيده مردمى بود 
به ياد يار
رسانه هاى همدان

  شب گذشته درحاليكه تيم هماهنگى دفتررئيس دستگاه قضائيه درهمدان مستقربودند 
وتشكيالت قضا وفضاى استان آماده اســتقبال از آيت ا... رئيسى ومطبوعات ورسانه ها 
تيترها ومطالب خودرا براى پوشــش خبر اين ســفر امروز پنج شــنبه آماده كرده بودند 

،ســاعت 21:45 دقيقه لغو سفر از طريق كانال تلگرامى همدان پيام خبرساز شد.
آنگونه كه مركز رســانه قوه قضائيه اعالم كرد شــرايط قرمز كرونائى دليل حضورنيافتن 

رئيسى دراستان بود.

نيامدن رئيس قوه قضا اين فرصت را به همدان پيام داد تا 2 بار به نفع اســتان ازاين سفر 
بهره مند شــود وبا تغيير برنامه سفر، تيتر«قاضى القضات درمادستان» به «كرونا مانع سفر 
رئيســى» تغيير يابد، اما مطالب مرتبط در روزنامه امروز همراه با ضميمه اختصاصى ويژه 
ســفر آيت ا... در سايت اينترنتى وشــبكه هاى اجتماعى  تلگرام واينستا منتشر مى شوند 

تا در فرصت هاى بعدى شــاهد حضور آيت ا.. رئيسى با هياتى ديگر دراستان باشيم.
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 درحال حاضر متأســفانه هزار و 162 نفر 
مبتال به كرونا در همدان شناسايى شده اند كه 

هزار و 588 نفر از آنها قربانى شده اند.
از همين رو ســتاد اســتانى مقابله بــا كرونا 
روز گذشــته در نخستين ساعات روز جلسه 
فوق العاده تشكيل داد تا براى همدان قرمزشده 
چاره انديشــى كند، بر همين اســاس پس از 
چند ســاعت كركره هاى بازار پايين كشــيده 
شــد و جدولى از فعاليت صنوف مختلف كه 
دسته بندى گروهى يك، 2، 3 و ... شده بودند 
منتشر و در بين مردم دست به دست اين اتفاق 
يعنى دوباره محدوديت ها به همدان بازگشته 
و ســرعت شــيوع نوع جهش يافته ويروس 
كرونــا، در همين حد از كنترل  خارج شــده 
و آنچنان كه رؤســاي بيمارستان هاي شهر و 
مســئوالن مقابله با كرونا مي گويند، با وجود 
شــدت باالى خطــر انتقال بيمــاري، تعداد 
تخت هاي بســتري براي مبتاليان جديد هم 
ناكافي اســت. وضعيت خطرناكى در انتظار 

همدان است.
بر همين اســاس مقرر شده است در همدان 
حضــور نيمــى از كاركنــان دســتگاه هاى 
ارائه دهنده خدمات ضرورى نظير اورژانس و 
نهادهاى خدماتى در محل كار الزامى باشد و 
حضور كاركنان ساير دستگاه ها در محل كار 
به ميزان يك ســوم و انجام دوركارى دوسوم 

ديگر كاركنان ضرورى اعالم شد. 
ادارى  مأموريت هــاى  تمامــى  همچنيــن 
غيرضرورى، رعايت جلســه در فضاى بسته 
حداكثر با حضــور 15 نفر براى مناطق قرمز 
كرونايى تصويب شد و تنها مشاغل گروه يك 
مجاز به فعاليت بوده و كســب وكار مشاغل 

گروه 2، 3 و 4 بايد تعطيل شود.
از طرفــى اقدامى كه بايد در تعطيالت نوروز 
صــورت مى گرفت تا اين مــوج خفته جان 
دوبــاره نگيرد، از ســر گرفته شــد و ورود 
خودروهاى شــخصى با پالك ساير استان ها 
به حوزه اســتحفاظى اســتان همدان ممنوع 
اعالم شــد و همچنين ممنوعيــت تردد بين 
شهرستانى براى خودروهاى بومى هم اعمال 
مى شــود؛ در همين راســتا تردد خودروهاى 
شخصى به استثناى خودروهاى مجاز به تأييد 
فرماندارى، از ساعت 22 تا 3 صبح در سطح 
شهر ممنوع بوده و متخلفان جريمه مى شوند.

باتوجه به آنچه ابالغ و اعمال شــده، تمامى 
شهرســتان هاى همــدان در وضعيــت قرمز 
هســتند و تنها شهرستان اسدآباد در وضعيت 
نارنجى كرونايى قرار گرفته است كه با توجه 
به روند افزايش شــمار بيماران در روزهاى 
آتى وضعيت اســدآباد نيز قرمز پيش بينى مى 

شود.
پيش آمده  شــرايط  درباره  همدان  اســتاندار 
معتقد است: اين موج با ايام نوروز، خريدها 
و ديد وبازديد نوروزى متقارن شــده و ما را 
جهش ويروس  دچار حركت آسانسورى در 
كرونا كرده است، به گونه اى كه هر روز شمار 
مراجعان بســترى و ســرپايى بــه اورژانس 
بيمارســتان ها درحال افزايش اســت و بايد 
منتظر فوتى هاى بيشتر در هفته هاى آينده نيز 

باشيم.
سيدسعيد شاهرخى همچنين گفته است: براى 
مديريت شرايط كنونى حاكم بر استان نيازمند 
عــزم جدى به منظور حفظ ســالمت مردم با 
بهره گيرى از تجربه يكســال گذشته هستيم؛ 
زيرا درصــورت پيش بينى نكردن تدابير الزم 
شــمار افراد مبتال به كرونا و آمار بســترى ها 

به سرعت افزايش مى يابد.
وى با اعالم فرمان آماده باش به همه مسئوالن 
تأكيد دارد ستاد اســتانى و شهرستانى  مقابله 
با ويروس كرونا، بايد به صورت 24 ســاعته 
فعال شــده و به بررسى و پايش روند اجراى 

پروتكل هاى ابالغى بپردازد.
شاهرخى با تأكيد بر اينكه فرمانداران نبايد به 

گزارش هاى دريافتى از مسئوالن زيرمجموعه 
اكتفــا كنند، گفته اســت: فرمانداران كارهاى 
جارى را تعطيل كنند؛ زيرا هم اينك مهم ترين 
كار آنها در كنار كار انتخابات مديريت اپيدمى 
ويــروس كرونا با پاى كار آوردن همه نيروها 

است.
شــاهرخى با بيان اينكه تنها گروه هاى شغلى 
يك در شــهرهاى قرمــز مجاز بــه فعاليت 
هســتند، از مســئوالن اتحاديه هــاى صنفى 
خواسته تا تيم هايى را براى سركشى در سطح 
شــهر و بازار و همراه كــردن صنوف براى 

تعطيلى محل فعاليت درنظر بگيرند.
اين شرايط درحالى است كه آمار و اطالعاتى 
مبنى بر شــلوغى مراكز 16 ســاعته بهداشتى 
وجود دارد و اســتاندار نيز از مديران اجرايى 
خواســته تا براى جلوگيرى از ازدحام در اين 
مراكز آمادگى براى در اختيار گذاشتن فضاى 

مناسب و بزرگ تر وجود دارد.
همچنيــن در روزهــاى گذشــته تجمــع و 
دورهمى برخى از افراد در مناطق تفريحى و 
توريستى از جمله گنجنامه و بلوار ارم به وفور 
مشاهده شده بود كه بنا به درخواست استاندار 
تمامى اين مراكز تعطيل است و تردد در بلوار 
ارم و گنجنامــه با جريمــه 200 هزارتومانى 

همراه است.
 ظرفيــت تخت هاى بيمارســتانى 

تكميل مى شود
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــه رئي ــن زمين در همي
پزشــكى همــدان نيــز بــا بيــان اينكــه 
ــوم  ــه س ــا در هفت ــه كرون ــال ب ــت ابت وضعي
فرورديــن ســالجارى بى ســابقه بــوده، گفتــه 
ــه  اســت: درحال حاضــر 780 بيمــار مبتــال ب
ويــروس كرونــا در بيمارســتان هاى ايــن 
ــد  ــن رون ــر اي اســتان بســترى هســتند و اگ
ــر  ــتان ها پُ ــاى بيمارس ــد تخت ه ــه ياب ادام

ــد. ــد ش خواه
رشــيد حيدرى مقدم درباره وضعيت بيمارى 
پيش از ســال جديد نيز اعالم كرده اســت: 
200 بيمار در بيمارســتان ها بسترى بودند كه 
با ورود به ســال جديد و در پنجم فروردين 
امسال شــمار بيماران به 300 نفر و در دهم 
فرورديــن به 400 نفر، نيمه اين ماه به 600 و 

هم اينك به 780 نفر رسيده است.
به عقيده وى، همــدان هم اينك در وضعيت 
قرمز كرونايى قرار دارد و هر فرد عالمت دار 
بدون اســتثنا به كرونا مبتال شده و نيازى به 
دريافت تســت به منظور اطمينــان از ابتال به 

كرونا نيست.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان 
خواســتار همراهى فرمانداران بــراى تأمين 
دســتگاه اكسيژن ساز شــد و از شركت هاى 
توليد اكسيژن صنعتى خواست توليد خود را 
در اين شرايط حساس به اكسيژن طبى تغيير 

دهند.

 محدوديت هاى كرونايى 
بازنگرى شود

اين شــرايط درحالى اســت كه نماينده ولى 
فقيــه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان 
نيــز خواســتار بازنگرى در برخــى از مفاد 

شيوه نامه هاى بهداشتى ابالغى است.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با 
تأكيد بر اينكه بايد از تجربه هاى سال گذشته 
بــراى اجــراى محدوديت ها اســتفاده كرد، 
افزود: محدوديت هاى كرونايى در زمانى كه 
تجربه اى درباره اين ويروس وجود نداشــت 
تدوين شده؛ بنابراين هم اينك بايد در برخى از 

تصميم هاى اتخاذشده بازنگرى شود.
امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه منشأ شيوع 
ويروس كرونا شناســايى شده ، اظهار داشته 
اســت: هيأت هاى دينى و مذهبى بيشــترين 
تبعيــت را در عمل از مصوبات ســتاد ملى 
كرونا داشــتند و آمار و اطالعات موجود نيز 

تصديق كننده اين موضوع است.
وى با ذكر اين پرسش كه بايد پس از گذشت 
يكســال از شــيوع كرونا، پروتكل هاى روز 
اول رعايت شود؟ گفته است: درحالى كه باز 
بودن مساجد تأثيرى در شيوع ويروس كرونا 
نداشــته است، بر اين اســاس توجيه منطقى 

براى تعطيلى مساجد وجود ندارد.
شــعبانى تأكيــد دارد: بــا وجــود تأكيد بر 
بازگشايى مســاجد اما به دليل تراكم جمعيت 
در نماز جمعه، موافــق برگزارى اين آئين و 
مراسم هاى مذهبى پرتجمع و شلوغ از سوى 

هيأت هاى مذهبى نيست.
 فعاليت بازارهاى روز و دستفروشان 

همدان تا اطالع بعدى ممنوع
فرماندار همدان نيز با بيان اينكه شهرســتان 
همدان همزمان با بســيارى از نقاط كشور در 
وضعيــت قرمز كرونايى قــرار گرفت، اعالم 
كرد: فعاليت بازارهاى روز، بساط گســتران و 

دستفروشان تا اطالع بعدى ممنوع است.
محمدعلى محمــدى اجراى محدوديت ها را 
به مدت 2 هفته در همدان اعالم كرده اســت 
كه درصورت مشــاهده نشدن تغيير وضعيت 

استمرار خواهد يافت.
وى با اشــاره بــه اينكه نمازهــاى جمعه و 
جماعت، مراســم هاى مذهبــى، فرهنگى و 
اجتماعى در وضعيــت قرمز به صورت كامل 
تعطيل هستند، گفته است: ورود به آرامستان 
باغ بهشت همدان ممنوع است و تنها به تعداد 
محدودى از همراهان متوفى اجازه ورود داده 

خواهد شد.
 وضعيت قرمز كرونا

مركز تعويض پالك همدان را تعطيل كرد
با اعمــال محدوديت هايى كه اتفــاق افتاده 
است رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان 
همدان نيز اعالم كرده است: با توجه به قرمز 
شــدن وضعيت كرونا در استان همدان مركز 

تعويض پالك اين اســتان از امــروز تعطيل 
است.

علــى فكرى به ايرنا گفته اســت: با توجه به 
افزايــش تعداد مبتاليان و افراد مشــكوك به 
ويروس كرونا، مركز تعويض پالك اســتان 
همــدان به منظور پيشــگيرى از شــيوع اين 
ويروس از امروز تعطيل مى شــود؛ همچنين 
عالوه بر تعطيلى مركز تعويض پالك، آزمون 
كتبى و عملــى آئين نامه راهنمايى و رانندگى 
براى دريافت گواهينامــه نيز تا اطالع بعدى 
و بازگشت به شرايط عادى برگزار نمى شود.

رئيــس پليــس راهنمايــى و رانندگــى اســتان 
ــال  ــان س ــده اســت: پاي ــادآور ش ــدان ي هم
ــا در  ــروس كرون ــل شــيوع وي ــز به دلي 98 ني
همــدان، مركــز تعويــض پــالك ايــن اســتان 
ــاره  ــدى دوب ــر رنگ بن ــا تغيي ــا ب ــل ام تعطي
بازگشــايى شــد ولــى خدمات رســانى در 
مراكــز تعويــض پــالك و شــماره گذارى 

ــت. ــورت گرف ــى ص ــورت اينترنت به ص
فكرى همچنين معتقد است: با درپيش گرفتن 
رويكــرد اينترنتى و آنالين كــردن خدمات 
عالوه بر پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا، در 
راستاى تكريم ارباب رجوع از اتالف وقت و 
انتظامى  مجموعه  از  خدمات گيرندگان  هزينه 

نيز جلوگيرى شد.
 تست رايگان كرونا 

در همه مراكز خدمات سالمت
مقرر شده است تست سريع كرونا به صورت 
رايگان در همه مراكز خدمات جامع سالمت 
شــهرى و روســتايى اســتان همدان انجام 
مى شود، گفته است: متأســفانه مردم فقط به 

مركز كوويد ديباج مراجعه مى كنند.
انجام تســت ســريع كرونا در همه مراكز 
خدمات جامع ســالمت انجام مى شــود و 
بهتر اســت هر بيمار بــه نزديك ترين مركز 
محل سكونت خود مراجعه كند؛ زيرا وقتى 
تعداد مراجعان يــك مركز بيش از حد باال 
برود، توان و ظرفيت پرســنل پاســخگوى 

نيست. نياز  رفع 
بــا توجه بــه اينكــه بيــش از 70 درصد از 
تســت هايى كه از بيماران تنفسى مشكوك به 
كرونا گرفته مى شــود مثبت است، بنا بر گفته 
مديرگروه توســعه شــبكه و ارتقاى سالمت 
معاونت بهداشــتى در همــه مراكز خدمات 
جامع ســالمت شهرى و روســتايى پزشك 
عمومى حضور دارد تا با توجه به نتيجه تست 
و عالئم بيماران، اقدامات درمانى انجام  شود.

مرضيه ارجمنديان با اشــاره به اينكه 5 مركز 
تخصصى كوويد-19 در همدان فعال است، 
اين مراكز را شــامل مركز مدرس در شهرك 
مدرس، امام حسين(ع) در خضر، شهيد مدنى 
در شــهرك مدنى، وليعصــر در كوى كوثر 
على آبــاد و ديباج در كمال آبــاد معرفى كرده 

است.

يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

تسريع توسعه استان با همت رئيسى 
 1- امروز رئيس قوه قضاييه در ادامه ســفرهاى استانى خود كه در 
نوع و تعداد در كنار سفرهاى سرزده اين مقام قضايى، بى نظير است، 

ميهمان مردم استان همدان است.
اين ســفر در شــرايطى كه اســتان در رنگ بندى كرونايى رنگ قرمز 
گرفته است، اگر لغو نشود و با رعايت پروتكل ها برگزار شود، بسيار 

ارزشمند و مؤثر خواهد بود.
2- حضور آيت ا... رئيســى رضايتمندى از دســتگاه قضا را به ميزان 
زيادى افزايش داده است و ايشان را در جايگاه يك خدمتگزار انقالبى، 
مردمى، پاك دست، مبارز با فساد، عدالت گستر و مدافع حقوق عامه در 

اذهان مردم قرار داده است.
افزايش رضايت از عملكرد آيت ا... رئيسى، محبوبيت وى را نيز افزايش 
داده و طرح نام وى براى رأى گرفتن از مردم و رياســت جمهورى از 
سوى برخى جناح ها نيز با توجه به همين افزايش رضايت و محبوبيت 

و عملكرد درست است.
3- آيت ا... رئيسى در مبارزه با فساد و كار ثابت كرده با كسى شوخى 

ندارد و از حواشى به دور است.
انتخاب مديرانى كاربلد و پاك دســت در استان ها و نظارت مستمر بر 
فعاليت آشكار و نهان آنها رضايت از عملكرد اين دستگاه در استان ها 

را نيز افزايش داده است.
4- شــناخت خوب آيت ا... رئيســى از قوه قضاييه و مشكالت آن در 
كنار شناخت ايشان از مشكالت كشور به ويژه در حوزه توليد و مبارزه 
با فساد، به آغاز روند اميدبخشى در اين قوه با سياستگذارى جديد و 

اعالم راهبردهاى جديد منجر شده است.
روندى كه در آن توجه به كاهش آســيب هاى اجتماعى با سياســت 
حبس زدايى، تالش براى صلح و سازش و دفاع از حقوق عامه با قطع 
دســت اندازى ها به بيت المال جايگاه ويــژه اى دارد و اين روند مفيد، 

ادامه دارد.
5- اجراى سياست ها و راهبردهاى يك مدير ارشد و رئيس قوه اى كه 
قصد ايجاد تحول و افزايــش رضايتمندى مردمى از اين قوه را دارد، 
نيازمند همراهى مديران منصوبى است كه به اين سياست ها باور و به 

تحول اعتقاد داشته باشند.
ايجاد امنيت قضايى در تمامى حوزه ها براى مردم و گســتراندن چتر 
حمايت قضايى و امنيتى بر سر تمامى كسانى كه قصد فعاليت سالم در 
تمامــى حوزه ها به ويژه در حوزه توليد بــراى اجتماع را دارند، توجه 
به مســائل اجتماعى و درنظر گرفتن جنبه اجتماعى حكم، كاستن از 
فشــارهاى بى جاى بين المللى در صدور حكم و ضرورت هاى ديگر 
اقداماتى است كه مديران همراه رئيس قوه بايد پيگيرى كنند و مى كنند.
6- روند همراهى با برنامه هاى راهبردى رئيس قوه قضاييه در اســتان 
همدان توسط رئيس كل دادگسترى، دادستان و اعضاى شوراى قضايى 

استان بسيار مطلوب است.
اجراى سياســت حبس زدايى، تشــكيل كميته هاى صلح وســازش، 
كمك به آزادى زندانيــان جرايم خرد در كنار پيگيرى راهبرد اقتصاد 
مقاومتى و رفع موانع توليد، دادگسترى استان را به نمونه اى موفق بين 

دادگسترى ها از نظر مردم استان تبديل كرده است.
7- ســفر آيت ا... رئيسى به اســتان همدان قطعا تسريع بخش توسعه 
اســتان خواهد بود زيرا اين سفرها با اهتمام ويژه به مسائلى كه مردم 
استان ها را آزار مى دهد، همراه بوده و بسيارى از مشكالت الينحل و 
كهنه در سفرهاى استانى حل شــده است كه انتظار مى رود در استان 

همدان نيز چنين شود.
اعالم چندباره اين ســفر و لغو زمان آنها شــرايطى را ايجاد كرده تا 
مســئوالن اســتان با آمادگى كامل و احصاى تمامى مشكالتى كه با 
دستور رئيس قوه قضاييه حل مى شوند، در انتظار انجام اين سفر براى 
بهره بردارى حداكثرى به نفع توسعه استان باشند كه اميد است، چنين 

شود.

فعاليت 5 مركز معاينه فنى 
خودروهاى سنگين در همدان

 رئيس اداره ايمنى و ترافيك اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
همدان از مراجعه 3 هزار و 257 ماشــين آالت سنگين به مراكز معاينه 

فنى از ابتداى سال تاكنون خبر داد.
به گزارش فارس، مصطفى وصالى ناصح در بازديد از مركز معاينه فنى 
وســايل نقليه سنگين استان اظهار كرد: از ابتداى سال تاكنون 3 هزار و 

257 دستگاه ماشين آالت سنگين به اين مراكز مراجعه كرده اند.

وى ادامه داد: سال گذشته 77 هزار و 132 وسيله نقليه سنگين به مراكز 
معاينه فنى استان مراجعه كرده و بررسى شدند.

رئيس اداره ايمنى و ترافيــك اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
همدان با تأكيد بــر لزوم توجه به معاينه فنــى خودروها گفت: تردد 
خودرو ها بدون داشتن معاينه فنى در جاده ها ممنوع است و بايد سيستم 
فنى و ضريب ايمنى خودرو بررســى شــود زيرا در كاهش تصادفات 

بسيار اثربخش است.
وى بازديد مســتمر از مراكــز معاينه فنى خــودرو به منظور كنترل و 
نظارت ناوگان حمل ونقل جاده اى را از اقدامات اين اداره كل برشــمرد 

و تأكيد كرد: نظارت بر چگونگى عملكرد اين مراكز به شكل مستمر از 
طريق كارشناسان اداره كل انجام مى شود و در صورت نياز به تعويض 
دستگاه ها و يا بهره گيرى از افراد متخصص تذكرات الزم به مديران اين 

مراكز داده مى شود.
وصالى يادآور شد: در اين بازديد ها نظارت بر دستگاه هاى كنترل تست 
دود، تست ترمز، لغزش و سرعت، چك كردن تاريخ هاى كاليبراسيون 
دســتگاه ها و كنترل نحوه عملكرد آنها، بازديد از محوطه مركز معاينه 
فنى و ارائه پيشنهادات براى تسهيالت براى خدمت رسانى در دستوركار 

است.

هواى استان بارانى مى شود
 رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان اعالم كرد 
كه در پى ورود يك ســامانه ضعيف بارشــى، بارش پراكنده باران، از 

امروز بيشتر مناطق استان همدان را فرامى گيرد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: براساس بررسى 
داده ها و نقشــه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان استان همدان در 24

ساعت آينده صاف تا قسمتى ابرى، همراه با غبار محلى و افزايش ابر 
پيش بينى مى شود.

وى اظهار كرد: از امروز يك ســامانه ضعيف بارشــى از سمت غرب 
وارد همدان مى شــود و به صورت رگبار پراكنده و ضعيف باران، در 

آسمان اين استان فعاليت مى  كند.
باقرى شكيب عنوان كرد: اين سامانه به صورت نوسانى تا روز دوشنبه 

هفته آينده در آسمان همدان فعال است.
وى بيان كرد: شــدت رگبارها روز يكشــنبه هفته آينده به اوج خود 
مى  رســد و ميزان آن در مناطق كوهستانى و كوهپايه ها بيشتر از ساير 

نقاط است.
كارشناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان تصريح كرد: در مدت 
فعاليــت اين ســامانه دماى هواى اســتان همدان بيــن 4 تا 6 درجه 

سانتى گراد افزايش مى  يابد.
باقرى شــكيب عنوان كرد: كمينــه دماى هواى همــدان يك درجه 
سانتى گراد باالى صفر و دماى بيشــينه هواى اين شهر نيز 21 درجه 

سانتى گراد باالى صفر به ثبت رسيده است.
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پســتى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، 

پربرف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

فردا براى باور كردن كرونا خيلى دير است
مهدى ناصرنژاد»

 آمار و ارقام رسمى وزارت بهداشت و درمان مربوط به همه گيرى 
ويروس كرونا در روز سه شــنبه(هفدهم فروردين ماه) بيانگر بيشترين 
مبتاليان روزانه به كرونا از ابتداى شيوع اين بيمارى در ايران در حدود 

14 ماه گذشته است. 
بنابر اعالم مســئوالن ســتاد ملى مقابله با كرونا، آمارهاى افزايشــى 
روزهــاى اخير حاكــى از موج تهاجمى جديد و بســيار خطرناك و 
جهش يافته ويروس كرونا در كشــورمان اســت و بيشترين علت آن 
نيز عدم پايبندى بسيارى از هموطنان به شيوه نامه هاى بهداشتى مقابله 

با كرونا است. 
چالش ادامه دار و روبه گســترش ويروس كرونــا در جهان موضوع 
بحث و اظهارنظرهاى گوناگون در محافل علمى و كارشناسى است و 
سردرگمى دانشمندان در ريشه يابى علت اصلى و منشأ شيوع ويروس 
هزارچهره كرونا نيز به ظاهر به معمايى حل نشــدنى تبديل شده است. 
در همين حال از كارشناســان حوزه جامعه شناسى هم در اين ارتباط 
اظهارنظرهايى شــنيده مى شــود كه در اين اوضاع و احوال بحرانى و 

پيچيده قابل تأمل است. 
بــه گفته اربابان نظر، خسته شــدن كادر درمان در تمام نقاط جهان در 
مقابله با اين بحران در كنار فرســودگى روح و روان مردمان عادى و 
آســيب ديده از هر نژاد و مليت و همچنين هزينه هاى بسيار سنگين و 
دور از ذهن مســئوالن مربوطه براى پيشگيرى و نجات جان بيماران 
روزافزون كرونايى در تمام جوامع انســانى يك طرف و اما از طرف 
ديگر و دشــوارتر از همه، ناباورى و رفتارهاى منفى گرايانه بسيارى 
مردم ديگر كه كرونا را باور ندارند، يا براى رعايت بهداشت پيشگيرانه 
فردى و اجتماعى لجاجت به خرج مى دهند، چالش كرونا را سخت تر 
و طوالنى تر كرده اســت كه ادامه اين وضعيت جهان را به سراشــيبى 
ســقوط و نابودى كامل ســوق مى دهد. به عبارتى ديگر هم اينك، اين 
ذهنيت در نزد بســيارى افكار عمومى شــكل گرفته است كه مقصر 
اصلى طوالنى شدن بحران كرونا ناباورى و واكنش هاى بازدارنده افراد 
بيشمار در هر كشورى اســت كه توصيه ها و هشدارهاى بهداشتى و 
امنيتى سالمت جوامع را ناديده مى گيرند. در اين ارتباط قشرهاى مردم 
و هموطنان ايرانى كه از ادامه اين وضعيت به  ستوه آمده و زندگى خود 
را مختل مى بينند، از دولتمردان انتظار دارند روش هاى ســختگيرانه و 
تنبيهى بيشتر و جدى ترى براى مقابله با افراد ناآگاه و مخل اتخاذ كند 
و اجازه ندهد معدودى بى خبر و خودسر بيش از اين سالمت مردم و 

منابع ملى را به خطر بيندازند.
واقعيت اين اســت كه هر هموطنى اطــالع دارد و از موضوع كرونا 
و علت هاى كش وقدس آن آگاه اســت كه چگونه مســئوالن وزارت 
بهداشــت و درمان و شــخص وزيــر تا پيش از رونــد اوج گيرى و 
شــتاب خيز جديد كرونا چقدر به مردم هشدار دادند و توصيه كردند 
و خانواده ها را از ســفرهاى نوروزى و دورهمى هاى تعطيالت سال 
نــو منع كردند؛ اما متأســفانه گويا گوش و هوش شــنوا و كارآمدى 
وجود نداشــت. مگر يك وزير و يك دولتمرد چقــدر بايد از مردم 
خــود خواهش كند و بود و نبود و واقعيت يــك جريان و بحران و 
بيمارى همه گير و خطرناك را شــرح دهد تا افكار عمومى آن جامعه 
قبول كنند كه خطر جدى اســت و هيچ كس در مقابل ويروس كرونا 
امان نامه ندارد. اين ناباورى و خوداختيارى آزاردهنده برخى هموطنان 
سهل انگار است كه جان آشنا و ناآشنا را به خطر انداخته و هزينه هاى 
سنگين را بر جامعه تحميل مى كند. هزينه اى كه بدون استثنا از جيب 
تك تك مردم جامعه بيرون مى آيد و فقير و غنى هم نمى شناسد وليكن 
اين قشرهاى ضعيف و بدبخت هستند كه بيشتر آسيب مى بينند و تن 

رنجورشان رنجورتر مى شود.

1- تزريق واكســن كرونا براى اقوام  رؤســاى بيمارســتان ها در 
دست بررسى است. گويا اسامى دريافت كنندگان واكسن حكايت 
از انجام اين كار دارد. گفتنى است در توجيه اين مطلب گفته شده 
پزشــكان  دوست ندارند اسامى آنها به عنوان دريافت كننده واكسن 

شود!  ثبت 
2- اســتعفاى وزير بهداشت مطالبه شده است. گويا با شيوع ويروس 
كروناى انگليســى در كشــور اين مطالبه پررنگ تر شده است. گفتنى 
است وزير بهداشت گفته است؛ در مورد كنترل سفرها كسى به حرف 
من گوش نداد كه اين ســخن وى با انتقاد و مطالبه استعفا از مسئولى 

كه به حرفش گوش نمى دهند، مواجه شده است.
3- همسر شــهيد آوينى به برنامه مستند صداوسيما درباره اين شهيد 
اعتراض كرده اســت. گويا اعتراض مريم امينى به برنامه «آقامرتضى» 
به دليل ارائه تصويرى غيرواقعى از اين شهيد بوده است. گفتنى است 
همسر شهيد مرتضى آوينى پيش از پخش اين مستند با فرستادن نامه 
براى معاون ســيما و گفت وگوى تلفنى با مدير شبكه 3 خواستار لغو 

پخش اين برنامه شده بود.
4- نظرات يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى با 
نظرات پيشــين وى تفاوت اساسى پيدا كرده است. گويا ضرغامى كه 
تاكنون اصولگرا بوده اكنون سعى دارد خود را يك نيروى چپ خلقى 
نشان دهد. گفتنى است رئيس پيشين صداوسيما شعار انتخاباتى خود 

را نان، مسكن، آزادى اعالم كرده است.
5- فيلتر كالب هاوس از طريق رسانه هاى اصولگرا مطالبه شده است. 
گويا اين رسانه ها خواســتار ورود دستگاه هاى امنيتى و قوه قضاييه و 
مجلس به ميدان براى انجام اين فيلترينگ شــده اند. گفتنى است اين 
درخواست در شرايطى اســت كه نسخه اندرويد اين نرم افزار توسط 
فعاالن فناورى ايرانى ارائه و مورد توجه هموطنان و مردم كشورهاى 

نزديك به ايران شده است.

كسب رتبه دوم 
دانشگاه هاى استان 

توسط دانشگاه صنعتى
 دانشگاه صنعتى همدان در سال 1399 در 
رتبه بندى اعالم شده از سوى پايگاه استنادى 
علوم جهان اســالم (ISC) به بازه 11 تا 15

ارتقا يافت.
به گــزارش دفتــر روابط عمومــى، در اين 

رتبه بنــدى، معيارهــاى كلــى در ارزيابى و 
رتبه بندى دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش 
عالى در 6 حوزه آموزش، پژوهش، فناورى و 
نوآورى، بين المللى سازى، اثرگذارى اقتصادى 
و خدمات اجتماعى، زيرساخت و تسهيالت 

است.
در ارزيابــى جديــد بــا 104 شــاخص و 
زيرشــاخص، دانشــگاه صنعتى همدان در 
شــاخص آموزش 14 رتبه (از 25 به 11) و 

در شــاخص پژوهش 5 رتبه (از 19 به 14) 
ارتقا يافت.

نتايج رتبه بندى ســال 99 با توجه به تصميم 
كارگروه تخصصى رتبه بندى براســاس چند 
بخش مختلف از جمله دانشــگاه هاى جامع، 
علوم  دانشــگاه هاى  صنعتى،  دانشــگاه هاى 
كشــاورزى و هنر و نيز به صورت درهمكرد 
دانشگاه هاى جامع و صنعتى محاسبه و منظور 
شده اســت كه دانشــگاه صنعتى همدان در 

بخش دانشــگاه هاى صنعتى در بازه 11-15
قرار گرفت و در همين گروه پس از دانشگاه 
صنعت نفت به عنوان دانشگاه رتبه 12 در بين 
دانشگاه هاى صنعتى كشــور براساس امتياز 

نهايى قرار مى  گيرد.
در ارزيابى كلى به صورت عمكرد نيز دانشگاه 
صنعتى همدان با يك سطح ارتقا، جايگاه دوم 
دانشگاه هاى اســتان همدان (پس از دانشگاه 

بوعلى سينا) را به خود اختصاص داد.

همدان تعطيل شد!
■ وضعيت قرمز، سوغاتى مسافران نوروزى
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خبـر يادداشت

بى برنامگى و مديريت ضعيف؛ ناكامى در كنترل كرونا
كرونا نقطه سرخط!

معصومه كمالوند »
 بى تعــارف اگــر همان يــك هفته پيــش از تحويل ســال با 
ريسك پذيرى و استفاده از نهايت اختيارات خود شهر را مديريت 
مى كرديــد حداقل در وضعيت قرمِز بحرانــى نبوديم و در نتيجه 
ريسك پذيرى تان هم با اقتدار سرتان را باال مى گرفتيد و مردم هم 

مى بودند. شما  قدردان 
برخالف تصور و آنچه از وعده و شعارها برمى آمد، مقابل پيشنهاد ها 
و راهكارها موضع گرفتيد و به جاى استقبال و همفكرى، آنچه فرياد 

داشتيد حواله شان كرديد.
درنهايــت هم ثابــت كرديد مديريــت دقيقه نودى بيش از ســاير 
راهكارها حالتان را خوب مى كند، مثل زمان بارش ها كه سيل مى آيد 
و يادتان مى آيد حاشــيه رودخانه ها، تجــاوز در حريم رودخانه ها، 
ساخت وســازهاى غيرمجاز و... هنگام زلزله تازه پس از يك ســال 

جلسه بحران و بافت فرسوده نمايان مى شود.
بســتن ورودى و خروجى شهر را به اطالع رســانى، فرهنگ سازى 
به موقع ترجيح داديد اگرچه آن هم اگر به موقع انجام مى شد، به يقين 

نتيجه مى داد.
مى گوييد رنگ ها دســت ما نيســت؟! چرا اتفاقا اصل رنگ بندى در 

تصميمات شما و خروجى رفتارهاى نظارتى شما نهفته است!
تنها مركز شهرستان، آن هم دست وپا شكسته و پس از استقبال جانانه 
از مسافران نوروزى(از شــمال و جنوب و پايتخت روانه شهرستان 
شــدند) اغلب هم بيماران كرونايى بودند كــه قرنطينه را رها كرده 
بودند و حتى يك تســت تب سنجى هم در زمان ورود بر روى آنها 

انجام نشد!
روز طبيعت هم مردم را از حضور در فضاى باز منع كرديد تا همان 
ميهمانان و ميزبان در يك خانه دور هم بمانند و اگر ويروســى بود 

در جان همه رخنه كند.
يك بام و دوهواى تصميمات دولت و برخى مجريان در دوران كرونا 

آنقدر دچار تناقض شده بود كه راه را به مردم هم گم كرده بود.
ثبت ســجام و عجله براى گرفتن كد سجام براى دريافت سود سهام 
عدالت، تــا تجمع و ترافيك در دفاتر پيشــخوان كه برخوردها هم 
رفاقتى و ســليقه اى اعمال مى شــد، يا وام مسكن كه اين بار بانك ها 
دست شــان روى زنگ بى مسكن ها خشــكش زده بود كه بيايند وام 

بگيرند و خانه دار شوند و تجمع و صف و شلوغى و... .
گفتم صف! اين اواخر هم قيمت ها را از شــير مرغ تا جان آدمى زاد 
را آنقدر خوب مديريت كرديد تا مردم هميشه در صف را اين بار در 
صف هاى مرغ، گوشت، تخم مرغ، روغن، شكر و... را دچار ويروس 
كنيد و اال قيمت مرغ با آن نوســان باال آن هم يخى اين همه شــوق 

نداشت! 
وام هايى كه قرار بود ديركرد قسط ها را اعمال نكنند اما امان ندادند، 
هم قســط را گرفتند هم ديركرد ها را! داروخانه و مطب ها كه ديگر 

حرفى نمى ماند! كه متولى هم خود سرگردان ماند.
نانوايى هاى متخلف كه با همان دســتى كه پول نقد مى گرفتند، نان 

را هم تحويل مى دادند تا ديگر فروشگاه هاى عرضه مواد خوراكى!
از پاى لنگ نظارت در فروشــگاه هاى بزرگ و جمله «بدون ماسك 
وارد نشويد» كه فقط يك تعارف بود، بلكه بدون ماسك تحويل تان 

هم مى گرفتند! 
روســتاها ميزبان، عروسى ها شــلوغ، براى تاالرها ظرفيت تعريف 
كرديد اما نظارت نه! رعايت هم نكردند و اصال مگر عروســى با 50

نفر مى شد؟! كافى بود از اين 50 نفر يكى كرونايى باشد!
قرمز، زرد، نارنجى، آبى، نارنجــى، قرمز، فوق قرمز...، بازى رنگ ها 
بود با جان آدم ها و قبرهايى كه به اســتقباِل به آغوش گرفتن عزيزان 
اين خاك آماده مى شــدند. نتيجه: كركره ها پايين، كاســبى تعطيل، 
خيابان ها خلــوت، افتخار عكس هاى يادگارى برخى مســئوالن با 
كركره هاى پائين كشيده شــده، در روســتاها اما كسى نمى داند فردا 

چهلم همان مردى است كه از كرونا فوت شد، نظارت هم تعطيل!
كسى در آن روستاى دورافتاده كه 2 ماه است خطوط تلفن همراهش 
به دليل آسيب دكل هاى آنتن دهى، دچار اختالل شده و از دنيا بى خبر 
اســت و مدام ميهماندارى مى كند، از كجــا بداند قرمز و نارنجى و 

بحران و... چيست؟! 
آن وقت بــا يك پيام در فضاى مجازى مى خواهيم كرونا را مديريت 
كنيم! با شــوهاى تبليغاتى مديريتــى و عكس هاى يادگارى و اخبار 

سفارشى نمى توان كرونا را مديريت كرد!
مديريت بر اوضاع مردم با مديريت بر اوضاع سياسى بسيار متفاوت 
اســت، شايد بتوان در مديريت سياسى موفق بود طورى كه هم چپ 
راضى باشــد و هم راست اما در مديريت بر اوضاع مردم حال فعلى 
مردم مظلوم مالك اســت. يك هفته است آمارها دوباره در 3 رقمى 
شدن جا خوش كرده، يك سال تحمل شرايط و فداشدن كادر درمان 

و دوباره نقطه سرخط!
كرونا و شــدت شيوع آن پيشرفته تر شــد اما روش هاى مديريتى ما 
تكان نخورد و هنوز منتظريم بحرانى شود تا ورودى و خروجى ها را 
ببنديم، كاســبى را تعطيل كنيم، بعد توپ را در زمين مردم بيندازيم، 
بگوييم مردم رعايت نكردند قرمز شد و به روى خودمان نياوريم كه 

ما چگونه مديريت و نظارت كرديم!

محكوميت 2 نهاوندى به خريد ماسك 
براى بيماران كرونايى

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: دو نفر در شهرستان نهاوند كه موجب 
نقض دستورالعمل هاى ستاد كرونا شــده بودند با حكم دادستانى به 

خريد هزار عدد ماسك براى افراد كرونايى محكوم شدند.
دادستان عمومى و انقالب نهاوند گفت: اين افراد به دليل نقض صريح 
پروتكل هاى بهداشتى كه مورد تأكيد ستاد مقابله با كرونا قرار داشت، 
به اين احكام محكوم شده اند. عباس آزادبخت با تشريح حكم صادره، 
اظهار كرد: به اســتناد ماده 688 قانون مجازات اسالمى هر اقدامى كه 
بنا به تشخيص مركز بهداشت تهديد عليه سالمت عمومى تلقى شود، 
جرم محسوب شده و يك سال حبس براى مرتكبان دربردارد. وى با 
بيان اينكه شــرايط شهرستان به لحاظ ويروس كرونا قرمز بوده و بايد 
مردم نســبت به رعايت دستورالعمل هاى ســتاد مقابله با كرونا توجه 
كنند، گفت: با توجه به اينكه دســتورالعمل هاى ستاد ملى كرونا حكم 
قانون را دارد، بنابراين كسانى كه اين دستورالعمل ها را رعايت نكنند، 

مطابق قانون با آنها برخورد مى شود.

پلمب و جريمه 11 واحد صنفى متخلف 
در نهاوند

 با توجه به وضعيت قرمز كرونايى نهاوند محدوديت هاى فعاليت 
اصناف در شهرستان اجرا مى شود و واحدهاى متخلف مشمول تذكر 

كتبى و پلمب مى شوند.
به گزارش همدان پيام، وضعيت كرونايى در نهاوند چند روزى اســت 
كه بحرانى و قرمز اســت و روند ابتال و بســترى ها همچنان افزايشى 
اســت. در اين شــرايط محدوديت هاى تردد و فعاليــت اصناف در 
شهرستان درحال اجرا است و با متخلقان طبق قانون برخورد مى شود.
رئيــس اتاق اصناف نهاوند از پلمب 4 واحــد صنفى به دليل رعايت 
نكردن تعطيلى واحد صنفى در شرايط قرمز كرونايى نهاوند خبر داد.

حســين حســنى گفت: 7 واحد صنفى ديگر نيــز به علت تخلف از 
مصوبات ستاد كرونا جريمه شدند و به واحدها تذكر داده شد.

حفظ وضعيت اسدآباد در 2 هفته آينده
ضرورى است

 هر پيــك كرونا حدود 3 هفته به طول مى انجامد كه درحال حاضر يك 
هفته از پيك چهارم را گذرانده ايم و حفظ وضعيت در 2 هفته آينده بســيار 

مهم است.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد با اشاره به آغاز پيك چهارم كرونا در 
كشور و به تبع آن در شهرستان، گفت: درحال حاضر تعداد بيماران سرپايى 
شهرســتان افزايش داشته، به نحوى كه در روز گذشته 80 مورد رپيد تست 
مثبت در شهرستان گزارش شده و اين درحالى است كه در روزهاى گذشته 

تعداد بيماران سرپايى حداكثر ده تا 12 نفر بود.
ايرج صالحى تعداد بيماران بسترى اين شهرستان را 5 نفر برشمرد و افزود: 
درحال حاضر شهرستان اسدآباد در وضعيت زرد با شرايطى كامال شكننده 
قرار دارد كه به نســبت ديگر شهرســتان هاى استان اين وضعيت بهتر بوده 
و شــايد يك علت اين امر سد بهداشتى باالى شهرستان است كه با همت 

كادردرمان و زحمات مدافعان سالمت اجازه نداده ايم شكسته شود. 
وى با بيان اينكه در طرح شهيد سليمانى بحث شناسايى خانه به خانه بيماران 
همچنان در شهرستان حال اجراست، تصريح كرد: براى كنترل و مهار پيك 
چهارم كرونا تــداوم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى هاى 
اجتماعى از نقش مؤثرى برخوردار اســت، ضمن اينكه نسبت به پرهيز از 

برگزارى هرگونه تجمعات و مراسم ها تأكيد مى شود.
به گزارش روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد، صالحى با تأكيد 
بر اينكه جوانان نسبت به رعايت پروتكل هاى بهداشتى سستى نكنند، يادآور 
شد: متأســفانه با عادى انگارى ويروس كرونا توســط جوانان در استفاده 

نكردن از ماسك، اين امر موجب شده تا افراد مسن به كرونا مبتال شوند.
صالحى با تأكيد بر پرهيز از دورهمى هاى خانوادگى اظهار كرد: متأســفانه 
ديد وبازديد هاى عيد و دورهمى هاى خانوادگى در نوروز يكى از مهم ترين 
عوامل بروز پيك چهارم كرونا بود كه پشت سر گذاشتن اين مرحله و خيز 
چهارم، همكارى مردم در تداوم رعايت پروتكل ها و خوددارى از شــركت 

در تجمعات، دورهمى ها و مراسم ها را مى طلبد.

 اشترمل روستايى از توابع بخش 
مركزى شهرستان تويسركان است كه 
ســال1398 به عنوان دهكده جهانى 

مبل ومنبت گلريز انتخاب شد.
به گفته اهالى روســتا، آنها روزى 2 
ساعت آب شرب دارند. يكى از اهالى 
اشــترمل درباره مشكل روستاى شان 
صحبت مى كنــد و مى گويد: از نظر 
بهداشتى در شــرايط مناسبى به سر 
نمى برند. به گفته او، ريشه فراموشى 
نيازهاى بهداشتى جامعه به بى توجهى 

مسئوالن برمى گردد.
 او مى گويد: زمانى كه امكانات اوليه 
وجود نداشته باشد افراد هم نمى دانند 
چطور مسائل بهداشــتى را رعايت 
كنند، بديهى اســت كه به اين شكل 

آلودگى ايجاد مى شود. 
به گــزارش همدان پيام، به نظر اين فرد كمبود 
امكانات بهداشتى در مناطق محروم به مسئوالن 
پشت ميزنشين، مشكالت اقتصادى و بودجه 
اندكى كه به اين منظور درنظر گرفته مى شود، 
برمى گــردد. او مى گويد: در ايــن روزها كه 
ويروس جهش يافته كرونا در كشــور جوالن 
مى دهد و آمار ابتال و مرگ ومير ناشــى از اين 
بيمارى در استان به شــدت باالست، توجه به 
زيرســاخت ها و كمبودهاى بهداشتى مى تواند 

در كاهش ابتال و مرگ ومير ناشى از كرونا، تأثير 
بسزايى داشته باشد.

با توجه به كوهستانى بودن منطقه، چندين سال 
است كه روستا با مشــكل خشكسالى مواجه 
اســت و مردم براى تأمين آب شرب مشكل 

دارند.
س.ص كه چند سالى است در روستا خدمت 
مى كند، درباره همين نكته مى گويد: در برخى 
مناطق حتى آب آشاميدنى سالم وجود ندارد. 
حال پرســش اين اســت كه بدون آب سالم 

چطور مى توان انتظار داشــت بهداشــت در 
منطقه اى حاكم شود؟ او با گوشت و پوستش 
مشــكالت بهداشــتى را كه در مناطق محروم 
وجود دارد احســاس كرده است و درباره آنها 

حرف ها دارد. 
دهيار روستاى اشترمل تويسركان نيز در اين باره 
به ايرنا مى شود: درحال حاضر آب از چند چاه 
و چشمه روستا از شب تا صبح انبار و روزى 
2 ســاعت براى استفاده مردم باز مى شود و در 

اصل آب شرب روستا جيره بندى است.

حميد تركاشــوند ادامه مى دهد: با 
پيگيرى هاى نماينده مردم تويسركان 
قرار  اســالمى  شوراى  مجلس  در 
شده تا پايان تابستان آب مورد نياز 

اهالى از سد تأمين شود.
راه  دربــاره  مى كنــد:  مطــرح  او 
دسترســى به روســتا و وضعيت 
كوچه هــاى آن، بيان كــرد: در اين 
موارد مشــكل حادى وجود ندارد 
اما با توجه به ملى شــدن روستا در 
حوزه منبت گلريز بايد بهسازى و 

جدول كشى انجام شود. 
تركاشــوند با بيان اينكه روســتاى 
اشــترمل طبق سرشمارى سال 95
تعــداد هــزار و 774 نفر جمعيت 
دارد، مى گويد: اشــتغال 90 درصد 
اهالى روستا توليد مبل منبت است و افراد مسن 
به صورت ســنتى به كشاورزى مشغول هستند 
كه گردو و انگور جزو محصوالت توليدى آنها 

محسوب مى شود.
دهيار روســتاى اشــترمل در پايــان مطرح 
مى كند: تا سال 96 به طور قطع مى توان گفت 
اين روســتا بيكار نداشــت اما درحال حاضر 
خطر بيكارى منطقه را تهديد مى كند و اگر به 
همين منوال پيش برود مشكالت بيشترى در 

اين زمينه پيش مى آيد.

به صدا درآمدن زنگ هشدار كمبود آب

اشترمل روزى 2 ساعت 
آب شرب دارند

 با توجــه به تبديل وضعيــت كرونا از 
پلكانى به آسانســورى وضعيت مالير قرمز 

شد.
معاون سياســى، اجتماعى و امنيتى فرماندار 
مالير با توجه به قرار گرفتن اين شهرســتان 
در وضعيــت قرمــز كرونا، گفــت: تمامى 
ورودى هاى شهر مالير از مسير ميدان انقالب، 
استقالل و ميدان تعاون در محورهاى همدان، 
اراك، بروجرد، نهاوند و شهرهاى تابعه سامن، 

زنگنه و جوكار مسدود شد.
حســين فارســى روز گذشــته در ســتاد 
فوق العاده شهرستانى مقابله با كرونا گفت: 
تردد خودروهاى غيربومى به شهرســتان و 
ورود و خروج بين استانى نيز ممنوع است.

وى تأكيــد كرد: تمامى ورودى هاى شــهر 
مالير و شــهرهاى تابعه تحت كنترل پليس 
اســت و با خودروهاى متخلف طبق قانون 

برخورد و جريمه اعمال خواهد شد.
ــى  ــن شــرايط تمام ــزود: در اي  فارســى اف
مشــاغل گــروه 2، 3 و 4 بــه جــز مشــاغل 
ســوپرماركت ها،  شــامل  يــك  گــروه 
نانوايى هــا،  زنجيــره اى،  فروشــگاه هاى 
و  پزشــكى  كاالهــاى  داروخانه هــا، 
ــاج اساســى  ــده مايحت واحدهــاى تأمين كنن
و ضــرورى مــردم بــه مــدت 2 هفتــه 
ــبت  ــد نس ــاف باي ــت و اصن ــل اس تعطي
طبــق  خــود  واحدهــاى  تعطيلــى  بــه 

ــا در شــهرهاى  ــى كرون ــتاد مل ــم س تصمي
ــر  ــد، در غي ــدام كنن ــا وضعيــت قرمــز اق ب
متخلــف  واحدهــاى  بــا  اين صــورت 

مى شــود. قانونــى  برخــورد 
وى ادامه داد: تمامى مراســم هاى مذهبى، 
مناسبتى، نمازهاى جمعه و جماعات تعطيل 
است و طبق درخواست ائمه جمعه مبنى بر 
فعاليت مساجد در ايام ماه مبارك رمضان، تا 
اعالم تصميم ستاد ملى كرونا تمامى مساجد 

در سطح شهرستان تعطيل است.
وى تأكيــد كــرد: بــا برگــزارى هرگونه 
تجمعات، مراســم هاى عروسى و عزا طبق 

دستور قضايى برخورد جدى مى شود.
معــاون فرمانــدار مالير با بيــان اينكه در 
شــرايط جنگى مقابله با كرونا قرار داريم و 
جان مردم در خطر است، گفت: درصورت 
نياز مراكز 16 ســاعته براى تست كرونا در 

سطح شهرستان افزايش يابد.
وى ادامــه داد: وضعيت ماليــر خطرناك 
اســت و تمامى مردم موظــف به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى هســتند و رعايت 
جــدى پروتكل هــاى بهداشــتى همچنين 

توسط دستگاه هاى اجرايى الزامى است.
وى افزود: ممنوعيت تردد شبانه همچنان از 
ســاعت 22 شب تا 3 بامداد برقرار است با 
هرگونه تردد خودروهاى با پالك غيربومى 

در سطح شهر برخورد مى شود.

كوكبى جالل-خبرنــگار  فاطمــه  رزن-   
همدان پيام: بخشدار سردرود از افراد توانمند و 
تحصيلكرده روستاها به ويژه جوانان خواست 
در انتخابات شوراهاى روستا نقش فعال داشته 

باشند تا شاهد شور انتخاباتى باشيم.
على حمزه خانــى در گفت وگو بــا ما اظهار 
كرد: داوطلبان انتخابات شــوراهاى اســالمى 
روســتاها، ثبت نام خود را به روزهاى پايانى 
نام نويســى موكول نكنند تا شاهد ازدحام در 
روزهاى پايانى و افزايش شيوع كرونا نباشيم.

وى عنــوان كــرد: در 39 روســتاى بخــش 
سردرود انتخابات شورا برگزار خواهد شد كه 
7 روستاى پرجمعيت باالى هزار و500 نفر 5

شــورا و در 32 روستا با جمعيت كم 3 شورا 
انتخاب خواهند شد.

حمزه خانى ادامــه داد: روند ثبت نام داوطلبان 
انتخابات ششــمين دوره شــوراهاى اسالمى 
روستاها از ســاعت 8 صبح تا 18 بعدازظهر 

به مدت يك هفتــه از روش هاى حضورى و 
غيرحضورى در محل بخشدارى درحال انجام 

است.
حمزه خانى خاطرنشــان كــرد: روند ثبت نام 
كانديداها از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 
16 فروردين آغاز و تا ساعت 18 روز يكشنبه 

مورخ 22 فروردين ادامه خواهد يافت.
در ادامه بخشدار سردرود به وضعيت بحرانى 
و قرمز كرونا در سردرود اشاره كرد و افزود: 
به علت عادى انگارى مردم، برگزارى مراسمات 
و تجمعات خانوادگى، شــيوع ويروس كرونا 
درحال افزايش است و مردم بايد بيش از پيش 

پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
در پايــان وى اعالم كرد: با توجه به وضعيت 
بحرانى كرونا برگزارى هرگونه مراسمات در 
بخش ســردرود مطلقا ممنوع مى باشــد و با 
كسانى كه دستورات ستاد كرونا را اجرا نكنند 

برخورد قضايى خواهد شد.

ماليـر قـرمـز شد

جوانان براى شوراى روستا 
ثبت نام كنند

مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه) جهت تكميل كادر نيروى انسانى خود از افراد ذيل با شرايط مندرج 
در جدول دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان محترم درصورت تمايل مى توانند با روش هاى مندرج در پايان 

آگهى هر روزه از ساعت 8 لغايت 16 تماس حاصل نمايند. 
مراجعه كنندگان محترم مى بايست رزومه كارى خود را هنگام مراجعه جهت تحويل به واحد كارگزينى همراه 

داشته باشند و يا با روش هاى ارتباطى ذيل نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.

دعوت بـه همكـارى

* اولويت سنى با افراد بين 23 تا 30 سال مى باشد.
* حقوق و مزايا: براساس قوانين اداره كار + بيمه تامين اجتماعى + توافقات فى مابين

■ راه هاى ارتباطى:
info@anichap.com :تلفكس: 34586649 (081)                           * ايميل  *

* واتس آپ: 09183175899
* آدرس: شهرك صنعتى بهاران، خيابان بهارصنعت، خيابان نهم، پالك 180/179

شرايطتحصيالتتجربه كارىجنسيتتعدادسمت

مسلط به نرم افزارهاى اكسل، سپيدار حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرانباردار
و ساير نرم افزارهاى مرتبط

آشنايى به نرم افزارهاى اكسل، حداقل ديپلمحداقل 1 سالآقا1 نفركمك انباردار
سپيدار و ساير نرم افزارهاى مرتبط

حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا3 نفرفروش
آشنا به فنون مذاكره
روابط عمومى باال

اولويت با رشته هاى بازرگانى

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا2 نفرطراح

مسلط به نرم افزارهاى گرافيكى 
از جمله  اينديزاين، فتوشاپ، 

Illustrator
خالق و ايده پرداز
روابط عمومى باال

حداقلحداقل 3 سالخانم / آقا1 نفرمدير بازرگانى
اولويت با رشته هاى مرتبط فوق ليسانس

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا1 نفرمسئول دفتر
روابط عمومى باال

Word مسلط به نرم افزارهاى
Excel و 

كارمند كنترل 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفركيفيت

ليسانس
اولويت با رشته هاى فنى، گرافيكى 

و طراحى
كارمند واحد 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفربرنامه ريزى

ليسانس
 IT ،اولويت با رشته هاى كامپيوتر

و صنايع
حداقل ديپلم-آقا4 نفركارگر ساده

توان پخت انواع غذاهاى ايرانى حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا1 نفرآشپز
و فرنگى براى 50 نفر

حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرمكانيك صنعتى
اولويت با افراد آشنا به تراشكارى

آشنايى به سيستم هاى فنى، مكانيكى و 
پنوماتيك
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نبايد واقعيت ها را تحريف كنيم
بياييد و به دروغ خود درباره 
تعطيلى هسته اى اعتراف كنيد

 اگر بناســت از پول ملت فيلم درســت كنيــد و نمايش بدهيد، 
از واقعيت ها فيلم درســت كنيد و حقايق را به مــردم بگوييد، نبايد 

واقعيت ها را تحريف كنيم.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى در جلسه هيأت دولت 
اظهار كرد:  امروز شــاهد فصل تازه اى از حيات برجام هســتيم و از 
همه كشــورها با تركيب هاى مختلف از 1+4 با حضور ايران تا 4+1 
با حضور آمريكا به هر نحوى صداى واحدى شــنيده مى شود و همه 
اطراف اين توافق هسته اى به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ راه حلى بهتر 

از برجام و هيچ مسيرى جز اجراى كامل برجام وجود ندارد.
وى افزود: اين موفقيت جديدى براى جمهورى اســالمى ايران است. 
يكــى از افتخارات دولت در ســال هاى 97، 98، 99 و روزهاى اوليه 
1400 اين است كه با همه فشارها و سختى ها و شديدترين تحريم ها 
كشــور را به گونه اى اداره كرد كه نه تنها دوســتان ما، بلكه دشمنان ما 

امروز اعتراف مى كنند كه فشار حداكثرى شكست خورده است.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور اضافه كرد: در مدت 3ســال ونيم كاال 
به وفور در اختيار مردم بوده اســت. البته قيمت نامتعادل و گران بوده 
و مردم در فشار بوده اند و ما اين را كامال قبول داريم و روشن است، 
اما در عين حال نتوانســتند اقتصاد ما را بشــكنند. در شرايط تحريم 
امروز آمريكا به صراحت مى گويد كه آن سياســت شكست خورده و 
فشــار حداكثرى ديگر جواب نمى دهد و به صراحت مى گويند راهى 
جز مذاكره نداريم و به صراحت مى گويند اگر شما آماده ايد حاضريم 
مستقيم بنشينيم و با شما مذاكره كنيم و اگر شما آماده نيستيد حاضريم 
غيرمستقيم با 1+4 مذاكره كنيم. خوب اين به معناى پيروزى ملت ايران 

است.
 چرا فيلم پيروزى ملت ايران بر آمريكا را نمى سازيد

رئيــس جمهور در ادامــه تأكيد كرد:  نبايد اين پيروزى را دســت كم 
بگيريم. رسانه هاى ما، فضاى مجازى ما و فضاى حقيقى ما مى خواهند 
ايــن واقعيت را بپوشــانند و اين پيروزى را تحريــف كنند. اين يك 
پيروزى عظيم و بزرگ در تاريخ ملت ايران اســت و اصال مربوط به 

دولت دوازدهم نيست، بلكه مربوط به ملت بزرگ ايران است.
وى خاطرنشــان كرد: نه يك روز و 2 روز و 3 روز بلكه 3ســال ونيم 
ايستاده و در برابر همه فشارها مقاومت كرده است. من خواهم گفت 
كه اينها چقدر جنايتكارانه در برابر ملت ايران ايســتادند اما شكست 
خوردند. براى نخستين بار در تاريخ آمريكا در 3 سال گذشته در دوره 
دولت ترامپ، آمريكا منزوى ترين دولت در ســازمان ملل، شــوراى 
امنيت و مجمع عمومى و دادگاه الهه و همچنين در افكار عمومى بود.
 چندســال به مردم دروغ گفتند كه فناورى هسته اى را 

فروختند
وى خاطرنشــان كرد: متأســفانه يك حرفى را چند ســال به دروغ به 
خــورد مردم دادند هرچند مردم باور نكردنــد، اما به هرحال عده اى 
به دروغ مى گفتند كه اينها فناورى هســته اى را فروختند و تمام شــد 
و تعطيل كردند. مى گفتند آنجا را ســيمان كردند،  اينجا را بريدند و... 
اما حرف هاى دروغ الحمدا... آشــكار شــد. در همين مدت مجلس 
مصوبــه اى تصويب كرد كه البته ما نظرمان را گفتيم و من همچنان بر 
نظر خود باقى هستم، ولى اين مصوبه يك خاصيت داشت و آن هم اين 

بود كه واقعيت توانمندى هسته اى ما را به خوبى آشكار كرد.
رئيس جمهــور ادامه داد:  به دروغ به مردم گفتنــد كه رفتيد برجام را 
امضا كرديد و فناورى هســته اى را داديد رفت. امروز كه اين چيزها 
را مى بينيد حداقل به دروغ تان اعتراف كنيد. ما امروز سانتريفيوژهاى 
IR داريم. در اراك مشــكلى نداريم و درهاى فوردو  IR و 6 9 ،IR8
هم باز است و همه آنچه مقصد و مقصود ما در فناورى هسته اى بوده 
در اين مقطع توانستيم اجرا و پياده كنيم و البته در ادامه هم ملت بايد 

ادامه دهد.

هدايت جمعيت به نقطه پرتراكم
 مغاير اهداف است

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى تأكيد كرد كه اينكه ما جمعيت را 
به يك نقطه خاص و پرتراكم هدايــت كنيم، مغاير با اهداف آمايش 

سرزمين است.
به گزارش ايســنا، محمدباقر قاليباف در جلســه علنى روزگذشــته 
مجلس و در جريان بررســى طرح جهش توليد و تأمين مســكن با 
اشــاره به پيشنهاد نماينده كردكوى مبنى بر اينكه در استان هاى شمالى 
به دليل محدوديت در تأمين زمين از طريق دستگاه هاى اجرايى، زمين 
خريدارى شود، گفت: خريدارى كردن زمين مشمول اصل 75 قانون 
اساسى به معنى بار مالى داشتن براى دولت است، همچنين بايد محل 
هزينه آن مشــخص شــود. در واقع خريد زمينى كه دولتى نيســت، 
مشــكالت متعددى به دنبال دارد، زيرا بايد مشخص شود مثال مترى 

چند به فروش برسد و چه كسانى اين خريد را انجام دهند.
وى افــزود: اين پيشــنهاد بابى را باز مى كند كه هر كســى يك قطعه 
زمين درخواســت كند كه مثال براى 20 نفر خانه بســازد، درحالى كه 
جمعيت، نخســتين موضوعى است كه بايد در نگارش طرح جامع و 
تكميلى درباره مسكن مورد بررسى قرار گيرد. زمانى كه در يك منطقه 
زمين براى ايجاد سكونت وجود ندارد، چرا بايد آنجا مسكن بسازيم 
و تراكم بيشــتر ايجاد كرده و گرانتر بخريم و ظرفيت هاى مســكونى 
بيشترى ايجاد شــود، درحالى كه اين مسأله با سياست هاى ساخت و 

تأمين مسكن مغاير است.
قاليباف يادآور شد: اين پيشنهاد عالوه بر اينكه مغاير با اصل 75 قانون 
اساســى است، اين موضوع را نيز مطرح مى كند كه چرا بايد جايى كه 
زمين نيست، جمعيت بيشترى را اســكان دهيم. يكى از موضوعات 
جدى كشور آمايش و توزيع درست جمعيت در نقاط مناسب است، 
اينكه ما جمعيت را به يك نقطه خاص و پرتراكم هدايت كنيم، مغاير 

با اهداف آمايش سرزمينى است.

ساخت كارخانه بازيافت هواپيما در همدان 
 نخســتين كارخانه بازيافت هواپيماى خاورميانه در همدان ساخته 

مى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
بازار عنوان كرد: به منظور فعال سازى كامل فروردگاه همدان و برقرارى 
پرواز هاى مســتمر از اين فرودگاه، جلسه مشــتركى با سر بنى طرفى 
مشاور عالى وزير دفاع و طاليى نيك با حضور حجت االسالم فالحى 
در محل كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 

تشكيل شد.
حميدرضا حاجى بابايى افزود: در اين نشست در راستاى اشتغالزايى، 
فعاليت و پرواز مســتمر از فرودگاه بر اســتفاده كامل از ظرفيت هاى 

استان همدان تأكيد شد.
رئيس كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه افزود: اســتفاده از ظرفيت شركت هاى دانش بنيان، توانمندسازى 
بومى و توليدات اســتان همدان مورد اســتفاده در بازيافت هواپيماها 

قرار خواهد گرفت كه اين مورد از محورهاى ديگر اين نشست بود.
وى گفت: در اين جلسه امكان سنجى اين پروژه با توجه به ظرفيت ها 
و موقعيت استراتژيك جغرافيايى همدان، در دستور كار وزارت راه و 

شهرسازى قرار گرفت.
حاجى بابايى با بيان اينكه دســتور امكان سنجى و مطالعات مقدماتى 
پروژه توســط وزير راه و شهرسازى صادر شــده است، اظهار كرد: 
ساماندهى هواپيماها و بازيافت آنها در فروردگاه همدان انجام خواهد 
شد به نحوى كه ظرفيت ارزشــمندى براى اشتغالزايى پايدار، توسعه 

شركت هاى دانش بنيان و فناورى هاى روز محسوب مى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با اعالم 
خبر تشكيل جلســه مقدماتى براى ساخت كارخانه بازيافت هواپيما 
در همدان، گفت: نخســتين كارخانه بازيافت هواپيماى خاورميانه در 

همدان ساخته مى شود.

تصويب كليات طرح ساماندهى 
نظارت بر دانشگاه آزاد 

 اعضاى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى با 
كليات طرح ساماندهى نظارت بر دانشگاه آزاد موافقت كردند.

ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با دانشجو، درباره طرح ســاماندهى دانشگاه آزاد اسالمى، 
گفت: اين طرح از ســوى خضريان ارائه شــد. با توجه به گستردگى 
اين دانشــگاه، يكى از ابردانشگاه هاى كشــور است كه داراى مركز و 
واحد هاى بسيارى اســت و در طول اين سال ها خدمات گسترده اى 

را ارائه كرده است.
حجت االســالم احمدحسين فالحى در ادامه افزود: براساس تغييراتى 
كه در اساس نامه اين دانشــگاه صورت گرفت، اين دانشگاه به عنوان 
مؤسســه غيرخصوصى غيردولتى نام گرفت كه به معناى يك مؤسسه 
عمومى تلقى مى شــود. طراح اين طرح استداللش اين بود كه، چون 
به عنوان يك مؤسســه عمومى حساب مى شــود براساس اصل 44 و 
45 قانون اساسى، ديوان محاسبات مى تواند ورود پيدا كند و در واقع 

حسابرسى خود را از اين دانشگاه انجام دهد. 
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى افزود: 
كمااينكه در گذشــته وضعيت دانشگاه آزاد پيش از ورود مقام معظم 
رهبرى، خوب نبوده و گروه هاى سياســى در اين دانشــگاه جوالن 
مى دادند و از اموال اين دانشگاه در مسائل مختلف استفاده مى كردند.

وى ادامه داد: طرح خضريان در كميســيون مطرح شــد و اخطار هاى 
متعددى بــراى آن از قانون اساســى مطرح كردند كــه درنهايتا اين 
اخطار ها رأى نياورد. در پايان كليات طرح تصويب شد و براى بررسى 
جزئيات بيشــتر، اين طرح به كميته آموزش عالى كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس ارائه شــد كه چكش  كارى بيشتر صورت گيرد و 
درنهايت براى تصويب نهايى به كميسيون برگردد و براى بررسى در 

صحن علنى مجلس آماده شود.

لغو واسطه گرى شركت هاى برندينگ 
 فعاليــت شــركت هاى برندينگ كه با دســتور وزير نفت به نيت 
واســطه گرى وظيفه توزيع و عرضه ســوخت و CNG را برعهده 

داشتند با رأى اعضاى اين كميسيون لغو شد.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با فارس در تشــريح جزئيات نشســت اين كميســيون  
اظهار كرد:  در اين جلســه با رأى اعضاى كميسيون انرژى مجوز 
شركت هاى برندينگ كه به عنوان واسط بين دولت و جايگاه داران 
در زمينــه توزيــع و عرضه ســوخت و CNG فعاليت مى كنند، 

حذف شد.
هادى بيگى نژاد در همين راســتا افزود: با ابالغ بيژن نامدارزنگنه وزير 
نفت، در سال 96 شركت هايى با عنوان برندينگ سوخت و CNG را 
از شركت  ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى دريافت كرده و آن 

را بين جايگاه هاى كشور توزيع مى كردند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: طرحى 
براى لغو فعاليت شركت هاى برندينگ به منظور حذف واسطه گرى كه 
از سال گذشته به كميسيون انرژى ارسال شده بود در دستور كار قرار 
داشت و پس از بحث و تبادل نظر بين نمايندگان عضو اين كميسيون 
در مجلس يازدهم مقرر شــد اين شــركت ها بايستى حذف شوند و 
هيچ كس نبايد حق الزحمه واسطه گرى دريافت كند و در همين راستا 
جايگاه داران مى توانند با شــرايطى خاص طرف قرارداد شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده  هاى نفتى شــده و اگر شركتى هم كه جايگاه 
عرضه ســوخت و CNG دارد مى تواند فعاليت كند اما واسطه گران 
نبايســتى در اين بين فعاليت و پولى را دريافت كرده و عمًال كارهاى 
الزم از سوى شــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى انجام 

دهد.

كانديداى انتخابات رياست جمهورى مى شوم
 نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت كه در انتخابات پيش روى رياست 

جمهورى 1400 ثبت نام خواهد كرد.
به گزارش تســنيم، اميرحســين قاضى زاده هاشــمى در حاشــيه جلسه علنى 
روزگذشــته مجلس در جمع خبرنگاران با اشــاره به خبرهاى مربوط به اعالم 
نامزدى اش در انتخابات رياســت جمهورى، گفت: مــن در انتخابات ثبت نام 
خواهــم كرد و نامزدى مــن در انتخابات به تأييد صالحيت شــوراى نگهبان 

بستگى دارد.
وى يــادآور شــد: جريانــى درحــال ايجــاد اســت كــه شــوراى نگهبــان 
را بــا جوســازى و هوچى گــرى تحــت فشــار قــرار دهنــد درحالى كــه 
ــده  ــخص ش ــون مش ــى در قان ــى و مذهب ــل سياس ــاى رج ويژگى ه

اســت.

كشتى ساويز بر اثر انفجار آسيب ديد
 كشــتى تجارى ساويز صبح سه شنبه در درياى ســرخ بر اثر انفجار دچار 
آســيب جزيى شد، اما هيچ گونه خسارت جانى به همراه نداشت. منشأ و شيوه 

شكل گيرى اين حادثه در دست بررسى است.
به گزارش فارس، ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اســالمى ايران 
روزگذشــته در پاسخ به پرسشى درباره اخبار حمله به كشتى تجارى ايران در 
درياى سرخ اظهار كرد: اين كشتى عمال به عنوان ايستگاه لجستيكى (پشتيبانى 
فنى و تداركات) ايران در درياى ســرخ عمل مى كرد؛ بنابراين مشــخصات و 
مأموريت اين كشتى پيش تر به صورت رسمى به سازمان بين المللى دريانوردى 

اعالم شده بود.
سعيد خطيب زاده افزود: كشورمان كليه اقدامات الزم از طريق مراجع بين المللى 

را در اين زمينه انجام خواهد داد.

 FATF بررسى لوايح
به تعويق افتاد

 جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قرار بود روزگذشته برگزار شود 
كه به تعويق افتاد.

به گزارش ايسنا، جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قرار بود روزگذشته 
با حضور بيشتر اعضا تشكيل شــود و يكى از دستور كارهايش بررسى لوايح 

FATF بود، به هفته آتى موكول شد.
ــراى  ــا ب ــى كرون ــتاد مل ــتور س ــق را دس ــن تعوي ــل اي ــى دلي ــد توكل احم
ممانعــت از تجمــع در وضعيــت قرمــز كرونــا دانســت و گفــت: ايــن هفتــه 
آمادگــى فنــى بــراى برگــزارى مجــازى جلســه مجمــع وجــود نداشــت، بــا 
آمادگــى فنــى از هفتــه ديگــر جلســات مجمــع به صــورت مجــازى برگــزار 

خواهــد شــد.

محمد ترابى »
 برنامــه جامع اقدام مشــترك يا 
برجام يكى از طوالنى ترين مذاكرات 
بين المللى به حســاب مى آيد كه از 
سال 2013 ميان ايران و كشور هاى 
گروه 1+5 (آمريكا، روســيه، چين، 
فرانســه، انگليس و آلمان) آغاز شد 
و درنهايت در تاريخ 14 ژوئيه سال 
2015 در شــهر ويــن اتريش رقم 

خورد. 
بــا اينكه توافــق اوليه موســوم به 
برجام در ماه ژوئيه به نتيجه رســيد 
امــا مذاكرات 2 طرف ادامه يافت تا 
سرانجام در آوريل 2015 به «تفاهم 
لــوزان» به عنــوان چارچوبى براى 

توافق وين دست يافتند.
پس از دستيابى طرفين به برجام، شوراى امنيت 
سازمان ملل با صدور قطعنامه مشهور 2231، 
به طور رســمى از اين توافق حمايت كرده و 
با گنجانــدن آن در حقوق بين الملل، عمل به 

برجام را به صورت قانونى الزام آور كرد.
 با اين حــال در 18 ارديبهشــت 97، دونالد 
ترامــپ رئيس جمهور وقت ايــاالت متحده 
آمريكا به طور رســمى از برجام خارج شد و 
تحريم هاى يكجانبه اى عليه كشــورمان وضع 

كرد. 
اين اقدام ترامپ مورد انتقاد و اعتراض ديگر 
اعضاى برجام قرار گرفت. كشور هاى اروپايى 
اعالم كردند كه جاى خالى آمريكا را در برجام 
پُر خواهند كرد، اما عمًال خواسته يا ناخواسته 
اقدام مؤثرى نتوانســتند در ايــن زمينه انجام 

دهند. 
از اين رو كشورمان در سالگرد خروج آمريكا 
از توافــق هســته اى و اجرا نشــدن تعهدات 
برجامى طرف اروپايى، بــه كاهش گام به گام 
تعهدات هســته اى اقدام كرد. ايــران در گام 
نهايى كاهش تعهدات خود در برجام، تمامى 
محدوديت هــاى عملياتــى ناشــى از برجام 
را پايان بخشــيد و اعالم كــرد ديگر با هيچ 
محدوديتى در تعداد ســانتريفيوژها و حوزه 

عملياتى مواجه نخواهد بود. 
با اين حال اياالت متحــده آمريكا در چندين 
مقطع در شــوراى امنيت و سازمان ملل براى 
بازگشت قانونى تحريم ها عليه ايران به شكل 

بى سابقه اى شكست خورد و منزوى ماند. 
همين مســأله زبان انتقــاد مخالفان ترامپ در 
آمريكا به ويــژه در حزب رقيــب را بيش از 
پيش نسبت به عملكرد وى در پست رياست 

جمهورى دراز كرده بود. 
درنهايــت و فارغ از بررســى ســاير داليل 
شكست ترامپ در انتخابات رياست جمهورى 
سال گذشته، دولت بايدن توانست با انتقاد هاى 

فراوانــى از جمله خروج ايــن رئيس جمهور 
جمهورى خــواه از برجام، پا به كاخ ســفيد 

بگذارد. 
بايدن پس از ورود به كاخ ســفيد، با گزينش 
افــرادى كه در مذاكرات برجام با كشــورمان 
نقش مؤثرى داشــتند، گمانه زنى ها را به اين 
سمت هدايت كرد كه عزم وى براى بازگشت 

به برجام جدى است. 
با اين حال در چند ماه گذشــته شــاهد اقدام 
عملى از ســوى وى براى بازگشت به برجام 
نبــوده  و به قول يكى از مقامات كشــورمان، 
دولت اياالت متحده بــازى بچگانه «اول تو» 
(مقامات ايرانــى و آمريكايى همواره طى اين 
چندماه اعالم مى كنند كه مى بايست اول كشور 
مقابل به تعهدات برجامى بازگردد تا آنها نيز به 
تعهدات برجامى خود عمل كنند) را آغاز كرد.

جمعــه گذشــته 13 فروردين ماه، نشســت 
كميسيون مشترك برجام به صورت مجازى در 
ســطح معاونان و مديران كل وزيران خارجه 
ايران برگزار شــد، كه قرار شــد سه شنبه 17

فروردين ماه، اين مذاكرات به صورت حضورى 
در وين از سر گرفته شود. 

اين درحالى بــود كه يك هيأت مذاكره كننده 
آمريكايى به رياســت رابــرت مالى نماينده 
ويژه آمريكا در امور ايران، روز  سه شــنبه در 
وين براى مذاكرات با ســاير اعضاى برجام 
به غير از ايران حضور مى يافت. اين مقامات 
آمريكايى ادعا مى كردند كه در وين مذاكرات 
غيرمســتقيم با مقامات كشــورمان خواهند 
داشت كه البته اين مســأله از سوى مقامات 
ايرانى تكذيب و تصريح شــد كه تا پيش از 
بازگشت آمريكا به برجام هيچ گونه مذاكرات 
مستقيم و غيرمستقيم با  مقامات اياالت متحده 

نخواهند داشت. 
بــا اين حــال مقامــات كشــور هاى عضــو 
آمريــكا به دليل خروج  متحده  برجام(اياالت 

از برجــام به عنــوان عضوى از ايــن معاهده 
بين المللى محســوب نمى شــود) در نشست 
مذكور نسبت به مذاكرات صورت گرفته ابراز 
اميــدوارى كردند. البتــه در اين ميان مقامات 
ايرانــى و آمريكايى همواره بــر موضع خود 
مبنى بر اقدام مؤثر طرف مقابل براى بازگشت 

به تعهدات برجامى تأكيد كرده اند. 
پس از پايان دور  نخســت نشست حضورى 
كميســيون مشــترك برجام در شــهر وين، 
اعضاى اين نشســت براى ادامه رايزنى ها به 
توافق رســيدند كه دور دوم گفت وگوها ميان 
اعضاى كميســيون مشترك برجام روز جمعه 
20 فروردين در ســطح كارشناســى در وين 

برگزار شود.
براســاس توافق صورت گرفته، 2 نشســت 
كميســيون  اعضاى  بين  موازى  كارشناســى 
مشترك برجام براى انجام رايزنى هاى فنى در 
حوزه رفع تحريم و مســائل هسته اى تشكيل 
شد. اين نشســت هاى كارشناسى قرار است 
به بحــث و رايزنى دربــاره جنبه هاى فنى و 
جزئيات مســائل مربوط به لغــو تحريم ها و 
مسائل هســته اى بپردازند و نتيجه بحث هاى 

خود را به كميسيون گزارش كنند.
در ادامــه گــزارش بــه بررســى واكنش ها 

مى  پردازيم كه در ادامه مى خوانيد: 
■ انريكــه مورا رئيس كميســيون مشــترك 
برجام: اتحاد و همت براى يك روند مشترك 
ديپلماتيــك با تشــكيل 2 گــروه تخصصى 
در زمينه اجــراى تعهدات هســته اى و لغو 
تحريم ها وجود دارد. به عنوان هماهنگ كننده، 
تماس هــاى جداگانــه اى را در وين با تمام 
طرف هــاى مربوطه از جملــه اياالت متحده 

تشديد خواهم كرد.
■ ســيدعباس عراقچى  معاون سياسى وزير 
امور خارجــه و رئيس هيــأت ايرانى در 
نشست مذكور: دور نخست مذاكرات برجام 

در وين ســازنده بــود. همچنين در 
شده  پذيرفته  هم  مشترك  كميسيون 
است كه بازگشت طرفين به صورت 
گام بــه گام نيســت و احتياجــى به 
سياســت هاى گام به گامــى نداريم. 
بنابرايــن هر 2 مجموعه اقدامات در 
يك مرحله مى تواند انجام شود البته 
ما مجموعه اقدامــات خود را پس 
از آنكه آمريكايى هــا انجام دادند و 
خواهيم  انجام  كرديم،  راستى آزمايى 
داد. هرگونه توافق درباره آزادسازى 
يــك ميليارد دالر از پــول ايران در 
ازاى توقف غنى سازى 20 درصد را 

رد مى كنيم. 
■ اوليانــوف نماينده روســيه در 
ســازمان هاى بين المللى مســتقر 
در وين: نشســت كميســيون مشترك برجام 
موفقيت آميز بود. 2 گروه در سطح كارشناسى 
كه براى بررســى راه هاى احياى برجام اتخاذ 

شدند بالفاصله آغاز به كار كردند.
■ نــد پرايس ســخنگوى وزارت خارجه 
آمريكا: آنچه در وين جريان دارد، رســيدن 
به اين نقطه اســت كه چه كارى ايران براى 
انطباق بــا تعهداتش بايد انجــام دهد و چه 
گام هايــى را آمريــكا بايد براى بازگشــت 
به اجــراى تعهداتش بردارد. ما به رســميت 
مى شناسيم كه تحريم هاى ناسازگار با برجام 
بايد برداشته شوند و كارگروه مربوطه هم در 
اين زمينه كار مى كند. 2 گروه در وين مباحث 
را دنبال مى كنند كه خالصه آن عمل در برابر 

عمل است.
■ وانگ كون نماينده چين در سازمان ملل و 
سازمان هاى بين المللى در وين: آمريكا بايد 
همه تحريم هاى غيرقانونى عليه تهران را لغو 
كند و طرف ايرانى بايد بر اين اساس پايبندى 
كامل به برجام را از سر بگيرد. خروج آمريكا 
از توافق و فشار حداكثرى اش عليه ايران، دليل 
اصلى وضع فعلى اســت. بنابراين بازگشــت 
زودهنگام آمريكا به توافق، كليد حل مشــكل 

است.
■ نبيال مسرالى سخنگوى سياست خارجى 
اتحاديه اروپا: ما آنچه را كه الزم است انجام 
مى دهيم و مسئوليت اتحاديه اروپا بازگرداندن 
برجام به مسير اصلى اش است. براى رسيدن 
بــه نتيجــه؛ اينكــه ببينيم چــه تحريم هايى 
مى تواند برداشــته شــود و چگونه مى توان 
موضوع هســته اى (ايران) را حل وفصل كرد، 

به تالش هاى مشترك نياز داريم.
■ رســانه عرب زبان جاده ايران: يك منبع 
ارشــد در اتحاديه اروپا گفت كه روند تجميع 
خواســته هاى ايــران و آمريــكا و هماهنگى 

اقدامات نبايد بيش از 2 ماه طول بكشد. 

نشست دوم مشترك برجام در وين 

نخستين گام ها به سمت احياى برجام 
فردا برداشته مى شود

■ تشكيل 2 كارگروه براى بررسى حل مشكالت تحريمى و هسته اى 
■ اقدامات بايد به صورت يكجا انجام شود         ■  آزادسازى پول ايران از سوى آمريكا را تكذيب مى كنيم

 سفر رئيس قوه قضاييه به استان 
كه به نوعــى در راســتاى رويكرد 
كشور  قضايى  دستگاه  تحول گرايى 
انجام مى شــود، با توجــه به تجربه 
ســفرهاى اســتانى آيت ا... رئيسى، 
اهميت  از  سفرها  اين  دستاوردهاى 
خاصــى برخوردار اســت و انتظار 
مى رود حاصل و نتايج مهمى را در 

پى داشته باشد.
نگاه تحولى و متفاوت در قوه قضاييه 
سبب شــده تا پيگيرى موارد مهمى 
چون پيشــگيرى از وقــوع جرم و 
رســيدگى عادالنــه و قانونمند به 
پرونده هاى قضايى و تعميق حقوق 
شهروندى در شــرايط بهترى انجام 
شــود هرچند هنوز راه هــاى نرفته 

فراوان است.
سفرهاى استانى از جمله حركت هاى 
برنامه ريزى شــده و هدفمند رئيس 
قوه قضاييه در راســتاى جامه عمل 

پوشاندن به اهداف كالن و راهبردى 
اين قوه در ابعاد مختلف است.

 مالقــات چهره به چهــره بــا مردم 
و شــنيدن بدون واســطه مسائل و 
موضوعات  پيگيرى  آنها،  مشكالت 
مرتبط بــا حقوق عامــه به صورت 
به  رســيدگى  در  تســريع  ويــژه، 
درخواست ها و مطالبات مردمى در 
حوزه قضا، ارتقاى سطح نظارت ها و 
شناسايى دقيق نقاط قوت و ضعف 
و برنامه ريزى دقيق تر براى توســعه 
قضايى از جمله دســتاوردهاى اين 

سفرها به شمار مى روند.
استان  در  قوه قضاييه  رئيس  حضور 
اين فرصــت را ايجاد كرده تا روند 
اجراى برنامه ها و انجام فعاليت هاى 
قضايى در استان سرعت بيشترى به 
خود بگيرد و شــاهد ارتقاى كمى 
و كيفى اين برنامه هــا و فعاليت ها 

باشيم.

سفر رئيس قوه قضاييه و انتظار نتايج محسوس 
برنامه هاى سفر استانى

 رئيس قوه قضاييه به همدان
قوه قضاييه  رئيس  رئيســى  سيدابراهيم  آيت ا... 

در بيست وششمين سفر استانى خود، امروز در 

رأس يك هيأت عالى قضايى به اســتان همدان 
سفر مى كند.

در اين ســفر بررسى مسائل و مشكالت قضايى 

ى اســتان همدان و نتيجه ارزيابى تيم هاى 
حقوق

كارشناسى كه از هفته هاى گذشته براى بررسى 

آخرين مسائل و تهيه گزارش هاى كارشناسى در 

اين اســتان حضور يافته اند در دستور كار قرار 
خواهد گرفت.

ديدار با قضات، كاركنان و مســئوالن قضايى و 

حضور در شــوراى ادارى، از برنامه هاى رئيس 
قوه قضاييه در سفر به استان همدان خواهد بود.

آيت ا... رئيسى در اين سفر با حضور در شوراى 

قضايى همدان به بررســى مشكالت حقوقى-
قضايى اين استان خواهد پرداخت.

شايان ذكر است اين سفر با هماهنگى ستاد ملى 

مبارزه با كرونا و رعايت كامل دستورالعمل هاى 
بهداشتى اين ستاد انجام مى شود.
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آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه خانچرلى داراى شماره شناسنامه 5029758313 به شرح دادخواست 
به كالسه 112/9900604ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان سمن گل خنجرلى به شماره شناسنامه  5029755160 در 
تاريخ 1396/12/23در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 

متوفيه منحصر است به:
 1-صديقه خانچرلى فرزند سودمعلى به شماره شناسنامه 479 متولد 1351 صادره 
از فامنين دختر متوفيه، 2- صالحه خانچرلى فرزند سودمعلى به شماره شناسنامه 
643 متولــد 1359صادره از فامنيــن دختر متوفيه، 3-كلثــوم خانچرلى فرزند 
سودمعلى به شماره شناســنامه 424 متولد 1346 صادره از فامنين دختر متوفيه، 
4- فاطمه خانچرلى فرزند سودمعلى به شماره شناسنامه 536 متولد 1352 صادره 
از فامنين دختر متوفيه، 6- سودمعلى خانچرلى فرزند مردعلى به شماره شناسنامه 
5719424679 متولد 1327 همســر متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 2)
مهدى رجب زاده 
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

ضرورت تسريع در اجرايى شدن نسخه نويسى الكترونيك 
  رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا با اشاره به اجراى طرح نسخ الكترونيك توسط دستگاه هاى اجرايى ذى ربط، سازمان هاى 
بيمه گر به ويژه ســازمان بيمه ســالمت، آن را امرى بسيار مهم و اجتناب ناپذير دانست و اظهار كرد: هرچه زودتر اين طرح در كشور 
اجرايى شود به نفع مردم و دولت است، حتى اگر يك ساعت هم زودتر اين طرح عملياتى شود به نفع نظام سالمت كشور و مردم است. 
رشيد حيدرى مقدم با اشاره به اهميت و ضرورت اجراى طرح نسخ الكترونيك گفت: همدان در اين زمينه قدم هاى خوبى برداشته اما 

الزم است كه كار با سرعت بيشترى پيش رود.
 وى با اشاره به ضرورت فراهم كردن زيرساخت هاى الزم در اجراى طرح نسخ الكترونيك يادآور شد: ضرورى است كه مشكالت 
و چالش هاى تهيه و فراهم كردن امكانات سخت افزارى مرتفع شود و اعتبار مورد نياز براى اجرايى شدن اين طرح نيز فراهم است. 
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا گفت: همكاران بيمه سالمت استان تالش زيادى در استقرار نسخه نويسى الكترونيكى در استان 

داشته اند كه به ارتقاى رتبه استان در طرح نسخ الكترونيك منجر شده است.

ماهانه 15 هزار ميليارد براى مستمرى بازنشستگان پرداخت مى شود
 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى، پرداخت مستمرى بازنشستگان را تكليف اين سازمان برشمرد و بيان كرد كه امسال ماهانه 15 

هزار ميليارد تومان براى مستمرى بازنشستگان پرداخت مى شود.
بــه گزارش ايرنا، مصطفى ســاالرى افزود: افزايش حقوق بازنشســتگان ســازمان تأمين اجتماعى به ميــزان افزايش حقوق 
بازنشســتگان كشورى است و ســازمان نيز افزايش 130 درصدى بازنشستگان كشورى از اســفند 98 تا فروردين 1400 را 

لحاظ كرده است.
ساالرى ادامه داد: اگر فرمول افزايش حقوق بازنشستگان كشورى را اجرا مى كرديم و مستمرى را معادل 90 درصد حقوق شاغل 
همسان پرداخت مى كرديم، دريافتى غالب بازنشستگان تأمين اجتماعى كمتر مى شد و در اين صورت هزينه سازمان تأمين اجتماعى 
كاهش مى يافت اما با توجه به شرايط اقتصادى بازنشستگان، سعى شد بهترين روش براى افزايش مستمرى مستمرى بگيران لحاظ 

شود.

رسيدن به توسعه شهرى
 در گرو آموزش فرهنگ شهروندى است

 مركز جامع آموزش شــهروندى شهردارى همدان با هدف ارتقاى 
ســطح فرهنگ شهروندى و اصالح ارتباط و رفتار شهروندان با محيط 
شهرى در شــهريورماه ســال 1399 در مجتمع فرهنگى عين القضات 

همدانى راه اندازى شد.
اين مركز با ايجاد وحدت رويه و يكسان ســازى آموزش شهروندى در 
مباحث مديريت شــهرى و اجتناب از مــوازى كارى و هدررفت منابع 
مالى اثربخشى ميان مدت و بلندمدت آموزش هاى شهروندى همسو با 
سياست هاى كلى شهر و شهردارى همدان فعاليت خود را آغاز كرده و 

مدتى است در زمينه آموزش شهروندى توليد محتوا مى كند.
روزگذشــته اين مركز با حضور جمعى از مسئوالن به صورت رسمى 
افتتاح شد تا گامى محكم براى آموزش شهروندان و نحوه رفتار با شهر 
برداشته شود. رئيس سازمان فرهنگى، ورزشى و اجتماعى هدف از ايجاد 
مركز جامع آموزش شــهروندى را ايجاد وحدت رويه و يكسان سازى 
آموزش شــهروندى با مركزيت سازمان فرهنگى، ورزشى و اجتماعى 
عنوان كرد و گفت: طرح تأســيس مركز جامع آموزش شــهروندى با 
نظر مثبت كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر در مرحله اجرا قرار 
گرفته است. روح ا... وجدى هويدا با بيان اينكه در دهه هاى اخير رويكرد 
مديريت شهرى تغيير كرده است، گفت: بايد شهروندان آموزش ببينند تا 

همگام با تغيير رويكرد مديريت شهرى پيش بروند.
وى با بيان اينكه الزمه  داشــتن يك شهر خوب، وجود شهروندان آگاه 
نسبت به حقوق و تكاليف شهروندى است، تأكيد كرد: اگر شهروندان 
به تكاليف خود آگاهى بيشترى پيدا كنند هزينه ها كاهش پيدا مى كند و 

مى توانيم اين هزينه ها را در جهت توسعه شهر استفاده كنيم. 
وجدى هويدا با اشاره به اينكه با افتتاح مركز جامع آموزش شهروندى، 
برنامه هاى آموزشى يكپارچه سازى و هدفمند مى شود، بيان كرد: در گام 
نخست، مركز جامع آموزش شهروندى در مجتمع فرهنگى عين القضات 
همدانى افتتاح مى شود و در گام دوم براى استفاده از فضاى بوستان كنار 

اين مجتمع به عنوان فضاى آموزشى استفاده مى شود.
شــهردار همدان نيز با حضور در اين مراسم ضمن تبريك سال نو بيان 
كرد: آموزش شــهروندى يكى از اتفاقات خوبى اســت كه اين روزها 

درحال رخ دادن است.
عباس صوفى با تأكيد بر اينكه آموزش رفتار شــهروندى از مهم ترين 
وظايف مديريت شهرى است، اظهار كرد: اين اتفاق خوب مى تواند همه 
سازمان ها و ارگان ها را براى همكارى در اين رويداد دور هم جمع كند.
وى با بيان اينكه در استان همدان به همت مسئوالن ظرفيت خوبى شكل 
گرفته اســت، گفت: همين اندازه كه كار بزرگى انجام مى شود نيازمند 

همكارى و آموزش خوبى نيز است.
صوفى در پايان صحبت هاى خود بيان كرد: شهرى كه گسترده باشد اما 

فرهنگ در آن جا نيوفتد، نمى تواند به هدف اصلى خود برسد.
رئيس ســازمان فرهنگى، ورزشى و اجتماعى شهردارى همدان يكى از 

موضوعاتى است كه هميشه دغدغه مديريت شهرى بوده است.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى شهر همدان نيز در اين 
مراسم بيان كرد: پس از چند سال تالش درنهايت امروز زحمات به بار 
نشست و اين مركز براى آموزش شهروندان تأسيس شد تا شهروندان 

آموزش ببينند و براى داشتن شهرى خوب كنار هم تالش كنند.
رضوان سلماســى با بيان اينكه آموزش شهروندى نيازمند يك پايگاه 
بود تا بتواند شــهروندان را درباره حقوق و وظايفشان آگاه كند، اظهار 
اميدوارى كرد كه اين مركز آموزش جامع شهروندى در راستاى هدفى 
كه براى آن تعريف شــده و رسالتى كه دارد در سطح شهرستان همدان 

فعاليت هاى خوبى را انجام دهد.
در پايان اين مراســم از برگزيدگان نخستين جشنواره قصه گويى شهر 

همدان «هرخانه يك قصه گو» قدردانى شد.

ابتكار: بار سنگين اجاره بها بر دوش نحيف كارگران
 آخه گردنشون از مو باريك تره!!

اخبار صنعت: هشدار نسبت به گرانى توليد 
 زهر چشم هارو دارن ميگيرن كه بعدا نگيد نگفتيد!!

اعتماد: كرونا چهار اسبه مى تازد 
 افسار بريده ديگه تخته گاز داره ميره!!

اقتصاد پويا: شروع سال جديد با گرانى
 از االن ميخش رو كوبيدن!!

بهار: سال گاو هم حريف خرس هاى بازار سرمايه نشد 
 از اين بيدا نيست كه با هر بادى بلرزه!!

ثروت: ادامه نابسامانى در بازار مرغ 
 اين داستان سر دراز داره حاالحاالها!!

رسالت: كابوس موج سهمگين كرونا تعبير شد 
 مو ال درزش نميره!!

امتياز: سوختن دالرهاى گازى توسط مشعل ها
 بدون شرح!!

جمله: سه پيك كرونا را مديريت كرديم 
 پيك چهارم تا خواســتن نفســى تازه كنن از زير دستشــون 

دررفت!!
توريسم: چشم اميد گردشگرى جهان به واكسن كرونا 

 فعال داره دست به دست مى چرخه تا برسه!!
همدان پيام: سفر تنها مقصر تغيير رنگ همدان نبود 

 رهاشدن مسافران چرا؟! مسأله اين است!!
اقتصاد ملى: ركورد بسترى ها؛ سوغات سفر نوروزى ها 
 نشون ميده كه كرونا طاقت كم محلى ها رو نداره!!

جام جم: آژير قرمز كوويد 1400
 هرچى زمان مى گذره كرونا جون تازه ترى مى گيره!!

راه مردم: بعد از مرغ نوبت به روغن رسيد 
 آسياب به نوبت!! فعال تعداد صف هاى مردمى به آستانه تعادل 

نرسيده!!

رفع مشكالت احراز هويت در «شاد»
 مديركل دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش 
با بيان اينكه شــبكه شــاد ده ميليون و 400 هزار نفر كاربر فعال دارد، 
گفت: مشــكالتى كه درباره احراز هويت در اين شبكه وجود داشت 
مرتفع شده اســت. قابليت هاى جديدى درحال افزوده شدن به شبكه 
شاد اســت كه ازجمله آنها مى توان به بانك پرســش ها و آزمون ساز 

مجازى اشاره كرد.
محمود حبيبى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بايد از ظرفيت فضاى 

مجازى براى ارائه فعاليت هاى آموزشى و پرروشى استفاده مى كرديم.
وى افزود: با توجه به الزام ايجادشــده، اپليكشن هاى مختلفى به لحاظ 
فنى، امنيتى و زيرســاختى مورد بررسى قرار گرفتند و درنهايت «شاد» 

متولد شد كه اكنون حدود يك سال از عمرش مى گذرد.
وى گفت: فعاليت هاى خوبى در حوزه شــاد انجام شد و قابليت هاى 
جديدى درحال افزوده شدن به شبكه هستند كه از جمله آنها مى توان 

به بانك پرسش ها و آزمون ساز مجازى اشاره كرد.

غزل اسالمى»
 ذخاير آبى ســد اكباتان، ورود همدان به 
مرحله بحران آبى را نشان مى دهد و اگر انتقال 
آب از منابع جديــد صورت نگيرد، با بحران 

جدى و قطعى آب مواجه مى شويم. 
در ايام نوروز بود كه وزارت نيرو 7 استان را 
به عنوان اســتان هاى داراى كمبود آب معرفى 

كرد كه يكى از آنها همدان است.
البته سابقه چند ســال اخير نشان مى دهد در 
سال هايى كه همدان با كمبود آب مواجه بود با 
قطعى آب منازل روبه رو نشده ايم. با اين حال 
مديران آب وفاضالب استان در چند مصاحبه 
اخير خــود از بحرانى جدى خبــر داده اند. 
براساس آخرين خبر ارسال شده از سوى آب 
 و فاضالب استان همچنان اين خبر مورد تأييد 
است و آن طور كه پيش از اين هم اعالم شده، 
درصورتى كه در بهار امســال بارندگى نباشد 

مردم بايد مديريت مصرف را جدى بگيرند. 
بنابرايــن، طبق اطالعات و با توجه به كاهش 
ذخايــر ســداكباتان، احتمــال دارد تا زمان 
جبران ايــن كمبود كنترل گرهــاى آبفا فعال 
شــوند. هرچند هنوز چنين خبرى از ســوى 
آب وفاضالب اســتان تأييد نشــده اســت. 
درصورت تأمين نشــدن آب از منابع جديد 
كه البته جزو برنامه هاى استان است و احتمال 
دارد تا ارديبهشت ماه به نتيجه برسد، احتماال 
شــركت آب و فاضالب به انتشــار پيام هاى 
صرفه جويى و كاهش فشار آب اقدام خواهد 
كرد و درصورت نااميدى از نزوالت آسمانى و 
يا تأمين نشدن آب از منابع جديد، حتى ممكن 
است قطعى آب را در دستور كار قرار بدهد. 

اما بنابر خبرى كه روابط عمومى آب وفاضالب 
استان همدان ارسال كرده، مديرعامل شركت 
آب و فاضــالب اســتان به بــارش نزوالت 
آســمانى ابراز اميدوارى كرده و گفته اســت 
كه همدان آبروى ما اســت و بــه يارى خدا 
با برنامه ريزى و مديريت مصرف از شــرايط 

كم آبى امسال عبور خواهيم كرد.
 سيدهادى حســينى بيدار در كميته مديريت 
بحران ضمن اشــاره به كاهــش بارندگى ها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت، 
گفت: البته ما به عنايت خداوند و بارش باران 
اميدواريم و تنها در اين شرايط است كه ذوب 

ارتفاعات  برف هاى  شــدن 
مى تواند بخشى از مشكالت 

ما را مرتفع نمايد.
وى افزود: 3 ســال گذشته 
نيز در شــرايط بحرانى قرار 
منابع  مديريت  اما  داشــتيم 
و ريــزش نزوالت جوى در 
ارديبهشــت ماه ما را از اين 

شرايط عبور داد.
اينكه  بيان  با  حســينى بيدار 
با توجه بــه كاهش نزوالت 
خردادماه  از  نمى توان  جوى 
به بعد روى برخى ذخاير آبى 
نظيــر تصفيه خانه عباس آباد 
حســاب كرد، اظهارداشت: 
تنها با برنامه ريزى و مديريت 

مصرف مى توان از اين شرايط عبور كرد.
وى با اشــاره به مصوبات اين جلســه گفت: 
ضرورى است همكاران ما با بررسى نواقص 
شــبكه هاى آبرســانى و مهندســى دوبــاره 
شــبكه هاى مذكور از اتــالف ذخاير موجود 

جلوگيرى نمايند.
مديرعامل آبفاى اســتان همــدان گفت: در 
كارنامه ما همدان بــا قطعى آب مواجه نبوده 
و به يارى خدا امســال نيز مشكلى نخواهيم 

داشت.
وى ضمن اشاره به ديگر مصوبات اين جلسه 
عنــوان كرد: در راســتاى مديريت شــرايط 
فعلى؛ تهيه و نصب فشارشكن در مكان هاى 
مورد نياز، انجام عمليات نشــت يابى، استفاده 
نكردن از آب شرب در فضاى سبز، شناسايى 
انشــعابات پرمصرف، تعويض 4 هزار كنتور 
معيوب تا پايان ارديبهشــت ماه ســالجارى، 
ورود به اقدامات فرهنگى و فرهنگســازى و 
همچنين جلوگيرى از توســعه انشــعابات از 

الزامات است.
وى همچنين بر اليروبى تصفيه خانه عباس آباد 
در پايان فصل تابســتان و تحويل 150 ليتر بر 
ثانيه آب 5 حلقه چاه خالق وردى توسط آب 

منطقه اى تأكيد كرد.
معاون نظارت و توســعه آب شــركت آب 
وفاضالب اســتان همدان نيز در اين جلســه 
با اشــاره به اينكه با توجه به كاهش نزوالت 

جــوى و افزايش حجم 
آب مصرفى به دليل شيوع 
كاهش  با  كرونا  ويروس 
ذخاير آبى مواجه هستيم، 
گفــت: تنهــا درصورت 
نزول باران و ذوب شدن 
كنترل  ارتفاعــات  برف 
شــرايط به صورت عادى 

امكان پذير است.
بر  نيكــداد  حميدرضــا 
توسط  مصرف  مديريت 
مديريت  و  شــهروندان 
شهرســتان همدان تأكيد 
و بيان كرد: به رغم ميزان 
سال  در  مناســب  بارش 
سد  به  ورودى  گذشــته 
اكباتان در ارديبهشت ماه به حداقل ميزان خود 
رســيده كه درصورت نبود بــارش باران در 
سالجارى شاهد اين موضوع در زمان زودترى 

خواهيم بود.
وى با اشــاره به اينكه منابع توليد آب همدان 
درحال حاضر سداكباتان، سدآبشينه، رودخانه 
عباس آباد و چاه ها اســت به اين نكته اشاره 
كرد كه با گرم شــدن هوا و خروج رودخانه 
عباس آباد از مدار بهره بــردارى و با توجه به 
كمبود ذخيره ســداكباتان و نبــود منابع آبى 
جديــد درصورت نبود بارش مناســب، تنها 
راهكار مديريت مصرف هم توسط شهروندان 

و هم از سوى شركت ضرورى است.
وى همچنين اعالم كرد: در راستاى مديريت 
فشار در شــبكه تجهيزات همه دستگاه هاى 
فشارشــكن به روزرسانى شــده كه با يارى 
خداوند از چند روز آينده با تنظيمات جديد 

فعاليت خود را ادامه مى دهند.
در ادامه مديــر دفتر مديريت بحران و پدافند 

غيرعامل آبفاى استان همدان نيز با بيان اينكه 
براســاس گزارش مركز ملى اقليم و مديريت 
بحران خشكسالى در سال آبى جارى 224/7

ميليمتر بارش داشــتيم، عنوان كرد: بر همين 
اساس نسبت به بلندمدت 30 ميليمتر تفاوت 
بارش داريم كه در ميانگين امســال نسبت به 
مدت مشــابه بلندمدت با 12 درصد كاهش 

مواجه هستيم.
جعفرى افزود: در مقايســه با مدت مشــابه 
سال گذشته نيز با 93 ميليمتر كاهش نزوالت 
جوى، 29 درصد كاهش به ثبت رسيده است.

وى همچنين عنوان كرد: براســاس بررســى 
ايســتگاه ها، از ابتداى ســال آبــى جارى در 
ايستگاه شــورين مرتبط با حوزه آبريز پشت 
سداكباتان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
با كاهش 24 درصدى بارش مواجه هستيم كه 
اين امر موجب كاهش محسوس حجم ذخيره 

سد اكباتان گرديد.
جعفرى افزود: همچنين شــركت آبفا آمادگى 
همكارى با شــركت آب منطقــه اى به منظور 
هدايت حداكثرى آب سرشاخه هاى سداكباتان 
به ســد و انتقال آب چاه هــاى جديد منطقه 

خالق وردى را دارد. 
وى افزود: چنانچه امســال تدابير الزم اتخاذ 
شود مى توانيم با همكارى مردم خوب همدان 
از بحــران كم آبى عبور كنيم و نياز اســت با 
پيش بينى بلندمدت حتى المقدور بخشــى از 
دخاير سطحى ســداكباتان براى پيشگيرى از 

بروز مشكل در سال آينده حفظ شود.
وى درنهايــت عنوان كرد: براســاس نقشــه 
بارش هاى كشورى، اســتان همدان براساس 
ميانگين بلندمدت، نزديــك به 30 ميليمتر با 
ميانگين بلندمدت سال گذشته اختالف دارد 
و البته ميانگين بارش هــاى بلندمدت در كل 

كشور منفى اعالم شده است.

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت دوم)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 1-1400 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 103. 1400

موضوع مناقصه: گازرسانى به صنايع شهرستان تويسركان فاز 1
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 8/450/000/000 (هشت ميليارد و چهارصد 
و پنجاه ميليون) ريال مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 422/500/000 (چهارصد و بيست و 
دو ميليون و پانصد هزار) ريال مى باشد.
3-مدت اجراى پروژه 270 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  4-متقاضيان 
www.setadiran.ir  باشند.

5-متقاضيان بايد داراى حداقل رتبه 5 تأسيسات تجهيزات باشند.
5-حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.

از  روز  مدت 7  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 1400/01/15ساعت  مورخ 
ارزيابى كيفى به سايت سامانه تداركاتى الكترونيكى دولت به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
مهلت بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 

1400/02/06 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن:  4-38260571 ، 8- 38261075    دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت همدان پیام در کنار شامست!

با گرم شدن هوا و خروج 
از  عباس آباد  رودخانــه 
با  و  بهره بــردارى  مدار 
ذخيره  كمبود  بــه  توجه 
منابع  نبود  و  سداكباتان 
آبــى جديــد درصورت 
نبود بارش مناسب، تنها 
مصرف  مديريت  راهكار 
هم توســط شهروندان 
و هم از ســوى شركت 

ضرورى است

همدان وارد بحران همدان وارد بحران آبـىآبـى شد شد
■ مديرعامل آبفاى استان عنوان كرد: با مديريت مصرف از شرايط كم آبى عبور مى كنيم
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خبـر نگـاه

چالش آغاز قرن پانزده

 مركز تقويم مؤسســه ژئوفيزيك دانشــگاه تهران در پايان سال 
1399 طبــق اطالعيه اى اعالم كرد كه آغاز قرن 15هجرى شمســى 
روز دوشنبه يك فروردين 1401 خواهد بود. البته مؤسسه مذكور در 
اطالعيه خود هيچ استدالل علمى براى چنين نتيجه گيرى انجام نداده 
اســت و صرفا اعالم داشــته كه چون روز اول نخستين قرن هجرى 
شمسى، (كه عرفا يكسال كامل درنظر گرفته شده است) جمعه يك 
فرودين يك و روز پايان آن سه شــنبه 29 اســفند 100 بوده است، 

بنابراين روز پايان قرن 14 نيز 29 اسفند 1400 خواهد بود.
اين موضع گيرى مؤسســه ژئوفيزيك مورد پذيرش رئيس جمهورى 
محترم قرار گرفته و ايشــان مقرر كرده اند كه «در مطبوعات و صدا 

سيما بر همين مبنا عمل شود.»
صرفنظــر از باور عمومى چه در داخل و خارج از كشــور و تجربه 
جشن آغاز قرن پانزدهم هجرى قمرى در آغاز سال 1400 در اوايل 
انقالب و آغاز قرن 21 و حتى هزاره ســوم ميالدى در تحويل سال 
2000، به نظر مى رســد اين استنتاج مؤسســه ژئوفيزيك با منطوق 
رياضى به كار گرفته شده در نحوه تعيين آغاز و پايان ساير واحدهاى 

اندازه گيرى زمان مانند شبانه روز، سال و ...  انطباق نداشته باشد.
مثال آغاز شــبانه روز مانند ســاير واحدهاى زمانى از صفر آغاز مى 
شــود و معلوم نيســت چرا بايد ســال آغاز قرن با يك آغاز شود. 
در شــبانه روز، نخســتين ساعت بين ســاعت صفر تا يك و دومين 
ســاعت بين يك و دو و باالخره آخرين ساعت بين 23 تا 24 است، 
درحالى كه اگر اســتدالل مؤسســه ژئوفيزيك را بپذيريم نخســتين 
ســاعت شبانه روز يك و ساعت پايانى آن 60 دقيقه پس از نيمه شب 
خواهد بود. اگر يك ساعت مفروض ديجيتالى را درنظر بگيرم زمان 
خاصى از نخستين ساعت شــبانه روز مثال به اين صورت نشان داده 
مى شــود : 25ر09ر00 يعنى نه دقيقه و 25 ثانيه از نخســتين ساعت 
شبانه روز طى شده و يا 08ر12ر01 نشان دهنده گذشت 12 دقيقه و 
8 ثانيه از دومين ســاعت شبانه روز است. يا مثال كودكى كه در اول 
فروردين 1365 متولد شده باشــد در روز اول يا حتى تا 29 اسفند 
ســال 1365 يكساله محسوب نمى شــود و مثال مى گويند 6ماه و ده 

روزش هست. 
همين شــخص در مثال 5 فروردين 1366 سال دوم زندگى را آغاز 
كرده ولى تا پايان ســال دوم تولد، ســن او را با يك ســال واندى 

اندازه گيرى مى كنند.
 به عبارت بهتر ثانيه، دقيقه و ساعت در شبانه روز و روز و ماه در سال 
به عنوان كســرى از واحد زمان كاربرد دارد ولى در محاسبه مؤسسه 
ژئوفيزيك براى ســال اول هجرى به جاى صفر مبنا يك قرار گرفته 
و اين قاعده رياضى برهم خورده است. طبق منطق رياضى نخستين 
سال هجرى شمســى در روز اول فروردين سال مبنا( صفر) آغاز و 
پايان سال 1399 پايان قرن 14 هجرى شمسى است. به عبارت ديگر 
ســال 1399 ( مانند ساعت 23 تا 24 در شبانه روز) 1400 اُمين سال 
هجرى شمسى است، بنابراين آغاز سال 1400 نخستين روز از سال 

1401 و آغار قرن 15 است.
 اگر مؤسســه ژئو فيزيك اعالم مى كرد كه روز اول نخســتين قرن 
هجرى شمســى، جمعه يك فروردين نخســتين سال هجرت است 
آنگاه حتما به همين نتيجه رياضى كه ابتداى ســال 1400 آغاز قرن 

15 هجرى شمسى هست، مى  رسيد.
 شايد گفته شود كه از نظر تاريخى اين سهو از همان آغاز به كار رفته 
و اكنون كارى جز قبول يك اســتنتاج غيرعلمى نيست، در اين مورد 
نيز بايد گفت كه طبق مســتندات محكم تاريخى ازجمله نوشته هاى 
طبــرى و يعقوبى، مبدأ هجرت نخســتين بار در زمــان خليفه دوم 
به عنوان مبدأ تاريخ مســلمانان، پذيرفته شــد و در آن موقع هم رسم 
نبود كه مثال بگويند يا بنويســند 01ر01ر25 هجرى بلكه مى  گفتند 
اول محرم بيست وپنجمين سال(سال 25) هجرى قمرى كه در واقع 
منظور 01ر01ر 24 بوده اســت. اين متن تنها براى ايجاد يك چالش 
ذهنى بين صاحب نظران تهيه و منتشــر شــده و هيچ ادعاى ديگرى 

ندارد.
* غالمرضا سالمى- تحليلگر اقتصادى

داليل ريزش بورس از نگاه يك كارشناس
 يــك كارشــناس بــازار ســرمايه بــا اشــاره بــه عوامــل مهــم ريزشــى بــازار ســرمايه 
ــه  دور از تحليــل بخــش  ــوان كــرد: ورود مســتقيم و ب در نيمــه دوم ســال گذشــته عن
قابــل  توجهــى از ســرمايه  گذاران جديــد و بى  تجربــه در اوج بــازار ســبب شــد 
ــرس  ــادى و ت ــه بى اعتم ــده و ب ــه  دار ش ــهام ادام ــد ريزشــى قيمــت س اصــالح و رون
ســرمايه گذاران دامــن بزنــد امــا بــا اين حــال نبايــد بــازار بدهــى را در ريــزش قيمــت 

ســهام متهــم كــرد.
مهــدى اســالمى بيدگلى در گفت وگــو بــا ايســنا، خــروج نقدينگــى و تــرس هيجانــى 

ســرمايه گذاران خــرد را عامــل مهــم رونــد ريزشــى بــازار در نيمــه دوم ســال دانســت و 
اظهــار كــرد: جنــس ســرمايه ها و نقدينگى هــاى بــازار بدهــى كامــًال متفــاوت از بــازار 

ســهام اســت و نمى تــوان ايــن بــازار را عامــل افــت قيمــت ســهام دانســت.
ــرمايه گذاران دانســت  ــرل ريســك س ــراى كنت ــدى ب ــزار كارآم ــازار بدهــى را اب وى ب
ــر  ــا تكيــه  ب ــازار ســهام قــرار دارد و ســرمايه  گذاران ب ــار ب ــازار در كن و افــزود: ايــن ب
دانــش مى تواننــد بــا تشــكيل پرتفويــى متنــوع از ســهام و اوراق بدهــى، ريســك هاى 
خــود را مديريــت كننــد. از ويژگى هــاى مهــم ايــن بــازار البتــه بــراى ســرمايه گذاران 
ــازار  ــاص، ب ــرايط  خ ــل در ش ــن دلي ــه همي ــت، ب ــودن از هيجان هاس ــى دور ب حقيق
جذابــى اســت كــه ســودى باالتــر از نــرخ ســپرده هاى ثابــت بانكــى را به همــراه دارد.

ــى  ــازار بده ــا ب ــه آي ــن پرســش ك ــه اي ــخ ب ــرمايه در پاس ــازار س ــناس ب ــن كارش اي
عامــل ريــزش بــازار ســهام اســت يــا خيــر، گفــت: ايــن بازارهــا هركــدام مزيت هــاى 
مختــص خودشــان را دارنــد و ماهيتشــان كامــًال متفــاوت اســت، ايــن درحالــى اســت 
ــت  ــراى كلي ــى ب ــاى خوب ــد ظرفيت  ه ــم مى توان ــار ه ــا در كن ــن آنه ــرار گرفت ــه ق ك

ــد. ــته باش ــراه داش ــرمايه به هم ــازار س ب
وى بــا اشــاره بــه اينكــه بــازار بدهــى بــا وجــود جــوان بــودن و عمــر كوتاهــش، طــى 
ــان  ــازار همچن ــن ب ــرد: اي ــح ك ــى داشــته اســت، تصري ــر توســعه خوب ســال هاى اخي
ــا مهم  تريــن نقطــه  ضعــف و خــأل موجــود  ــراى رشــد دارد ام ظرفيت هــاى بااليــى ب

ــه فرهنگ  ســازى و آمــوزش اســت. ــاز ب ــازار ني در ايــن ب اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com
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 طــرح جامــع همــدان پس از 4 ســال 
كش وقوس باالخــره در كارگــروه زيربنايى 

استان با «شروطى» به تصويب رسيد.
آن طور كه معــاون هماهنگى امــور عمرانى 
اســتاندار خبر داد پس از پايان كار مطالعاتى 
طرح جامع شهر همدان توسط مشاور، كميته 
كارشناســى امور زيربنايى پس از چند ماه كار 
كارشناســى، آن را با قيد شرايطى به تصويب 

رساند.
فرهاد فرزانه ادامه داد: كارشناسان ذيل تصويب 
طرح، يكسرى پيشنهادات دارند كه درصورت 
تأييد به تصويب شوراى برنامه ريزى استان نيز 
خواهد رســيد و پس از آن براى شوراى عالى 
شهرســازى و معمارى و تأييد نهايى به تهران 

ارسال خواهد شد.
وى نظر كارشناسى خود درباره وضعيت طرح 
جامــع را نگفت و تنها به اينكه «نظر كارگروه 
مهم اســت» بســنده كرد و توضيــح درباره 
جزئيات طرح را به وقت ديگرى موكول كرد.

آن طــور كه ســيدمهدى وفايى كارشــناس 
شهرســازى به خبرنــگار همدان پيام گفت: 
اين طرح ايرادهايى داشــت كه كارشناســان 
پــس از مطالعه آن، با اين شــرط كه برخى 
از اصالح هــاى موردنظــر در طرح تفصيلى 
صورت بگيرد، موافقت كرده  و آن را تصويب 

كرده اند.
وى گفت: پيشــنهاد من اين اســت كه براى 
طرح تفصيلى، كنسرسيوم تشكيل بشود تا همه 
شركت هاى مشاوره اى در آن دخيل شوند. زيرا 
درصورت تشــكيل چنين تيمى از مهندسان 
بومــى، كيفيت كار بــاال مــى رود و احتمال 
اشتباه هايى كه در طرح جامع وجود داشت نيز 

به ميزان قابل توجهى كاهش مى يابد.
البته پيش از اين برخى از كارشناســان شهرى 
معتقد بودند كه طرح جامع به كالف سردرگمى 

تبديل شده و هرچند كه مشكالت زيادى دارد 
اما به هرشــكلى بايد پرونده آن بســته شود. 
بســيارى از آنها نيز از مشــكل دار بودن طرح 
از ابتداى كار ســخن مى گويند. اما از آنجا كه 
مهندسان شهرساز تاكنون درباره درست يا غلط 
نكرده اند،  اظهارنظرى  مطالعاتــى  روند  بودن 
معموال به نظر كارشناسان شهرى، معمارى و 
يا كارشناسان مطلع استناد شده است. هرچند 
كه همين سكوت تاكنون آسيب هاى غيرقابل 
انكارى به طــرح و در نتيجه آينده اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى اســتان زده اســت اما با 
تغيير رويكردى كــه در ماه هاى آخر در طرح 
جامع صورت گرفت، معاون امور عمرانى در 
آن اعمال نظر كرد و به دنبال آن برخى تغييرات 
كه از نظر برخى كارشناسان مثبت بوده، اعمال 
شــد، مى توان به نتيجه طرح و قيدوشرط هاى 

تعيين شده خوش بين بود.

همدان پيام نيز در 4 سال گذشته نزديك به 70
خبر، تحليل، يادداشت و مصاحبه منتشر و از 
همان ابتدا دخالت هاى غيركارشناسى و نفوذ 
افراد سياسى را غيرقابل انكار و آسيب زا عنوان 

كرده است. 
طوالنى شــدن روند مطالعــات، بومى نبودن 
مشــاور طرح جامــع و به گفته بســيارى از 
كارشناســان، متخصص نبودن مشــاور طرح 
جامع در برخى امــور و قاطع نبودن در ارائه 
پيشــنهادات؛ از جمله ايرادهايى بود كه طرح 
جامع همدان را بــا چالش هاى جدى مواجه 
كرد و پيش از اين دعواهاى بســيارى بر سر 
پيشــنهادات و مصوبات طرح به وجود آورد. 
آخرين دعواهايى كه ســروصداى زيادى به پا 
كرد مربوط به الحاق اراضى مربوط به سمت 
جنوبى بلوار ارم و زمين هاى راه وشهرســازى 
و شــهردارى به شهر همدان بود كه در همين 

رسانه تحليل و اطالع رسانى شد.
نتيجه يكى از دعواهايى كه دليل آن مشخص 
نبود دعواى يكى از اعضاى شــوراى شهر و 
به تبعيــت از وى تعدادى ديگــر از اعضا با 
تصميم گيران و كارشناســان ديگــر بود و با 
اينكه صحبتى از الحاق مناطق جنوبى شــهر 
و زمين هاى بلوار ارم به شــهر همدان نبود اما 
وى بر الحاق شــده آنها تأكيد مى كرد. چنين 
مــواردى بود كه به ايجاد حاشــيه  و به تأخير 
افتادن تصويب طرح كمك مى كرد. كه به ظاهر 
دعوت نشــدن  به  چالش هايى  چنيــن  نتيجه 
نماينده شوراى شهر همدان به جلسه تصويب 
طــرح جامع در كارگروه زيربنايى ختم شــد 
و ســاعاتى پس از تصويب بيانيه اى از سوى 
رئيس شوراى شــهر خطاب به مردم همدان 
منتشر شد كه از حضور نداشتن نماينده مردم 

در اين جلسه خبر مى داد.

 چند ســالى اســت كه توليد و رونق در 
آن از مهم ترين اهــداف دولت قرار گرفته و 
تمامى سيســتم ها در جهت حمايت از توليد 
گام برمى دارند. با توجه به اينكه شعار امسال 
است،  مانع زدايى ها»  و  پشــتيبانى ها  «توليد، 
هركدام از سيســتم هاى اجرايــى برنامه ها و 
راهبردهايــى را درنظــر گرفتند تا در جهت 
تحقق شعار ســال قدم بردارند. بانك ها كه 
يكى از مهم ترين عوامل براى تأمين نقدينگى 
و سرمايه براى واحدهاى توليدى هستند نيز 
به عنوان يك مانع براى توليد مطرح مى شوند، 
همين موضوع بهانه اى شــد تا در نشستى با 
مدير امور شــعب بانك ملى استان همدان، 
اهداف و برنامه هاى اين بانك براى رســيدن 

به شعار سال مطرح شود.
رئيس اداره امور شــعب بانك ملى اســتان 
همدان با بيان اينكه شــعار سال 1400 بنابر 
فرموده مقام معظم رهبرى «توليد، پشتيبانى ها 
و مانع زدايى ها» اســت، گفت: بــا توجه به 
اســتراتژى كه براى مباحــث اقتصادى در 
سطح كالن كشور تعيين شده است، بانك ها 
در اين زمينه به عنوان بزرگ ترين تأمين  كننده 
مالى واحدهاى توليدى و اقتصادى مسئوليت 
مهمى بر دوش دارند تــا بتوانند به خوبى از 

واحدهاى توليدى پشــتيبانى و نقدينگى اين 
واحدها را تأمين كنند.

محمد طوماسى با تأكيد بر اينكه در بانك ملى 
هيچ مشكلى براى پرداخت تسهيالت وجود 
ندارد، اظهار كرد: چند ســالى اســت براى 
اجراى منويــات مقام معظم رهبرى، توليد و 
رونق در آن جزو مهم ترين اهداف دولت قرار 
گرفته و تمامى دستگاه ها در جهت حمايت از 
توليد گام برمى دارند. با توجه به اينكه شعار 
امسال توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها است 
هركدام از دســتگاه هاى اجرايى برنامه ها و 
راهبردهايى را بايد درنظر بگيرند تا در جهت 

تحقق شعار سال قدم بردارند. 
وى با بيان اينكه تالش ما اين است كه بتوانيم 
راه خودمان را همچون گذشته براى حمايت 
از توليد ادامــه دهيم، اظهار كــرد: به همين 
منظور هيچ طرحى را بدون تحقيق و دليل رد 
نمى كنيم و سعى ما بر اين است كه تسهيالت 
خوبى در اختيار واحدهاى توليدى قرار داده و 
با تأمين نقدينگى و افزايش سرمايه در گردش 
آنها در به حداكثر رســاندن ظرفيت توليد و 
ايجاد فرصت هاى شــغلى جديد و درنهايت 

رونق و شكوفايى اقتصاد استان سهيم باشيم.
طوماســى درباره تســهيالتى كه براى مردم 

درنظر گرفته شده است، نيز اين گونه توضيح 
داد: پرداخت تســهيالت به مردم براى خريد 
كاالى داخلى و قالب هاى ديگر نيز به نوعى، 
حمايت از توليد در راســتاى تحقق شــعار 
سال بوده و همچنين كمك به اقشار مختلف 

جامعه در گذر از تحريم هاى ظالمانه است.
وى درباره نرخ ســود بانكى نيز بيان كرد: در 
بحث نرخ ســود بانكى، ما دستگاه اجرايى 
هستيم و تصميم گيرنده شوراى عالى پول و 
اعتبار اســت و درنهايت پرداخت و دريافت 
هرگونه ســود طبق مقررات ابالغى از سوى 

بانك مركزى انجام مى گيرد.
سودپرداختى  نرخ  درباره  همچنين  طوماسى 
به ســپرده هاى بانكى نيز بيان كرد: نرخ سود 
ســپرده هاى كوتاه مدت ده درصد ماه شمار 
بوده و سپرده هاى مدت دار به صورت 3 ماهه، 
6 ماهه، يكســاله و 2 ساله به ترتيب 12، 14، 
16 و 18 درصد و نرخ ســود دريافتى بابت 

تسهيالت برابر با 18 درصد است.
 رئيــس اداره امور شــعب بانك ملى درباره 
ميزان نقدينگى و سپرده گذارى مردم در بانك 
نيز اين گونه توضيح داد: يكســرى استان ها 
با توجه به ظرفيت هايى مانند شــركت هاى 
نفتى، پتروشــيمى و صنايع مادر داراى رونق 

اقتصادى خوبى بوده كه اين موضوع ســبب 
مى شــود اين اســتان ها از لحــاظ منابع در 
وضعيت مطلوب ترى باشــند، اما در استان 
همدان اين شــرايط حاكم نيست و حتى در 
ســال هاى گذشــته نيز رتبه بااليى در حوزه 

رشد منابع نداشتيم. 
وى ادامه داد: ســپرده در بانك ملى اســتان 
همــدان به انــدازه اى هســت كــه بتوانيم 
پاســخگوى نيازهاى مردم باشــيم اما هيچ 
برترى نسبت به اســتان هاى ديگرى در اين 

زمينه نداريم. 
طوماسى درباره تمايل مردم به سپرده گذارى 
در بانك ها اين گونه بيــان كرد: از زمان اوج 
گرفتن تورم تمايل مردم براى سپرده گذارى 
در بانك هــا كاهــش پيدا كــرد و نقدينگى 
بيشتر به ســمت بازارهايى مثل ملك، طال و 
ارز حركــت كرده و اين موضوع در عملكرد 

بانك ها نيز مؤثر بوده است. 
طوماســى در پايان صحبت هاى خود گفت: 
واحدهاى  تمامــى  براى  توســعه اى  برنامه 
توليدى بايد وجود داشته باشد و وظيفه بانك 
ارائه تســهيالت براى گره گشايى از كار اين 
واحدها است، لذا با تمام توان تالش مى كنيم 

شعار سال را در حوزه بانكى عملياتى كنيم.

توسط استاندار انجام شد
قدردانى از مديركل تعاون و كار استان

 مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان در جلســه 
كارگروه اقتصادى اشتغال و سرمايه گذارى با اشاره به اشتغال ثبت شده 
استان در سال 99، اظهار كرد: با توجه به برنامه محورى و رهنمودهاى 
استاندار پرتالش و مساعى معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
و همكارى خوب فرمانداران، دستگاه هاى اجرايى و بانك هاى استان 
تعداد 25 هزار و 173 نفر اشتغال در بخش مسكن و غيرمسكن ايجاد 

شده كه اين رقم معادل 129 درصد ميزان پيش بينى شده است.
 ســيداحمد توصيفيان در ادامه گفت: تعداد 14 هزار و 454 نفر براى 
نخســتين بار نزد سازمان تأمين اجتماعى و صندوق بيمه روستاييان و 

عشاير بيمه شده اند.
 وى در ادامــه افزود: براى ايجاد اشــتغال مذكــور 74 هزار و 438

ميليارد ريال سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى و تسهيالت بانكى 
به غير از اعتبارات تملك دارايى ها انجام شــده اســت كه نسبت به 
سرمايه گذارى پيش بينى شده در سند توسعه اشتغال 136 درصد تحقق 

را نشان مى  دهد.
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان درباره پرداخت تسهيالت 
روســتايى اظهار كرد: سهميه تخصيصى استان در 5 مرحله و به مبلغ 
4 هزار و 417 ميليارد ريال به اســتان تخصيص داده شده كه تاكنون 
مبلغ 4 هزار و 796 ميليارد ريال عقد قرارداد و پرداخت شــده است 
و خوشبختانه در پرداخت تسهيالت اشــتغال پايدار روستايى استان 
همدان رتبه برتر كشــور را به دست آورد كه در نتيجه كسب اين رتبه 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از استاندار همدان و اداره كل متبوع 

تقدير نموده است.
وى درباره تســهيالت كرونا گفــت: در بخش تســهيالت كرونا با 
همكارى خــوب بانك هاى عامــل مبلغ هــزار و 300 ميليارد ريال 

تسهيالت پرداخت شده است.
گفتنى اســت، در اين جلسه سيدسعيد شــاهرخى استاندار همدان با 
اشاره به اهداف ســند راهبردى توسعه استان كه تكليف دستگاه هاى 
اســتان را براى توسعه ايجاد اشــتغال پايدار مشخص كرده است از 
عملكرد دستگاه هاى اجرايى، بانك ها، دستگاه هاى نظارتى و حمايتى 
همچنين حوزه اقتصادى اســتاندارى و فرمانداران و اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اســتان قدردانى كرد و گفت: با ايجاد اشتغال 25

هزار نفر كه اطالعات آنها در ســامانه رصد ثبت شده است كه حدود 
75 درصد از آنها تحت پوشــش بيمه قرار گرفتند و اين امر ســبب 
تحقق اهداف برنامه راهبردى استان و كسب رتبه هاى برتر شده است.

شاهرخى در ادامه افزود: ميزان اين سرمايه گذارى ها با احتساب تملك 
دارايى ها و اعتبارات هزينه اى در زمينه زيرساخت ها به بيش از ده هزار 

ميليارد تومان خواهد رسيد.

نوسانات بازار خودرو شدت گرفت
 بازار خــودرو درحالى 
ديــروز در بيشــتر مدل ها 
ريــزش قيمــت را تجربه 
مى  كنــد كــه در چند روز 
گذشــته روند قيمت ها در 
اين بــازار افزايشــى بوده 
قيمت هاى  ريزش  اســت؛ 
اخير در بــازار خودرو در 
حدى است كه ديروز سمند 
ال ايكس مدل 99 نزديك به 

2 ميليون تومان ارزان شد.
به گزارش خبرآنالين، روند قيمت ها ديروز در بيشتر مدل هاى خودرو 
تغيير كرده اســت و كاهش قيمت ها در بازار خودرو در 24 ســاعت 
گذشــته آغاز شــد. در اين بين اما برخى از مدل هاى خودرو كماكان 
درحال پيشروى در مسير افزايشى هستند كه از جمله آنها مى  توان به 
پرايد 131 اشــاره كرد كه قيمت آن يك ميليون تومان افزايش داشته 
است و درحال حاضر اين خودرو به قيمت 109 ميليون تومان در بازار 
معامله مى  شــود. خودروهاى گروه تيبا نيز در اين مدت تغيير مســير 
نداده اند و كماكان در مسير افزايشى درحال پيشروى هستند، به عنوان 
مثال تيبا 2 در اين مدت يك ميليون تومان گران شده و ديروز به قيمت 
129 ميليون تومان رســيده است و مدل صندوقدار اين خودرو نيز در 
اين مدت يك ميليون تومان گران شــده و درحال حاضر 121 ميليون 

تمان قيمت دارد.
به غير از خودروهاى نامبرده شده بيشتر خودروهاى موجود در بازار 
در اين مدت كاهش قيمت را تجربه كردند به عنوان مثال خودرو پرايد 
132 در ايــن مدت يك ميليون تومان ارزان شــده و درحال حاضر به 
قيمت 114 ميليون تومان رسيده است و يا پژو 206 تيپ 2 نيز در اين 
مدت يك ميليون تومان كاهش قيمت را تجربه كرده است. اين خودرو 
درحال حاضر 189 ميليون تومان قيمت دارد و تيپ 5 اين خودرو نيز 
در ايــن مدت از كاهش قيمت ها در امان نمانده اســت و با كاهش 2
ميليون تومانى ديروز به قيمت 250 ميليون تومان رســيده است و پژو 
پارس سال نيز در اين مدت كاهش قيمت چشمگيرى را تجربه كرده 
اســت. اين خودرو با كاهش قيمت 2 ميليــون تومانى به قيمت 213

ميليون تومان رسيده است.
 بيشــتر خودروهاى گروه ســمند در اين مدت ثبات قيمت را تجربه 
كردند با وجود اين ســمند ال ايكس ســاده مدل 99 در اين مدت 2
ميليون تومان ارزان شده و درحال حاضر به قيمت 180 ميليون تومان 
رســيده است، خودروهاى گروه دنا، ساينا و كوييك نيز در اين مدت 

ثبات قيمت را تجربه كردند.
در ميان خودرو هاى مونتاژ اما قيمت سيتروئن سى 3 و سوزوكى گراند 
ويتارا در اين مدت ثابت بوده اســت با وجود اين پژو 2008 مدل 98
5 ميليون تومان ارزان شــده اند و اين خودروها به ترتيب 830 و  و 99

895 ميليون تومان قيمت خوردند.

طرح جامع همدان تصويب شد

پايان دعواى جامع با «قيدوشرط»

رئيس اداره امور شعب بانك ملى استان:

مشكلى براى پرداخت تسهيالت به توليدى ها وجود ندارد

وضعيت عادى بازار 
در آستانه ماه رمضان

روغن هست اما 
گرانفروشى داريم
 در آســتانه ماه  رمضان، معموال تهيه مواد غذايى 
ارزان و با قيمت مصوب تبديل به يكى از مهم ترين 

دغدغه هاى مردم مى  شود.
به گزارش خبرآنالين، بررســى ها نشان مى  دهد در 
بــازار مواد غذايى و بنكداران خوشــبختانه كمبود 
كااليى وجود ندارد اما به دليل مشــكالت اقتصادى 
ميزان خريد مردم نسبت به سال هاى گذشته كاهش 

يافته است.
با توجه به پرهزينه بــودن فروردين ماه، بايد منتظر 

فرارسيدن ارديبهشت و دريافت حقوق ها بود؛ زيرا 
تجربه ثابــت كرده معموال در ابتــداى هر ماه و با 
واريز حقوق ها، ميزان تمايل شهروندان براى خريد 

مواد غذايى و كاالهاى اساسى بيشتر مى  شود.
در فرصت يك هفته اى تا فرارسيدن اين ماه مبارك، 
مسئوالن مختلف اعالم كرده اند كه برنامه ريزى هاى 
مناســبى براى تأمين مواد غذايى و كاالهاى اساسى 
با قيمت هاى مصوب صورت گرفته و نگرانى بابت 

كمبود اين محصوالت وجود ندارد.
 فروش كاالهاى اساسى 
بيش از نرخ مصوب، ممنوع!

به طورى كه رئيس اتاق اصنــاف ايران با بيان اينكه 
براى ماه رمضان برنامه ريزى شده است و كمبودى 
در زمينــه ارزاق و كاالهــا نداريــم، اظهــار كرد: 
كاالهايى كه مشمول قيمت گذارى است مانند برنج، 

شــكر، گوشــت قرمز، مرغ، زولبيا و باميه، آش و 
حليم در فروشــگاه هاى زنجيره اى و ميادين ميوه و 

تره بار توزيع و عرضه مى شود.
قاسم نوده فراهانى درباره وضع قيمت ها هم گفت: 
برنج هندى 18 هــزار و 500 تومان، برنج تايلندى 
12 هزار و 500 تومان، شــكر 8 هزار و 700 تومان 

است و هيچ كس حق ندارد گران تر بفروشد.
وى با اشــاره به توزيع 18 كاالى مشمول در همه 
فروشــگاه ها تا پايان ماه رمضان به فروشــندگان و 
اصناف توصيه كرد به مناســبت ماه مبارك رمضان، 
كاالها را با حداقل ســود ممكــن عرضه كنند و از 

ثواب اين ماه بهره ببرند.
 ذخيره 136 هزار تن خرما

براى ماه رمضان
عباس قبادى نيز دبير ســتاد تنظيم بازار هم با اشاره 

به برنامه ريزى براى ايام پايانى ســال و ماه مبارك 
رمضان از ماه ها پيش، گفت: 136 هزار تن محصول 
خرما در انبارها و سردخانه ها موجود است و طرح 
توزيع آنها داده شده است و هر استان براساس نياز، 

سهميه برنج، شكر و روغن نباتى دارد.
 رصد بازار تا پايان ماه رمضان

محمدعلى اسفنانى معاون ســازمان تعزيرات نيز با 
اشاره به اجراى طرح ويژه نوروز تا پايان ماه رمضان 
گفت: ظرفيت گشت ها را افزايش داده ايم و تخلفات 
را رصد مى كنيم و در مناطقى كه كاالها، عمده توزيع 
و عرضه مى شــود به جاى گشت سيار، واحِد مستقر 

خواهيم داشت.
 وفور مواد غذايى در بازار

دبيــر اتحاديه بنكــداران مواد غذايى نيــز درباره 
وضعيت بازار به خبرآنالين گفت: شرايط بازار در 

آستانه ماه رمضان تقريبا ساير ماه هاى گذشته است؛ 
زيرا بازار كشــش افزايش قيمت نداشته و همچنين 
مردم توانايى خريد مواد غذايى به ميزان بيشــتر را 

ندارند. 
قاسم على حسنى افزود: فعال شرايط بازار در آستانه 
ماه رمضان با ســاير ايام سال تغييرى نداشته و بايد 
درنظر داشــت كه عده اى از شهروندان در پايان ماه 
و با دريافت حقوق نســبت به خريد مواد غذايى و 

كاالهاى اساسى اقدام مى  كنند.
وى خاطر نشان كرد: احتماال در پايان فروردين ماه، 
شــاهد افزايش ميــزان خريد در بــازار بنكداران 

خواهيم بود.
قاســمى بيان كرد: در روزهايى كه از ســال 1400
گذشــته هيچ افزايش قيمتى در بازار بنكداران مواد 

غذايى رخ نداده است.
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7 پيشنهاد 8 ميليون 
يورويى شاختار براى 

جذب صيادمنش
 رســانه هاى تركيه اى از پيشــنهاد 
8 ميليون يورويى شــاختار دونتســك 
اوكراين به اللهيار صيادمنش خبر دادند.

بازى هاى درخشــان مهاجم ايرانى در 
تيم زوريا سبب شــده شاختار به دنبال 

جذب اين بازيكن ايرانى باشد.
صيادمنش به طــور قرضى از فنرباغچه 
تركيه راهى باشــگاه زوريــا در ليگ 

فوتبال اوكراين شد.

جام نوروزى 
در بخش پيرسلمان

 مســابقات فوتبال جــام نوروزى 
بخش پيرسلمان به ميزبانى شهر آجين 
بــا همــكارى اداره ورزش و جوانان 
شهرستان  روســتايى  هيأت  و  اسدآباد 

برگزار شد.
مســابقات فوتبال جام نــوروزى بين 
12 روســتاى شهرستان اسدآباد برگزار 
شد و سرانجام تيم شــهداى روستاى 

حسام آباد به مقام قهرمانى رسيد.

مسابقات فوتسال 
نوروزى در روستاى 

قباق تپه
 مسابقات فوتســال جام نوروز در 
روســتاى قباق تپــه با شــركت ده تيم 

برگزار شد.
اين مســابقات در سالن ورزشى غدير 
قباق تپه به صورت دوره اى برگزار شــد 
و در تيم كبودراهنگ و آق تپه به فينال 
مســابقات راه يافتند كه درنهايت تيم 
كبودراهنگ توانست تيم روستاى آق تپه 
را شكست دهد و به مقام قهرمانى اين 

دوره از مسابقات دست يابد.

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

برنامه هفته چهاردهم 
ليگ فوتبال دسته دوم 

 از ســوى سازمان ليگ فدراســيون فوتبال برنامه هفته چهاردهم 
ليگ فوتبال دسته دوم كشور اعالم شد.

بنابر اعالم ســازمان ليگ رقابت هاى گروه نخست روز يكشنبه 22 
فروردين مــاه و بازى هاى گروه دوم روز دوشــنبه 23 فروردين ماه 
جارى برگزار مى شــود و در اين هفته تيم شهردارى همدان قهرمان 
نيــم فصل گــروه يك روز يكشــنبه هفته آينده ميزبان شــهردارى 
بندرعباس اســت و پاس همدان روز دوشــنبه راهى تهران مى شود 

تا با عقاب ديدار كند.
برنامه كامل هفته چهاردهم 

يكشنبه 22 فروردين 1400
شهردارى همدان ............................................  شهردارى بندرعباس
ويستا توربين تهران..............................................  علم و ادب تبريز
......................................................... ايرانجوان بوشهر محتشم تبريز
سپيدرود رشت.....................................................  مس نوين كرمان
.............................................  نفت و گاز گچساران آواالن كامياران 
اميد گناوه ........................................................... ملى حفارى اهواز
...........................................................  اسپاد تهران فوالد نوين اهواز

دوشنبه 23 فروردين 1400
شهردارى بم ...........................................................  مس شهر بابك
سردار بوكان ............................................................  شهداى بابلسر
شمس آذر قزوين .......................................................  ترك بجنورد
ميالدمهر تهران.......................................................  شهيد قندى يزد
................................................................  پاس همدان عقاب تهران 
...........................................  نيروى زمينى تهران شهردارى ماهشهر 
شاهين بندرعامرى ........................................................  نفت اميديه

ذوب آهن حريف استقالل
 در جام حذفى شد

 قرعه كشــى مرحله يك هشتم نهايى مســابقات فوتبال جام حذفى 
باشگاه هاى كشــور به صورت آنالين و غيرحضورى در سازمان ليگ 
برگزار شد و تيم هاى حاضر در اين مسابقات حريفان خود را شناختند.

ــوم اراك،  ــتقالل، آلوميني ــن، اس ــاى ذوب آه ــه تيم ه ــن مرحل در اي
ــاد،  ــر خرم آب ــرى، خيب ــاهين بندرعام ــوان، ش ــاجى، مل ــپاهان، نس س
ــى ســاوه، پرســپوليس،  ــور، خوشــه طالي ــر ســيرجان، تراكت گل  گه

پــارس جنوبــى جــم، قشــقايى شــيراز، فــوالد خوزســتان و صنعــت 
ــادان حضــور دارنــد. نفــت آب

پس از قرعه كشــى تيم هــاى حاضر حريفان خــود را در اين مرحله 
شــناختند و طبق قرعه ديدار استقالل و ذوب آهن حساس ترين بازى 

اين مرحله است.
ديدارهاى اين مرحله در روزهاى 8 و 9 ارديبهشــت سالجارى برگزار 
مى شــوند. البته نمايندگان فوتبــال ايران در ليگ قهرمانان آســيا در 

تاريخى ديگر به مصاف حريفان خود خواهند رفت.
در اين مرحله از رقابت ها تيم اســتقالل پرافتخارترين باشگاه در جام 

حذفى در ورزشــگاه آزادى ميزبان ذوب آهن مى باشــد و پرسپوليس 
كه با قرعه آســانى مواجه شد راهى بندرعامرى مى شود تا با تيم دسته 

دومى شاهين اين شهر ديدار كند.
در ســاير ديدارها گل گهر ســيرجان ميزبان پارس جنوبى جم خواهد 
بود، قشــقايى شيراز از فوالد خوزستان پذيرايى مى كند، تراكتور تبريز 
راهى اراك مى شــود تا با آلومينيوم اين شــهر ديدار مى كند. سپاهان 
اصفهان در ســاوه ميهمان خوشه طاليى ساوه است، نساجى مازندران 
ميزبان ملوان بندرانزلى اســت و خيبر خرم آباد از صنعت نفت آبادان 

پذيرايى مى كند.
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پيشخـوان

همراه با شما همراه با شما 
با اقتدارى پايداربا اقتدارى پايدار

(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)
081 -38253510-09038003573

واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها

طارمى فاتح جايزه بهترين
 مهاجم ماه ليگ پرتغال شد

 مهدى طارمــى مهاجم ايرانى تيم فوتبال پورتــو جايزه بهترين 
مهاجم ماه فوريه ليگ پرتغال را دريافت كرد.

طارمى كه در ماه فوريه در 6 مســابقه 2 گل زده و 2 پاس گل داده 
بود، با 31 درصد آرا از ســوى مربيــان ليگ به عنوان بهترين مهاجم 
انتخاب شد. اين سومين انتخاب پياپى طارمى به عنوان بهترين مهاجم 

ماه ليگ پرتغال بود.

احتمال تحريم المپيك پكن از سوى آمريكا
 با توجه به افزايش فشارها از 
بشر  حقوق  نقض  درباره  غرب 
توسط دولت چين، موجب شده 
تا آمريكا هم به ســاير كشورها 
در تحريــم بازى هــاى المپيك 
زمســتانى 2022 پكن بپيوندد. 
حداقل اين همان چيزى اســت 
امور  وزارت  ســخنگوى  كــه 
خارجه روز سه شنبه اعالم كرد.

درحال حاضــر تنش هاى زيادى بين دولــت آمريكا و چين رخ داده 
اســت. حاال نيز موضــوع تحريم بازى هاى المپيك پكن از ســوى 
آمريكا مطرح شــده كه اين مســأله تنش ها را بين 2 كشور افزايش 

خواهد داد.
پيش از اين نيــز كانادا موضوع تحريم المپيك زمســتانى 2022 را 

مطرح كرده بود.

گام بلند رئال مادريد 
و پيروزى منچسترسيتى 

 ديدارهاى مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا با پيروزى 
تيم هاى فوتبال رئال مادريد و منچسترســيتى و شكست ليورپول و 

بوروسيا دورتموند آغاز شد.
در  آغاز دور رفت از مرحلــه يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا، 
2 بازى برگزار شــد كه در مهم ترين آنها تيم فوتبال رئال مادريد در 
ورزشــگاه آلفردو دى استفانوى شــهر مادريد ميهمان انگليسى خود 
ليورپول را با نتيجه 3 بر يك شكســت داد تا با اندوخته اى ارزشمند 

آماده سفر به خانه شاگردان كلوپ براى انجام بازى برگشت شود.
به اين ترتيب ليورپول كار ســختى براى صعود به مرحله نيمه نهايى 

در بازى برگشت دارد.
در بازى همزمــان نيز تيم هاى فوتبال منچسترســيتى و بوروســيا 
دورتموند در ورزشگاه اتحاد شــهر منچستر به مصاف هم رفتند و 
تيم انگليسى در دقايق پايانى ميهمان آلمانى اش را با نتيجه 2 بر يك 

با شكست بدرقه كرد.
در ادامه بازى هاى مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا، شب 
گذشته بايرن مونيخ ميزبان پارى سن ژرمن بود و پورتو بدون طارمى 

از چلسى پذيرايى كرد.

50 هزار دالر پاداش هر پيروزى 
در ليگ قهرمانان آسيا

 طبق اعالم كنفدراســيون فوتبال آســيا براى هر پيروزى در ليگ 
قهرمانان آسيا 50 هزار دالر به تيم ها پاداش داده مى شود.

به گزارش ايســنا، ليگ قهرمانان آسيا مى تواند درآمدزايى بااليى براى 
تيم ها داشته باشد و آنها را از بحران مالى خارج كند.

ــيا  ــان آس ــگ قهرمان ــالم AFC در فصــل پيــش روى لي ــق اع طب
ــده  ــاى برن ــه حســاب تيم ه ــزار دالر ب ــروزى 50 ه ــر پي ــراى ه ب
واريــز مى شــود، ايــن درحالــى اســت كــه تســاوى تنهــا ده هــزار 

دالر نصيــب تيم هــا مى كنــد.
ــزار  ــر تيمــى 150 ه ــه ه ــن ب ــيا همچني ــال آس ــيون فوتب كنفدراس
ــرد. ــد ك ــت خواه ــا پرداخ ــر هزينه ه ــكان و ديگ ــراى اس دالر ب

كمك رسانى ربات به انسان
 در حمل مشعل المپيك توكيو 

 يك ربات در مراســم حمل مشــعل المپيك بــه كمك يكى از 
حمل كنندگان مشعل آمد.

ــه دارد و  ــان ادام ــو همچن ــك توكي ــعل المپي ــل مش ــم حم مراس
ــن اســت  ــف ژاپ ــهرهاى مختل ــور از ش ــال عب ــعل درح ــن مش اي
ــن دوره  ــى ودومي ــزارى س ــل برگ ــو، مح ــه توكي ــت ب ــا درنهاي ت

بازى هــاى المپيــك برســد.
در شهر آنجو اتفاق جالبى در مراسم افتاد و يك ربات به كمك يكى 
از حمل كنندگان مشعل آمد تا با هم مشعل را حمل كنند و اين اتفاق 

بسيار مورد توجه قرار گرفت.
 ســفر مشعل المپيك 121 روزه است كه تاكنون 11 روز آن گذشته 

است. بازى هاى المپيك توكيو نيز يكم مرداد آغاز مى شود.

كشتى  انتخابى  مســابقات   
روز  از  كشــور  نوجوانــان 
شهرستان  ميزبانى  به  گذشــته 
رامســر اســتان مازندران آغاز 
شــد و مدعيان دوبنده تيم ملى 
نوجوانان با يكديگر سرشــاخ 

شدند. 
تيم كشتى استان با تيمى كامل 
در اين رقابت ها حضور دارد و 
اين مى تواند نخســتين آزمون 
جدى هيأت كشتى استان باشد.

انتخابــى  رقابت هــاى  در 
كشــتى گيران اســتان با قرعه 
بيشتر  و  نشدند  روبه رو  خوبى 
كشتى گيران بايد با مازندرانى ها 

سرشاخ شوند.
شكست اميرحســين فيض اللهى در نخستين 
گام كام اهالى كشتى استان را تلخ كرد. در دور 
نخست يونس شفيعى در 60 كيلو، سينا زندى 

در 55 كيلوگرم به پيروزى رسيدند.
كشتى گيران اعزامى استان 

به شرح ذيل مى باشد.
45 كيلوگرم: حسين فرجى از همدان  ■

48 كيلوگرم: ساالر كتابى از همدان  ■
51 كيلوگرم: اميرعلى شعبانى و محمدامين  ■

رحيمى از همدان 

55 كيلوگرم: سينا زندى از مالير  ■
60 كيلوگرم: اميرحسين سيف فيض اللهى از  ■

مالير و يونس شفيعى از نهاوند 
65 كيلوگرم: روح ا... كوچكعلى از همدان  ■

71 كيلوگــرم: اميرحســين عظيمى جم از  ■
همدان، ابوالفضل كمروند از نهاوند 

80 كيلوگرم: عباس زنديه از مالير  ■
92 كيلوگرم: محمدمهدى سليمى از اسدآباد  ■

110 كيلوگرم: على ابوالفتحى از نهاوند  ■
همچنين رضــا مشــهورى از نهاوند، محمد 

عليزاده از نهاوند، ارميــن رضائيان از مالير، 
محمدرضا گنجى و ميالد باقرى از همدان نيز 
به عنوان كشــتى گيران ذخيره در اين رقابت ها 

حضور دارند.
اين تيم را 6 مربى از استان همراهى مى كنند. 
حميد كمروند، جــالل لطيفى، على صفارى، 
حشمت  احمدى به سرمربيگرى تورج ظفرى 
در اين رقابت ها كشتى گيران استان را رهبرى 
مى كنند. نتايج مسابقات كشتى گيران استان را 

در روزهاى آينده چاپ خواهيم كرد.

 تمامى فعاليت هاى ورزشى در استان همدان 
تا اطالع ثانوى تعطيل شد.

معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان 
با اعالم اين خبر به همدان پيام اظهار كرد: در پى 
اعالم وضعيت قرمز كرونايى در استان همدان و 
بنابر مصوبه ستاد استانى كرونا همه فعاليت هاى 
ورزشى اســتان همدان از امروز تا اطالع ثانوى 

تعطيل شد.
محــرم روزبــه افــزود: براســاس مصوبــه ســتاد 
اســتانى مبــارزه بــا كرونــا در اســتان همــدان با 
ــا در اســتان  ــه شــيوع ويــروس كرون توجــه ب
تــا  ورزشــى  فعاليت هــاى  همــه  همــدان 
ــه شــرايط عــادى  ــوى و رســيدن ب اطــالع ثان

ــود. ــالم مى ش ــل اع تعطي
وى گفت: اين تعطيلى ها شــامل تمامى اماكن 
ورزشى دولتى، خصوصى و استخرها، سالن هاى 
سرپوشيده و روباز، باشگاه هاى بدن سازى و ... 

در استان همدان مى شود.
معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان، افزود: درصورت بى توجهى مديران به 
دســتورالعمل ســتاد ملى كرونا با آنها برخورد 

قانونى خواهد شد.
وى افزود: اين دســتورالعمل شــامل ليگ هاى 
كشورى مى شود و مسابقات فوتبال شهردارى 
و پاس در ليگ دسته دوم طبق برنامه فدراسيون 

فوتبال برگزار خواهد شد.

آغاز انتخابى كشتى نوجوانان كشور 

قرعه سخت 
براى كشتى گيران استان 

تمامى فعاليت هاى ورزشى استان 
تعطيل شد

بازى هاى بومى-محلى در روستاهاى اسدآباد برگزار شد
 بازى هاى بومى-محلى به مناسبت هفته جوان در سطح تعدادى از روستاهاى شهرستان اسدآباد 
توسط هيأت ورزش روستايى و بازى هاى بومى محلى شهرستان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

در فضاى باز و در خارج از روستا برگزار شد.
طناب كشــى، پرش و تله روباه از جمله بازى هاى بومى-محلى بود كه به مناسبت هفته جوان در 

سطح تعدادى از روستاهاى اسدآباد با حضور نونهاالن، جوانان و نوجوانان روستا برگزار شد.

حسين يلفانى رئيس هيأت كشتى شهرستان همدان شد
 مربى باســابقه و دبير پيشين هيأت كشتى اســتان همدان با حكمى از سوى حميدرضا يارى 
رئيس هيأت كشــتى اســتان به عنوان رئيس هيأت كشتى شهرســتان همدان معرفى شد. يلفانى 

جانشين رضاييان شده است.

دانشگر با عذر خواهى به تمرينات برمى گردد
 مدافع تيم فوتبال اســتقالل به احتمال فراوان پس از حدود يك ماه به تمرينات اين تيم باز 
خواهد گشت. پس از ديدار استقالل و پيكان در اسفندماه سال گذشته بود كه محمد دانشگر پس 

از جروبحث با بهزاد غالمپور توسط فرهاد مجيدى در اختيار باشگاه قرار گرفت.
به ظاهر مشكل دانشگر امروز يا فردا براى شركت در تمرينات تيم استقالل حل خواهد شد، البته 
اين بازيكن با ابراز ندامت از رفتار گذشــته قول داده تا درصورت بازگشــت به تمرينات، ديگر 

اشتباهات گذشته را تكرار نكند.

قضاوت داور ماليرى در كشتى جوانان كشور 
 بيژن روزبهانى داور بين المللى ماليرى از سوى فدراسيون كشتى براى قضاوت و داورى مسابقات 

انتخابى تيم ملى كشتى آزاد جوانان كشور دعوت شد.
بيژن روزبهانى داور بين المللى و خوش نام ماليرى با توجه به داشــتن پيشــينه درخشــان داورى در 
مســابقات ملى و فراملى از سوى فدراسيون كشتى جمهورى اســالمى ايران به عنوان داور مسابقات 

انتخابى تيم ملى كشتى آزاد جوانان كشور انتخاب شد.
مسابقات انتخابى تيم ملى كشتى آزاد جوانان كشور براى حضور در مسابقات جهانى از بيست ويكم تا 

بيست وسوم فروردين ماه سالجارى در تهران برگزار خواهد شد.
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فنـاوري

گـزارش 

خبـريادداشت

كشف خرگوش هايى كه نور صورتى 
منتشر مى كنند

 نورهــاى درخشــان در طبيعت محدود به كرم هاى شــب تاب 
نمى شــوند در مطالعه اى جديد كه ماه گذشــته در نيچر منتشر شده 
است، نور «بيوفلورسانس» صورتى رنگ در 2 گونه  خرگوش جهنده  
جنوب آفريقا كشف شد. به گزارش ايسنا، بيوفلورسانس به طور كلى 
فرايندى است كه در آن بخش هايى از يك ارگانيسم نورهايى با طول 
موج كوتاه و انرژى باال را جذب و پس از نگهدارى ميزانى از انرژى 
باقى آن را با طول موجى بلندتر و انرژى كمتر منتشــر مى كنند. مانند 
اشعه فرابنفش و نور آبى كه جذب مى شوند و نورهاى قرمز، نارنجى، 
زرد و سبز منتشر مى شوند. اين نورها در كرم هاى شب تاب، ماهى ها، 

خزندگان، دوزيستان و پرندگان ديده شده بود. 

اندازه  قطرات باران، كليد كشف سيارات 
قابل سكونت

 روزى كه بشــر پا بر روى سياره ى قابل سكونت ديگرى بگذارد 
آن ســياره احتماال خيلى با زمين متفاوت خواهد بود اما يك چيز در 

آن براى ما آشنا خواهد بود: باران!
به گزارش ايسنا، در مقاله اى كه به تازگى منتشر شده، محققان دانشگاه 
هاروارد متوجه شــدند كه قطرات باران در محيط سيارات مختلف 
به طور قابل توجهى به يكديگر شباهت دارند، حتى سياراتى كه بسيار 
با يكديگر متفاوت هســتند، مانند زمين و مشــترى. درك نوع رفتار 
قطرات باران در سيارات ديگر نه تنها به كشف شرايط جوى گذشته  
اين سيارات مانند مريخ كمك مى كند، بلكه مى تواند به تشخيص قابل 
سكونت بودن سيارات خارج از منظومه  شمسى نيز به ما كمك كند.

پروتئين هايى كه كليد كشف 
داروى كوويد-19 هستند

 پژوهشــگران آمريكايــى در بررســى جديد خود، بــه ارزيابى 
پروتئين هايى پرداخته اند كه مى توانند به كشف داروهاى كوويد-19 

كمك كنند.
به گزارش وب ســايت رسمى دانشگاه ايالتى اورگن، پژوهشگران با 
بررســى دقيق تعامالت يك پروتئين با مــاده ژنتيكى كروناويروس، 
موفق شــده اند گامى اساســى در جهت ارائه داروها و واكسن هاى 
جديد بــراى مقابله با كوويد-19 بردارند. «پروتئين نوكلئوكپســيد» 
ويروس يا «پروتئين N»، به خاطر كارهاى مهمى كه در چرخه عفونت 
كروناويروس انجام مى دهد و به خاطر اينكه با ســرعت نسبتا آهسته 
جهش مى يابد، هدف اصلى براى مقابله با كوويد-19 به شمار مى رود.

تپه اى در مريخ به نام يك دانشمند 
نامگذارى شد

 گروهى از دانشمندان و مهندسان مأموريت مريخ نورد «كنجكاوى» 
به تازگى نام تپه اى به بلندى 450 فوت(120 متر) را به افتخار رافائل 
ناوارو گونزالس (Rafael Navarro-González) دانشــمند 
 Rafael Navarro)اخترزيست شــناس كــوه رافائــل نــاوارو

mountain) ناميدند.
به گزارش ايســنا، رافائل ناوارو گونزالس يك اخترزيست شــناس 
برجســته در مكزيك و يكى از محققان آزمايشگاه تجزيه و تحليل 

نمونه مريخ مريخ نورد كنجاوى بود.
وى و ديگر محققان اين مأموريت توانســتند با بررسى داده هاى اين 

مريخ نورد تركيبات آلى باستانى را در مريخ شناسايى كنند. 

«نبوغ» از خوان اول عبور كرد
 بالگرد مريخى نبوغ ناســا از نخستين شب سرد مريخ جان سالم 

به در برد كه يك نقطه عطف مهم براى اين بالگرد كوچك است.
به گزارش ايســنا، دماى هوا در شب در دهانه «جزرو» محل فرود و 
عمليات مريخ نورد «استقامت» و بالگرد «نبوغ» مى تواند به منفى 130 
درجه فارنهايت (منفى 90 درجه ســانتيگراد) برسد كه اين ميزان از 
سردى هوا مى تواند اجزاى الكتريكى محافظت نشده را منجمد كند 
و در آنها ترك بينــدازد و به باترى هاى داخلى مورد نياز براى انجام 

پرواز نبوغ آسيب برساند.
زنده ماندن نبوغ در نخستين شب پس از جدا شدن از شكم استقامت 
در تاريخ 3 آوريل يك نقطه عطــف مهم براى اين بالگرد فرازمينى 

1/8 كيلوگرمى است. 

تاريخ سفال ايران و همدان
 در كتاب «سفالگرى و سفال 

در ايران و همدان»
 كتاب «ســفالگرى و ســفال در ايران و همدان» 
به همت فرهاد امينى به عنوان بيســت وچهارمين اثر 
مكتوب دانشــنامه اســتان همدان با موضوع سفال 
و ســفالگرى(دوره اســالمى) در ايــران و همدان، 

به مناسبت هفته هنر انقالب، رونمايى مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى حوزه هنرى استان 
همدان، دبير دانشنامه استان همدان با بيان اينكه اين 
كتاب شامل 9 گفتار است و تالش كرده با نگاهى نو 
و تحقيقى، سفالگرى ايران، به ويژه همدان را در دوره  
اســالمى بررسى و بازنويســى كند، گفت: مؤلف با 
ديدگاهى آكادميك و نظا م مند، ابتدا به معرفى روش 
پژوهش در سفالگرى دوره  اسالمى پرداخته و سپس 

سير تاريخى ساخت سفال را تبيين كرده است.
تيمــور آقامحمدى با اشــاره به اينكــه اين كتاب، 
ســفالگرى ايران را در دوره  اســالمى به ترتيب در 
4 گفتار معرفى و بررســى كرده، افزود: ســده هاى 
نخستين اســالمى (شــامل دوره  اموى، اوايل دوره  
عباسى، سفال هاى نيشابور و سارى)، دوره  سلجوقى 
و خوارزمشــاهى، دوره  ايلخانــى و تيمورى، دوره  
صفوى و قاجــار كه هريك از اين گفتارها به تنهايى 

پژوهشى مستقل و درخور به شمار مى آيد.
معاون فرهنگى حوزه هنرى اســتان همدان، اصالح 
دسته بندى هاى نادرســت و رايج در عرصه سفال و 
سفالگرى را از نقاط قوت و متمايز كتاب دانست و 
گفت: اين اثر سفالگرى استان همدان شامل داده هاى 
ســفالى به دست آمده از كاوش، ســفال  هاى موزه اى 
و ســفالگرى قديم اللجين را در 2 گفتار جداگانه، 

مطالعه و بررسى كرده است.
وى بــا بيان اينكه كتاب فــوق در 584 صفحه و از 
مجموعه دانشنامه حوزه هنرى استان همدان به چاپ 
رسيده است، گفت: در بخش پيوست كتاب نيز بيش 
از 60 نگاره  رنگى سفال درج شده است و نمايگان و 
فرهنگ مختصر اصطالحات نيز بخش پايانى كتاب 

را تشكيل داده است.

سفركارت 
منهاى كاركرد گردشگرى!

بــراى  بــود  قــرار  كــه  كارت هايــى  ســفر   
ــى  ــر كاراي ــوند ديگ ــتفاده ش ــفر اس ــازى س آسان س
ندارنــد، كانــون جهانگــردى هــم از تغييــر كاركــرد 
ــن  ــا همي ــر داده ام ــتى خب ــد صنايع دس ــه خري آن ب

ــت. ــف اس ــر متوق ــز درحال حاض ــرح ني ط
پانزده ســال پيش به منظور آسان ســازى سفر براى 
اقشــار مختلف جامعه؛ طرح سفركارت ملى مطرح 
شــد. طرحى كه قرار بود مســئوليت اجرايى آن از 
معاونت گردشــگرى سازمان ميراث فرهنگى وقت 
به شركت ايرانگردى و جهانگردى زيرنظر سازمان 
ميراث فرهنگى وقت واگذار شــود و با مشــخص 
كردن هتل ها و مراكز گردشگرى، كاركنان دولت از 
پولى كه در آن به جاى هزينه رفاه واريز شــده بود، 

در اين مراكز استفاده كنند.
ولى بارهاوبارها اين طرح به مشــكل برخورد كرد. 
گاهى اعالم كردند كه دستگاه هاى پذيرنده در مراكز 
مربوطه به درســتى عمل نمى كند و اين كارت ها را 
نمى پذيرند و گاهى هم بيان شد كه كاركنان، پول اين 
كارت را خرج هزينه هاى ديگر غير از سفر مى كنند. 
تغييرات متعددى نيز در كاركرد اين كارت به وجود 
آمد اما هر بار اين طرح نتوانست به درستى اجرا شود. 
در همه اين تغييرات نيز اعالم مى شد كه نواقص آن 

برطرف شده است.
هم اكنون شــركت ايرانگــردى و جهانگــردى به 
دارنــدگان ســفر كارت ملى اعــالم مى كند كه اين 
كارت ها غيرفعال شده است و اين شركت مسئوليتى 

درباره آن ندارد.
مسئوليت سفركارت ها در واقع به كانون اتومبيلرانى 
و جهانگردى ســپرده شــد، اين كانون سال گذشته 
اعالم كرد وام 20 ميليون تومانى براى اجراى ســفر 

در اختيار متقاضيان قرار مى دهد.

به مناسبت درگذشت على نائينى
 دريغا نازنين مردا!

مهرداد حمزه  »
 اين بار بايد براى تمام روزنامه هاى شهر تسليتى بفرستيم! ما ناباورانه 

پدرى مهربان را از دست داديم.
على نائينى شــبيه هيچ كس نبود. خودش بود و گويى تمام خوبى هاى 
جهان در وجودش جمع شــده بود. مردى الغراندام، به غايت مرتب با 
كالهى كه معموال بر سر داشت و كيفى بر دوش پر از كتاب و روزنامه 
و بروشــور و... كه ســال ها در نيروى هوايى خدمت كــرده و پس از 

بازنشستگى همه فكر و ذكرش فرهنگ و هنر بود و بس. 
كوچه هاى شهر او را مى شناختند، بچه هاى تئاتر با او زندگى مى كردند، 
در انجمن هاى ادبى هميشه يك صندلى مخصوص او بود، رفيق و همدم 
بســيارى از خبرنگاران و اهل قلم بود و كمتــر برنامه فرهنگى در اين 

سال ها مى توان پيدا كرد كه او در آن حضور نداشته باشد.
او يك افسر نظامى عاشق بود و آنقدر مؤدب و فروتن كه گاهى آدم پيش 

او كم مى آورد از اين همه ادب و نزاكت و انسان دوستى.
مردى آرام كه وقتى از هنــر مى گفت، وقتى از كارهاى فرهنگى حرف 
مى زد، وقتى عشــقش به همــدان را بيان مى كرد، وقتى از مشــكالت 
هنرمندان و شاعران و نويسندگان سخن مى گفت، انگار بغضى چندصد 
ســاله در گلو داشت! گاهى البه الى درددل هايش، صدايش مى لرزيد اما 
هميشه محكم بود و اميدوار و پناهگاهى بود براى همه آنهايى كه سال ها 

با همه سختى ها چراغ فرهنگ و هنر را روشن نگه داشته اند.
على نائينى، آدم عجيبى بود. شــايد در هر يك ميليون انسان، يك نفر را 
شبيه او بتوان پيدا كرد. با همان حقوق بازنشستگى خريدار روزنامه هاى 
شهر بود. وقتى مطلبى فرهنگى چاپ مى شد چندين نسخه مى خريد و 
به ديگران هديه مى داد؛ نه تنها ُمبلغى براى بسيارى از اجراهاى تئاتر بود، 
بلكه براى حمايت بيشــتر چندين بليت خريدارى كرده و به دوستانش 
اهدا مى كرد!.در مورد كتاب هاى خواندنى و نيز كتاب هاى نويســندگان 

همدانى همين شيوه را در پيش مى گرفت.
او شــريف ترين و فرهنگى ترين آدمى بود كه در شــهر زندگى مى كرد. 
بى هيچ چشم داشــتى قلبش براى همه مى تپيد و انگار خدا او را آفريده 

بود تا قشنگى هاى خلقتش را به رخ ما بكشد.
عاشق طبيعت بود. با آواز گنجشك ها مست مى شد و با سبزى درختان 
جان مى گرفت. به احترام طبيعت در بيشتر مواقع پياده مى رفت و مى آمد 

تا كمتر در آلودگى محيط زيست سهيم باشد.
او عاشــق اصالت، ميراث فرهنگى، فرهنگ عامه، مشــاهير و بزرگان 
فرهنگ و هنر بود و عجيب دلش مى خواست همدان و پيشينه اين شهر 
و زندگى بزرگانشــان را به دنيا معرفى كند. هر جا نامى از همدان بود، 
حضور داشــت، انگار آمده بود به همه ما بگويد عشق به زادگاه، عشق 
به وطن، زيباترين عشق آدمى است! در ميان بزرگان شهر عالقه عجيبى 
به مرحوم ايراندخت ميرهادى داشــت. سال ها در كنار او زيسته بود و 
شخصيت برجســته ميرهادى به لحاظ رفتارهاى انسان دوستانه اش براى 
او كه خود در زمره انســان هاى وارسته بود، بسيار جذاب بود و عجيب 
آنكه درســت در 17 فروردين ماه از بين ما پر كشــيد كه مصادف بود با 

صد ويكيمن سال روز تولد ميرهادى!
او غريبانه از ميان ما رفت. همه آنهايى كه مى شــناختندش با گلويى پر 
از بغض از او و خاطراتش، از ادبش، از مهربانيش، از عشــق به وطنش، 
از دغدغه مند بودنش، از نگرانى هايش براى بچه هاى فرهنگ و هنر اين 
شهر و... حرف مى زنند. بى شك ما داغدار فردى شديم كه سخت نگران 
همه بود و در اين دنياى فاصله ها او در زمره نزديك ترين كسان ما قرار 
مى گرفت. تحمل اين داغ براى همه ما سخت است. و صد افسوس كه 
در زمان باقيمانده از عمر هر يك از ما ديگر هيچ فردى را شــبيه او پيدا 
نخواهيم كرد. او فرجام تمام خوبى هاى يك انسان دغدغه مند بود. آقاى 
نائينى عزيز كاش ما را تنها نمى گذاشتى. دلمان براى چهره مهربان و  پر 

انرژيت تنگ خواهد شد. بدرود نازنين مرد! 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه خواستى دعا كنى ، پيش از آن ، نمازى بخوان يا صدقه اى بده يا كار خيرىبكن يا 
ذكرى بگو.       

عوالى الآللى ، ج 1، ص 110، ح 16

دريغ كه اين روزها آدم هاى 
بزرگ در سكوت به خانه ابدى 

رهسپار مى شوند 
 اين روزها خبر آسمانى شدن آدم ها آنقدر تكرار 
مى شــود كه ديگر به واقع از يــك ثانيه خود هم 
بى خبريم در بين رفتن آدم ها چهره هاى نام آشنايى 

هستند كه نبودنشان عجيب دل را مى سوزاند.
فرقــى نمى كند كــه دليل مرگ ها حاال ريشــه 
در چه عنوانى داشــته باشد؛ ســرطان، حادثه يا 
يك ويــروس منحوس. يكــى از دردناك ترين 
خاطرات از مرگ ها در برهه فعلى بدرقه نشدن 
اموات به خانه ابدى اســت. ردپاى اين بيمارى 
شــرايط متفاوتى در زندگى همه ما ايجاد كرده 

اســت كه يكى از آنهــا فــوت غريبانه و دفن 
غريبانه تــر اموات اســت؛ آدم هايــى كه براى 
به  اقتدار  با  بايد  زندگى كردنشــان  بزرگ منشانه 
احترام ايســتاد؛ اما دريغ كه به دليل شرايط فعلى 

پايمان بسته و دستمان كوتاه است.
در هفته هاى اخير در گذشــت 2 هنرمند نويسنده 
و چهره فرهنگى همدانى، اهالى هنر و رســانه را 

متأثر كرد. عبــدا... رضوى عمادى(عبــدا... عماد) 
نويســنده «مرغ درخت اقاقى» و على نائينى مردى 
كه يار رسانه ها و همراه اهالى فرهنگ و ادب بود. 
مجموعه هاى فرهنگى رســانه اى همدان پيام و پيام 
رسانه اين ضايعه دردناك را به خانواده هاى شريف 
آنهــا و جامعه فرهنگى و هنرى همدان تســليت 

مى گويد. 

مريم مقدم  »
 كمتر هفته اى در سال بود كه او را در دفتر روزنامه 
همدان پيــام نمى ديديــم. هرازگاهــى بى خبر مى آمد 
روزنامه اى مى گرفــت، گپ وگفتى مى كرد و در پايان 
هم با لبخندى آرام همه را به خدا مى سپرد. آخرين بار 
پايان اسفندماه 1399 بود كه برايمان يك جعبه گز آورد 
و نوروز نيامده را تبريك گفت و رفت. وقتى مى رفت 
صدايش كرديم كه بماند براى يك عكس يادگارى، اما 

يا شنيد و نماند يا نشنيد و به سرعت دور شد. 
در سوگ على نائينى اينك بايد ناباورانه تسليت فرستاد 
اما به چه كســى را نمى دانيم! بــه همكاران فرهنگى، 
رســانه اى يا مردم كوچه و خيابانــى كه هر روز با او 

برخورد داشتند وخوب مى شناختندش. 
او مردى از جنس فرهنگ، آرام و مطلع از وقايع روز، 
دوستدار رســانه هاى استان، دغدغه مند براى هر آنچه 
در اين ديار ريشــه داشت، بود. على نائينى براى همه 
اهالى فرهنگ و هنر و رســانه همــدان چهره و نامى 

آشنا داشت. 
مردى كــه هر چند روز يــك بار به يكــى از دفاتر 
رسانه ها سر مى زد، جوياى احوالشان مى شد و برايشان 
از ضرورت پرداختن بــه موضوعات مهم فرهنگى و 
روز مى گفت و برخى مواقع دست نوشته اى، عكسى يا 

سفارش موضوعى را آنجا جا مى گذاشت. 
شامگاه 17 فروردين خبر حزن انگيز آسمانى شدن او 
همه را آزرده خاطر كرد. نائينى كه در دهه هفتم زندگى 

عمر مى گذراند با ابتال به بيمارى از ميان ما رفت.
آنقدر در دسترس همه بود و آنقدر متواضع كه فرصت 
نشد از زندگينامه و داشــته هايش براى كسى بگويد. 
نائينــى تحصيالت خود را در نيروى هوايى همدان به 
پايان رســاند، اما به دليل فعاليت هاى سياسى پيش از 
انقالب از كار بركنار و پس از مدتى در نيروگاه همدان 
مشــغول به كار شــد. در دهه 50 با گروه هاى هنرى 
نمايش، همكارى خود را آغاز كرد و در 30 سال اخير 

مهم ترين جنبه زندگيش فرهنگى بود.
او بيشــتر از آنكه همكار فرهنگى گروه هاى هنرى و 
رسانه اى به حساب بيايد همراه آنها به شمار مى رفت. 

مردى كه نه كتابى، نــه تصويرى و نه ردپايى از خود 
به جاى نگذاشــت. اما هميشه دستانش پر از كتاب و 
تصوير آدم هاى بزرگ بود و بــر زبانش كتاب كتاب 

حرف و سخن.
هيــچ گاه نخواســت مطرح شــود، هيچ وقت براى 
ديده شــدن دســت وپا نزد اما هميشه حواسش به 
همه اهالى فرهنگ و رســانه بود تا آنها كه حقشان 
ديده شــدن در رســانه اســت را به صاحبان قلم 
بشناســاند. با حس و حالى ويژه از فرهنگ و هنر 
و ميراث فرهنگى همدان حرف مى زد. سال ها بود 
دغدغه اش جهانى شــدن همدان بــود و هر بار با 
دستى پر از تجارب كشــورهاى داراى جاذبه هاى 

مى آمد.  رسانه ها  سراغ  جهانى 
صدايى آرام داشــت، به شــعر و ادبيات بومى عشق 
مى ورزيــد. روايت هاى بســيارى از آدم هاى شــهير 
مى دانســت، تمام دغدغــه اش شناســاندن آدم هايى 
همچون ميرهادى به عنوان يك چهره توانمند علمى و 

فرهنگى به نسل هاى امروزى  همدان بود. 
حســين زندى فعــال فرهنگى همدان دربــاره او به 
همدان پيام مى گويد: در 30 ســال اخير مهم ترين جنبه 
زندگــى او فعاليت هاى فرهنگى اش بود و با بيشــتر 
انجمن هاى ادبى همراهى داشت، همراه بى قيد و شرط 

رسانه بود.

در معرفى نشريات به مردم نقش تأثيرگذارى داشت. 
زندى به جايگاه ويژه على نائينى در بين مردم شــهر 
همدان اشــاره مى كند و مى گويد: چنــد بار به عنوان 
كانديداى شــهروند برگزيــده او را معرفى كرديم اما 
حاال به هر دليلى عامالن اين جشــنواره به اين معرفى 
توجه نكردند؛ اما حاال ببينيد او چگونه برگزيده بودن 
را بين مردم نمايان كرد. آيا الزم بود او انتخاب چنين 
برنامه هايى شود يا همين شناخته شدن و عزيز شمرده 
شدنش بين عام و خاص كافى است تا به همه بگويد 
او مردى بود كه براى قدم هايش تك تك اهالى شهر به 

احترام مى ايستادند!
هر كســى به گونه اى واقف حال و تــوان خود براى 
اعتالى وطن مى شود اما على نائينى واقف جانش در 
بين مــردم بود. او زيبايى هــا را مى ديد و در نگاهش 

زشتى ها نمايان نمى شدند.
شــخصيت هاى محبوبش مصدق، ميرهادى و گاندى 
بود و همواره در معرفى آنها براى نســل جوان تأكيد 
داشت. اين فعال فرهنگى درمورد على نائينى مى گويد: 
او آنقدر بزرگ منشــانه به دنياى اطرافش نگاه مى كرد 
كه حاال حتى نمى توانيم يك قطعه عكس در ژســتى 
فرهنگــى از او پيدا كنيم، حتى تالش نكرد يك كتاب 
ارزش  كتاب كتاب  دانســته هايش  درحالى كه  بنويسد 

داشت.
زنــدى مى گويد: گاهى حتى نائينى بــه دفتر روزنامه 
ســر مى زد و تأكيد داشت حق اشتراك ساالنه خود را 
براى كمك به هزينه هاى نشــر روزنامه پرداخت كند. 
محال بود سفر برود و سوغاتى كوچكى با خود براى 

همكاران فرهنگى نياورد.
در يــك كالم مى گوييم: همــدان اصلى ترين حامى 
فرهنگى خود را از دســت داد، اين سوگ را به اهالى 
فرهنگ، هنر، رســانه و خانواده محترمش تســليت 

مى گويم.
او رفت اما هنوز تصاوير مربوط به دست نوشــته هاى 
ميرهادى نزد ما به امانت ماند، او رفت و هرگز جهانى 
شــدن همدان و حل وفصل شدن مشكالت اهالى هنر 
و رسانه را نديد، او رفت و هداياى كوچكى كه هر از 
گاهى براى همكاران فر هنگى با خود از سفرهاى گاه 

و بى گاه به ارمغان مى آورد به يادگار ماند. 
يادت گرامى و روحت شاد

پرواز خالق مرغ درخت اقاقى
حسين زندى  »

 عبدا... رضوى عمادى (عبدا... عماد) زاده ســال 1324 در همدان بود. او پس از دهه هاى پر 
فرازونشيب زندگى و جنگيدن با روزگار، سوم فروردين 1400 با زندگى بدرود گفت.

 عبدا... عماد به صورت ذاتى نويســنده بود، نوشــتن را از نوجوانى آغاز كرد و حاصل سال ها 
فعاليت در عرصه نويســندگى چندين اثر چاپ شــده و چاپ نشده است. او مجموعه داستان 
«خر خر» را در سال 1347 منتشر كرد، سال 93 مجموعه «مرغ درخت اقاقى» از او منتشر شد و 
ســال 1396 كتاب «سرگيجه» كه خالصه اى از يك رمان بلند است، به صورت مجموعه داستان 

به بازار آمد. 
اما نويســندگى عبدا... عماد؛ پس از «موسى نثرى» كه از نخســتين رمان نويسان ايرانى است، 
مى توان گفت عبدا... عماد نخستين داستان نويس مدرن همدانى است. او مجموعه داستان خرخر 
را ســال 1347 در 23 سالگى توسط «انتشــارات بهروز» منتشر كرد. اين اثر تحت تأثير هدايت 
نوشته شده، به ويژه براى نوشتن اين مجموعه بوف كور در ناخودآگاه نويسنده تأثير زيادى داشته 
اســت. هرچند امروز مى توان نگاه منتقدانه اى به اين اثر داشت اما در زمان خود يعنى 53 سال 

پيش بسيار كار مهمى بوده است. 
 مرغ درخت اقاقى

اين اثر در ســال 1393 از سوى انتشــارات آوامتن به چاپ رسيده، كتاب داستان مرغ درخت 
اقاقى مجموعه 5 داستان است. داستان «من و مرغ درخت اقاقى»، «شب عشق و وغار و باران»، 
«طالن»، «آل» و «مصطفى بيا» كه نام كتاب از داستان اول گرفته شده است. بيشتر شخصيت هاى 
داســتان هاى عماد اســم ندارند و آنها را به عنوان حمال، پيرزن، سيد، پدر، زن، آقا و مانند اين 

مى شناسيم.
وى 9 شــهريور 1394 در مراسم رونمايى اين كتاب گفت: «قصه هاى مرغ درخت اقاقى را به دليل 
برائت از ماترياليست بودن انتخاب كردم و اميدوارم در رساندن اين پيام موفق شده باشم». اين جمله و 
اعتراف باعث رنجش دوستان و همفكرانش شد اما درست يا غلط جسارت او ستودنى بود. او كارى 

را كه فكر مى كرد درست است، انجام مى داد. در واقع براى خودش زندگى مى كرد و خودش بود.
در مرغ درخت اقاقى به بازنويســى و بازآفرينى قصه هاى عاميانه مى پردازد در واقع نگرش به 
كهن الگوها در اين مجموعه بســيار مشهود است. داســتان هاى اين مجموعه نيز مانند خرخر 
خواننده را درگير مى كند. نويســنده در اين كتاب نشــان مى دهد عالوه بر داستان نويسى مدرن 
كه خرخر تجربه موفق اوســت، در نوشــتن قصه هاى عاميانه نيز زبردست است. در عين حال 
كه داســتان ها ارتباطى به هم ندارند اما درونمايه فولكلوريك باعث مى شــود خواننده ارتباط 

نامحسوسى را در اين داستان ها حس كند.
مرغ درخت اقاقى كه نام كتاب هم از اين داستان گرفته شده، برگرفته از افسانه هاى كهن است 
اما روايت عماد آن را خواندنى كرده است. نگاه عبدا... عماد در مجموعه مرغ درخت اقاقى به 
همدان و الوند متفاوت است، اتفاق ها بيشتر در بستر شهر همدان مى افتد بى آنكه تأكيد مضاعف 
به اين موضوع داشــته باشد. بر همين اســاس مى توان اين مجموعه را در قالب ادبيات اقليمى 
آورد. او داســتان اول افسانه هاى كهن را دستمايه قرار داده و روايتى امروزين به آن داده است؛ 

اما گويى رگه هايى از زندگى عماد در اين داستان به جا مانده است.
يادش گرامى!

نائينى شهروند برگزيده مردمى بود 

به ياد يار رسانه هاى همدان

همدانهمدان  پیام پیام در کنار شامست!در کنار شامست!
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