
C M

5

 2021 مـــى    6   1442 رمضـــان   23   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   16 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4028 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

خبر

3

تان
دس

خبرما

2

صاد
اقت

6

بهبود 
وضعيت ترافيكى 
و فضاى سبز 
«بلوار بهنامجو» 
در همدان

دالر ارزان 
به ضرر توليد 
است

به زودى تحريم 
برداشته مى شود

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

كنگره 8000 شهيد همدان  برگزار مى شود
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رئيس كل دادگسترى استان تاكيد كرد

برخورد قاطعانه 
با كانديداهاى متخلف
■ داوطلبان انتخابات از ارائه برنامه غيرواقعى بپرهيزند

كشت «پارسپو» محصول جديد استان در نهاوند
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انتظار تمامى نقش ها از رسانه ياد

 1- رســانه  در ايران عالوه بر ايفاى نقش 
خود در مواقعــى نقش برخى نهادها را ايفا و 
كاركرد آنها  را داشته است.اين اتفاق هرچند 
در مواقعــى موجب رويكرد مــردم به عنوان 

مخاطب به رسانه ها شده...

2

نماد اتحاد امت اسالمى
■ مراسم روز قدس مجازى برگزار مى شود

پايان پرونده هاى  ثبت جهانى آثار ايران در يونسكو 

همدان به ليست جهانى نرسيد 
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 فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان گفت: كنگره ســرداران، اميران و 
8000 شهيد استان همدان در سال 1402 

برگزار مى شود.
به گزارش فارس ، ظهر ديروز نخســتين 
اميران  سرداران،  كنگره  هماهنگى  جلسه 
و 8 هزار شــهيد استان همدان با حضور 
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع)، نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اســالمى، مديركل بنياد شــهيد اســتان 
همدان و جمعى از مســئولين اســتانى 

برگزار شد.
فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) استان 
همــدان در اين جلســه ضمن تســليت 

ايام شــهادت حضرت على(ع) اظهار داشت: 
برگــزارى يادواره ها و كنگره هاى شــهدا در 

راســتاى پاسداشــت مجاهدت ها و ايثار و از 
خود گذشتگى و زنده نگه داشتن ياد و خاطره 

شهدا است.
مظاهر مجيــدى با بيان اينكــه امنيت پايدار 

امروز را مرهون ايثار و فداكارى شــهدا 
هســتيم، گفت: احياى روحيــه ايثار و 
شــهادت ضرورت جامعه امروز و رمز 
ماندگارى انقالب اســالمى است. وى با 
اشاره به نقش ســرداران و شهداى استان 
همــدان در دوران دفــاع مقدس تصريح 
كرد: تــالش ما بر اين اســت كه كنگره 
ســرداران، اميران و 8 هزار شــهيد استان 

همدان در سال 1402 برگزار شود.
فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) استان 
همدان با بيان اينكه شهدا چراغ راه هستند، 
گفت: شــهداى ما با تبعيت از واليت و با 
اخالص در مســير تعالى اسالم و انقالب 
حركت كردند، ما نيز بايد در مسير شهدا 
حركت كنيم تا راه را گم نكنيم و ادامه دهنده 

راه آنان باشيم.
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انتظار تمامى نقش ها از رسانه 
 1- رســانه  در ايران عالوه بر ايفــاى نقش خود در مواقعى نقش 

برخى نهادها را ايفا و كاركرد آنها  را داشته است.
اين اتفاق هرچند در مواقعى موجب رويكرد مردم به عنوان مخاطب 
به رسانه ها شده اما براى رسانه ها كم هزينه نيز نبوده و هزينه هايى را به 

آنها تحميل كرده كه در مواردى جبران ناپذير بوده است.
2- بيشترين حوزه و نهادى كه رسانه ها وظايف آن را در كم كارى آن، 

در ايران  ايفا كرده اند، احزاب هستند.
احزاب در ايران عالقه شديدى دارند كه در اصطالح به دست ديگران 

مار بگيرند و در اكثر موارد اين ديگران، رسانه ها بوده اند. 
3- ورود رسانه ها به كار حزبى و فعال شدن برخى مديران ، سردبيران 
و خبرنگاران رســانه ها در ســطح دبيركل يك حزب در نهايت ديگر 
احزاب را بر عليه رسانه ها كرده كه هزينه اين رقابت نامنصفانه هزينه 

بسيار براى رسانه ها بوده است.
تعطيلى بســيارى از رســانه ها در زمان قدرت گرفتن احزاب رقيب 

كمترين هزينه اى بوده كه رسانه ها پرداخت كرده اند.
4- پرداخت اين هزينه ها رســانه ها را آگاه كرده تا بر رسالت خود و 

انجام فعاليت ها و ايفاى نقش و كاركرد خود تمركز كنند.
هر چند نگاه اصحاب قدرت به رسانه ها به عنوان رقيب دليلى شده تا 
همچنان رسانه ها شرايط و فضاى الزم براى انجام رسالت خود را نيز 

به طور كامل نداشته باشند.
5-  اگر از مدير و مســئولى به درســتى در رســانه اى نقدى شود و 
كم كارى يا رانت خوارى گروهى افشــا شــود، آن رســانه بايد هزينه 
شــكايت و حذف بسيارى منافع قانونى  و اتهام سياه نمايى و ... را به 

تن بخرد، واقعيت امروز فعاليت رسانه اى است .
فضايى كه در آن رســانه نبايد انتظار گردش آزاد اطالعات و توجه به 
سوت زنى رســانه اى را داشته باشد مگر اينكه بپذيرد براى رسيدن به 

اين فضا بايد همچنان هزينه بدهد.
6- ســوت زنى تنها وظيفه رسانه نيست و اصل اين وظيفه در رقابتى 

حزبى بر عهده احزاب است.
 رقابت حزبى به اين دليل خوب اســت كه احزاب مراقب هم هستند 
و با فرياد و ســوت زدن كوچكترين اشتباه رقيب، از آن براى ساختن 
اعتبار براى خود استفاده مى كنند و به همين دليل احزاب در يك اجبار 

اجتماعى و حزبى سعى در رفتار درست خواهند داشت.
7- حال اگر احزاب بخواهند اين وظيفه را هم به رسانه ها محول كنند 

در واقع تمام كاركردها و نقش ها را از رسانه ها مطالبه كرده اند.
اينكه در انتخابات شوراى شهر از رسانه ها خواسته شود بيشتر به رانت 
و تخلفات شورا ها و شهردارى ها پرداخته شود، الزمه آن بيان مصداق 
و مستندات آنها توسط احزاب است تا رسانه ها برخورد با آن را تبديل 
به يك مطالبه عمومى كنند وگرنه اين نوع بيان تنها رفتارى شــعارى 

براى مبارزه با فساد خواهد بود.
روشن است رفتار شعارى نه تنها فساد را ريشه كن نخواهد كرد بلكه 

موجب گسترش فساد نيز خواهد شد.

تشكيل قرارگاه «نهضت اجتماعى بانوان» در همدان
 مديركل تبليغات اســالمى استان همدان از تشكيل قرارگاه «نهضت اجتماعى بانوان» 

در استان خبر داد.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى در گفت وگو با فارس با اشــاره بــه ديدار با عوامل 
فرهنگى و تالشــگران عرصه اجتماعى شهرســتان كبودراهنگ اظهار كرد: نشســتى با 
بانوان فعال فرهنگى اين شهرســتان داشتيم كه آنها به مشكالت و موانع موجود در انجام 
فعاليت هاى فرهنگى و مذهبى در سطح شهرستان پرداختند و به ظرفيت هاى موجود هم 

اشاره اى داشتند.
وى توجــه و باور به نقش، راهبردى زنان در جامعه را يكى از وظايف اصلى بانوان فعال 

فرهنگى برشمرد و گفت: اولين مسئله و پيش فرض انجام فعاليت هاى دينى همين موضوع 
است.مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با تاكيد به اينكه همه ما مامور به انجام تكليف 
هســتيم و شناســايى فعاليت هاى اهم و اولويت بندى آنها بايد مدنظر باشد افزود: ايجاد 
حلقه هاى ميانى و دورى از انجام فعاليت هاى فردى و تك بعدى يكى از مســائل مهمى 

است كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
 تشكيل قرارگاه نهضت اجتماعى بانوان در همدان

وى بيان كرد: اين مشــكل با ايجاد ارتباط مناســب بانوان با يكديگر و انجام فعاليت هاى 
جمعى و منســجم حل شــدنى است و تبليغات اســالمى نيز در راســتاى همين نكته 
درصدد تشــكيل قرارگاه نهضت اجتماعى بانوان در استان و تشكيل كميته هاى مرتبط در 

شهرستان هاست.

شكوفايى ادبيات كودك بالندگى نسل آينده را رقم خواهد زد
وى با اشــاره به اينكه بين كودكان و نوجوانان ايرانى اســتعدادهاى زيادى وجود دارد كه 
وظيفه فعاالن اين عرصه و نهادهاى مرتبط شــكوفايى آنهاســت گفت: با انجام كارهاى 
تخصصى و حرفه اى، شناســايى ظرفيت ها و مستندســازى فعاليت ها اين امر امكان پذير 
است. وى كودكان را پايه هاى شكل گيرى تمدن اسالمى دانست و گفت: تشكيل قرارگاه 
ستادى و شناســايى نيروى انسانى مناسب در خصوص نيازهاى كودك و توليد محتواى 

فاخر و متناسب با آنها از اوليت هاى بسيار مهم ما خواهد بود.
نظيرى با اعالم حمايت از گروه هاى تبليغى فعال در عرصه كودك و نوجوان عنوان كرد: 
تمام گروه هاى تبليغى فعال در عرصه هاى كودك و نوجوان شهرســتان كبودراهنگ مورد 

حمايت ما قرار خواهند گرفت.

مصائب كرونا براى تاالسمى ها

 بيماران مبتال به تاالســمى از جمله افرادى هستند كه در اولويت 
دريافت واكســن كوويد هستند و در فاز دوم واكسيناسيون در كشور 

واكسينه شدند.
اين افراد پس از بيماران دياليزى در اولويت دوم تزريق واكســن براى 
بيماران خاص، قرار دارند و تاكنون افرادى كه تمايل به واكسينه شدن 

داشتند، ُدز اول واكسن خود را دريافت كردند.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تاالســمى استان در گفت  و گو 
با ايســنا، پيرامون مسئله  واكسيناســيون بيماران اين انجمن مى گويد: 
براى واكسيناســيون اين مجموعه با مركز بهداشت شهرستان  همدان 
و معاونت درمان دانشــگاه علوم  پزشكى ابن سينا در تماس بوديم و 
كارها را پيگيرى كرديم تا همه  اعضاى متقاضى واكســن اين انجمن، 

واكسينه شوند. 
محبوبــه خضريان، ادامه مى دهد: برخى از مددجويان انجمن به علت 
ترس و نگرانى از عوارض تزريق واكسن، نوع و كشورهاى سازنده  آن 
كه در اخبار و شــايعات مطرح شده و در فضاى مجازى شنيده بودند 
و يا شرايط خانوادگى تمايلى به واكسيناسيون نداشتند اما خوشبختانه 
با تعامل با چندين پزشــك متخصص و مشورت با آنها در مورد لزوم 
اهميت واكسيناسيون بيماران تاالسمى و ايجاد اطمينان در مددجويان، 

تعداد زيادى از مددجويان متقاضى واكسينه شدند. 
وى در رابطه با وضعيت ايــن افراد، توضيح مى دهد: اعضاى انجمن 
با واكسن ســينوفارم كه توليد كشور چين اســت، واكسينه شدند و 
خوشبختانه تاكنون كه در حال تزريق ُدز دوم واكسن هستيم، مشكل و 

عارضه  جدى و خاصى در اين افراد مشاهده نشده است.
وى با بيان اينكه 120 بيمار تاالســمى در اســتان داريم، مى گويد: از 
اين تعداد 13 نفر طى دوران پاندمى به كروناويروس مبتال شــدند كه 
خدا رو شــكر همه  اين افراد سالمت خود را به دست آوردند و مورد 

فوتى نداشتيم.

بهبود وضعيت ترافيكى و فضاى سبز 
«بلوار بهنامجو» در همدان

 بنا بر گفته سرپرست شــهردارى منطقه 4 همدان پروژه احداث 
ميدان جديد در بلوار بهنامجو در روزهاى گذشــته به اتمام رســيد 
كه قطعا موجب بهبود وضعيت ترافيكى و فضاى ســبز در شــهرك 

فرهنگيان خواهد شد.
به گزارش فارس ، مجيد شاكرى كرم در جمع خبرنگاران از احداث 
ميدان جديد در بلوار بهنامجو در شهرك فرهنگيان خبر داد و اظهار 
كرد: سال گذشــته پروژه هاى عمرانى متنوعى در شهرك فرهنگيان 
عملياتى شد كه احداث ميدان بهنامجو يكى از پروژه هاى مهمى بود 
كه بر اســاس طرح تفضيلى در منطقه 4 طراحى و اجرا شــد كه در 

روزهاى گذشته مورد بهره بردارى قرار گرفت.
وى گفت: قســمتى از بلوار بهنامجو كه به خيابــان باباطاهر منتهى 
مى شــود دچار آشــفتگى ترافيكى بود كه به منظور تسهيل در رفت 
و آمد شــهروندان و كاهش خطرات ترافيكى، احداث يك ميدان در 
طرح تفضيلى طراحى شده بود كه اكنون اين پروژه با كمك شهردار 

محترم به اتمام رسيد.
سرپرســت شــهردارى منطقه 4 همدان گفت: در زيــر اين ميدان 
رودخانه اى قرار دارد كه ســال گذشــته ديواركشى و پوشش آن به 
طول 65 متر انجام شــد و با خاكبردارى 3500 مترمربعى، عمليات 
تســطيح و زيرســازى آغاز و بعد از لوله گذارى بــه منظور هدايت 
آب هاى ســطحى، كار جدول گذارى اين پــروژه به طول 3900 متر 
به اتمام رســيد و نهايتا چند تير چراغ برق نيز با كمك شركت برق 

جابجا شد.
وى افــزود: در روزهــاى گذشــته 5 هــزار مترمربــع آســفالت كهنــه 
ــا يك هــزار  ــا دســتگاه تــراش برداشــته شــد و ب بلــوار بهنامجــو ب
ــا  ــو ب ــوار بهنامج ــد و بل ــدان جدي ــن مي ــفالت، اي ــن آس و 300 ت
دســتگاه فينيشــر روكــش شــد و ايــن پــروژه بــا هزينــه 42 ميليــارد 

ــردارى رســيد. ــه بهره ب ــى از ســوى شــهردارى منطقــه 4 ب ريال
ــى، واحــد فضــاى  ــات عمران ــا اتمــام عملي شــاكرى كرم گفــت: ب
ــال گل كارى و كاشــت درخــت  ــه 4 در ح ــهردارى منطق ــبز ش س
در اطــراف ايــن ميــدان اســت كــه در روزهــاى آينــده بــه اتمــام 

خواهــد رســيد.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه اجــراى ايــن پــروژه موجــب دسترســى 
ــزود:  ــد، اف ــد ش ــراف خواه ــر اط ــه معاب ــهروندان ب ــر ش بهت
ــبز در  ــاى س ــاد فض ــع آن ايج ــه تب ــدان و ب ــن مي ــداث اي اح
ــن  ــه اي ــبى ب ــرى مناس ــوه بص ــر، جل ــن معب ــن اي ــيه و مت حاش

ــد داد. ــه خواه منطق
ــار  ــان اينكــه در كن ــا بي سرپرســت شــهردارى منطقــه 4 همــدان ب
ــر  ــوع در نظ ــات متن ــا امكان ــا ب ــوارى زيب ــارك ن ــدان پ ــن مي اي
گرفتــه شــده اســت، افــزود: واحــد فنــى و مهندســى شــهردارى بــا 
كمــك واحــد فضــاى ســبز مشــغول اجــراى ايــن پــروژه  هســتند 
ــوى  ــال ها ب ــه س ــدوده ك ــن مح ــه در اي ــا پوشــش رودخان ــه ب ك
ــود،  فضــاى بصــرى  فاضــالب آن موجــب آزار  ســاكنان شــده ب
ــب  ــد داد و موج ــر خواه ــه را تغيي ــن محل ــتى اي ــط زيس و محي

آرامــش خاطــر شــهروندان خواهــد شــد.

1- شــفاف ســازى يك داوطلب انتخابات رياســت جمهورى با 
واكنش هايى مواجه شــده است. گويا محمد غرضى اعالم كرده يك 
خانــه در تهران و 17 آپارتمــان دارد و ماهانــه  12 ميليون تومان 
حقوق بازنشستگى مى گيرد. گفتنى است داوطلبان انتخابات رياست 
جمهــورى تاكنون از نداشــتن ها گفته اند كه غرضى اين رســم را 

رعايت نكرده است.
2- نگرانــى از رويكرد مردم به ســفر در تعطيالت عيدفطر افزايش 
يافته اســت. گويا دليل اين نگرانى اثبات تاثير سفرهاى نوروزى در 
بروز موج چهارم كرونا است. گفتنى است رييس كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس شــوراى اســالمى در نامه اى به رييس جمهورى 
خواســتار اتخاذ تدابيرى براى جلوگيرى از سفرها در تعطيالت عيد 

فطر شده است.
3- بازار كاغذ باز با سونامى قيمت ها مواجه شده است. گويا گرانى 
كاغذ، ناشــران كهنه كار را هم براى چاپ كتاب دست به عصا كرده 
اســت. گفتنى اســت با تداوم اين وضعيت، تمامى مشاغل مرتبط با 
حوزه انتشــارات مانند صحافى ها، چاپخانه هــا، مولفان و غيره هم 

تحت تأثير شرايط ضرر خواهند كرد. 
4- آذرى جهرمــى ديگر نمــى تواند داوطلب انتخابات رياســت 
جمهورى شود. گويا با اعالم شرايط جديد ثبت نام كنندگان انتخابات 
رياســت جمهورى و شرط سنى 40 تا 75 سال، وى ديگر از  شرط 
سنى الزم برخوردار نيست. گفتنى است مدرك تحصيلى كارشناسى 
ارشــد يا معادل  آن ، ســابقه تصدى حداقل 4 ســاله در سمت هاى 
مديريتى كشــور  ، گواهى عدم ســوء پيشــينه و نداشــتن سابقه 
محكوميت كيفرى از ديگر شــروط شوراى نگهبان براى ثبت نام در 

انتخابات رياست جمهورى است.
5- مصوبــه افزايش حقوق به مذاق اســاتيد علوم پزشــكى خوش 
نيامده اســت. گويا يك عضو هيات علمى با انتقاد از مصوبه مجلس 
درباره تعيين ســقف حقوق و ســقف افزايش حقوق براى اعضاى 
هيات علمى دانشگاه هاى علوم پزشكى گفته كه وقتى براى دريافتى 
يك عضو هيات علمى ســقف 33 ميليــون تومان را تعيين مى كنند، 
انگيــزه اى براى توليــد علم و فناورى و انجــام كار باقى نمى ماند! 
گفتنى است وى مهاجرت اســاتيد را نتيجه نهايى اين مصوبه اعالم 

كرده و خواستار اصالح آن شده است.

 شــهردارى همــدان براى حفظ ســالمت 
شــهروندان، در كنار كادر درمانى، با تمام توان 
تالش مى كند تا از شــيوع ويــروس كرونا در 
سطح شهر ممانعت نمايد و در اين ميان هم از 
شــهروندان تقاضا دارد توصيه هاى بهداشتى را 
جدى بگيرند و براى شكســت هر چه سريعتر 

زنجيره انتقال ويروس كرونا در خانه بمانند.
سرپرســت معاون خدمات شــهرى شهردارى 
همدان گفت:  حوزه مديريت شهرى در راستاى 
حفظ سالمت شهروندان و پرسنل خود اقدامات 
ويژه  و موثرى از جمله ضدعفونى سطح شهر تا 

توزيع ماسك را انجام داده است.
 حســين مردانى در گفــت و گو با همدان پيام 
به مجموعه اقدامات صورت گرفته شــهردارى 
همدان در پيك چهارم كرونا اشاره كرد و ادامه 
داد: در پى شــيوع ويروس كرونــا از پانزدهم 
فروردين ماه تاكنون، ضدعفونى مناطق چهارگانه 
سطح شهر به ويژه معابر پر تردد و هسته مركزى 
شهر با بيش از 180  هزار ليتر محلول ضدعفونى 

صورت گرفته است.
جانشين ستاد پشگيرى و كنترل ويروس كرونا 
شــهردارى همدان ادامه داد: در راستاى مقابله 
با تجمع شــهروندان و شيوع كرونا اقداماتى از 
قبيل انسداد ورودى و خروجى معابر مشخص 
شده به خصوص بازار بزرگ خودرو و انسداد 
معابر منتهى به مناطق گردشگرى از قبيل بلوار 
ارم، محور گنجنامــه (از محدوده ميدان عباس 
آباد)، جاده حيدره و طرح هاى موقت ابالغى و 
نصب بنرهاى اطالع رسانى در خصوص زمان 
و محدوده طرح محدوديت تردد ايام كرونا در 
خيابان هاى سعيديه - ميدان قائم و ميدان عباس 
آباد و نصب و راه اندازى دو دســتگاه دوربين 

ثبت تخلفات طرح محدوديت تردد شبانه كرونا 
در بلوارهــاى فاطميــه و ارم و برنامه ريزى با 
پليس محترم راهور استان در خصوص فعاليت 
منظم و مستمر مركز كنترل ترافيك جهت بهره 
بردارى از ظرفيت سامانه نظارت تصويرى و در 
راســتاى كنترل محدوديت تردد شبانه صورت 

گرفته است. 
مردانى اضافه كرد: در راستاى پيشگيرى از تجمع 
رانندگان وسايل نقليه بار شهرى ، اين شهردارى 
بر لزوم " آموزش و فرهنگسازى شهروندى " و 
نهادينه كردن فرهنگ استفاده از ماسك به منظور 
پيشگيرى از شيوع و ابتال به ويروس كرونا تاكيد 
كرده كه به طور متناوب نسبت به توزيع ماسك 

رايگان در پايانه ها اقدام مى نمايد.
به گفته مردانى، ضدعفونى وسايل نقليه عمومى 
از جملــه (تاكســى ها و اتوبوس هــا)  نيز به 

صورت روزانه نيز در حال انجام است. 
وى افــزود: با توجه به دســتورالعمل  ابالغى 
از ســوى ستاد كشورى پيشــگيرى و مراقبت 
ويروس كرونا در مقابله با بيمارى هاى واگيردار 
و به منظور كنترل ويروس كرونا، ضمن نصب 
بنرهاى اطالع رسانى راه هاى پيشگيرى از ابتال 
به كرونا ويروس در سطح شهر و ساختمانهاى 
شهردارى، پاكسازى و ضدعفونى سرويس هاى 
بهداشتى و داخل آسانسورها به صورت مستمر 

انجام مى شود.

وى با بيــان اينكه نيروهاى خدماتى مســئول 
نظافت در ســاختمان هاى شهردارى مجهز به 
ماســك و دستكش شــده اند، گفت:  نظافت 
و ضدعفونى ســطوحى كه در تماس مستمر 
كاركنان و شهروندان قرار دارد به صورت مستمر 
انجام مى شود. و دستگاه هاى ضدعفونى كننده 
در هريك از ساختمان هاى ادارى اين شهردارى 

نيز نصب گرديده است. 
مردانى يادآور شد: در راستاى اهميت پيشگيرى 
از شيوع ويروس كرونا و ارائه خدمات مطلوب 
و موثر به شهروندان و افزايش رضايتمندى آنان، 
سامانه تعاملى خدمات غير حضورى با شماره 
137 بدون هيچ هزينه اى براى شــهروندان و با 
امكان سرعت باال در پاسخگويى و امنيت باال در 

انتقال اطالعات  راه اندازى شده است. 
سرپرست معاون خدمات شــهرى شهردارى 
همدان به ديگر اقدامات اين بخش اشــاره كرد 
و گفت: لغو جلسات داخلى مديران و معاونين 

و لغو جلســات مالقات مردمى تا حد امكان، 
اجراى دستورالعمل هاى مربوطه در خصوص  
دور كارى ويــژه كليه همــكاران به خصوص 
افراد داراى بيمارى خاص و زنان باردار، اطالع 
رســانى كليه اقدامات از طريق انتشار توليدات 
چندرسانه اى شــامل (مولتى مديا، اينفوگرافى 
و خبر) و اســتفاده از دســتگاه تب سنج براى 
كاركنان و شــهروندان مراجعــه كننده، تعبيه 
جايگاه هاى مخصوص ضدعفونى دست ها در 
ساختمان هاى اين شهردارى از ديگر اقدامات 

انجام شده عنوان كرد.
وى خاطر نشــان كرد: در همين راســتا ضمن 
آموزش و آگاهى بخشــى كارگــران خدمات 
شــهرى در خصوص راه هاى پيشــگيرى از 
ويروس كرونا، توزيع محلول ضد عفونى، تهيه 
سطل هاى زباله مخصوص ضايعات بهداشتى، 
تهيه تجهيزات بهداشت فردى كارگران خدمات 
شهرى شــامل (مواد شوينده، ماسك، دمپائى) ، 
تهيه و تجهيــز جعبه كمك هاى اوليه و نصب 
بنر اطالع رســانى و پوستر آموزشى پيشگيرى 
از ويروس كرونا در محلهاى اســكان كارگرى 

انجام شد.
مردانى بيان كرد: حفظ ســالمت شــهرى يك 
اولويت و وظيفه همگانى است كه اين شهردارى 
با اعالم هشدار از طريق بلندگو خودروهاى آتش 
نشانى در سطح شهر سعى در يادآورى اين امر 
نموده است و خواســتار اين مهم شد كه  بايد 
همه دستگاه ها، نهادها،ســازمان هاى دولتى و 
خصوصى و از همه مهمتر شــهروندان در اين 
زمينــه تالش كنند كه در اين شــرايط بحرانى 
جهت حفظ سالمت خود و خانواده هايشان در 

منازل بمانند و از تردد بى مورد پرهيز نمايند.

 به دنبال تغيير وضعيت كرونايى در هشت 
شهرســتان همــدان و تبديل شــدن به رنگ 
نارنجى، فعاليت مشــاغل گروه 2 از ديروز از 

سر گرفته شد.
اين تصميم گيرى در حالى اتفاق افتاده است 
كه روز گذشــته تعداد مــواردى كه با عالئم 
تنفسى مشكوك به بيمارى به بيمارستان هاى 
اســتان مراجعه كرده بودند 969 نفر گزارش 
شده است كه 23بيمار مبتال به كوويد 19 در 
بخش آى.ســى.يو مراكز درمانى اين اســتان 
بسترى هســتند و وضعيت جسمى 60 بيمار 

وخيم هستند.
همين دوگانگى در تصميم به بازگشــايى در 
تضاد بــا افزايش روزانه مبتاليان در اســتان 
واكنش هاى متفاوتى را در اقشــار مختلفى از 
مردم به دنبال داشت.گروهى كه بيشتر نماينده 
صنوف و بازاريان همدان بودند اين بازگشايى 
را مثبت ارزيابى كرده و روزهاى پيش رو را 
فرصتى براى جبران خســاراتى كه اين مدت 
متوجه فعاليت هاى آنان شده بود مى دانستند.

پزشــكان  از  گروهى  خبرنگاران،  طرفى  از 
و برخى از اســاتيد امر اين بازگشايى را در 
تضاد با آنچه كرونا در ســطح استان به راه 
انداخته مى دانستند و خواهان اين بودند كه 

با توجه به اينكه در 24 ساعت گذشته 548
نفر هم به آنان اضافه شد و تعداشان به 44

هزار و 680 نفر رسيد حداقل محدوديت ها 
تا زمان نزولى شــدن و كاهش يافتن تعداد 
موارد ابتــال تا حد معقولى بــه جاى خود 

مى ماند. باقى 
شــوربختانه بنا بر اعالم رسمى علوم پزشكى 
همــدان با فوت 11 بيمــار مبتال به كرونا در 
24 ســاعت گذشته آمار متوفيان اين استان از 
ابتداى شيوع اين ويروس تاكنون به يك هزار 

و 990 نفر رسيده است.
با اين حال مســئوالن تصميــم  گرفتند تا بر 
اســاس آخرين گزارش ارائه شده به ستاد 
كرونا استان، مبنى بر اينكه هشت شهرستان 
همــدان در وضعيت نارنجى و شهرســتان 
هاى بهار و اســدآباد در وضعيت قرمز قرار 
دارنــد طرح محدوديت گروه 2 شــغلى را 
كه شــامل پاســاژ، مراكز خريد، تمرين و 
مصلى ها،  مساجد،  ورزشى،  مسابقات  انجام 
آبميوه و بستنى فروشــى ها و مراكز تهيه و 
طبخ غذا به صورت بيرون بر، آرايشگاه هاى 
مردانه، بازار فروش خودرو، مراكز شــماره 
گذارى اتومبيل، بازار فروش فرش، موكت، 
فرش ماشــينى، اســباب بازى فروشى ها، 

فــروش لوازم خانگى، عمده فروشــى ها و 
ديجيتال،  و  چاپ  خدمات  خرده فروشى ها، 
كادوفروشى ها،  ساختمانى،  داخلى  تزئينات 
آژانس هاى  عكاســى ها،  پارچه فروشــى ها، 
مبلمان،  فروش  پرده سراها،  امالك،  مشاوره 
كيــف و كفش، نوشــت افــزار، خياطى و 
خرازى هــا و لوازم آرايشــى و بهداشــتى 
مى شــوند لغــو كنند و مجــوز فعاليت اين 

گروه را صادر نمايند.
مسئوالن ستاد كرونا بنا بر گفته سخنگوى اين 
ســتاد معتقدند بر اساس طرح جامع مديريت 
هوشــمند و طبق رنگ بندى بايد در مناطق 
داراى شرايط قرمز كرونايى تنها مشاغل گروه 
يك فعال باشند اما در هشت شهرستان داراى 
وضعيت نارنجى عالوه بر گروه يك مشاغل 

گروه 2 نيز فعال شدند.
به همين دليــل با وجود تغييــر رنگ بندى 
كرونايى اســتان اما بايد فعاليت مشــاغل با 
در نظر گرفتن پروتكل هاى بهداشــتى باشد 
و مولفه هايى نظير رعايــت فاصله فيزيكى، 

استفاده از ماسك و پرهيز از تجمع و ازدحام 
مورد توجه قرار گيرد.

سخنگوى ستاد كرونا اســتان همدان در اين 
خصوص به ايرنا گفته است در مناطق نارنجى 
حضور تا دو سوم كاركنان دستگاه هاى ارايه 
دهنده خدمات ضرورى و مرتبط با ماموريت 
هاى اساسى در محل كار با تشخيص باالترين 
مقام مسئول آن دســتگاه است در عين حال 
حضور كاركنان ساير دستگاه ها تا 50 درصد، 
لغو همــه ماموريت هــاى ادارى غيرفورى، 
برگزارى جلسه با رعايت الزامات در فضاى 
سربســته حداكثر با حضــور 20 نفر در نظر 

گرفته شده است.
مهرداد نادرى فر افــزود: واحدهاى فرهنگى 
و اجتماعى نظير نمازهاى جمعه، مســاجد، 
مراســم مذهبى و مراســم آيينــى در مناطق 
نارنجــى هماننــد مناطق قرمــز كرونايى به 
طور كامــل تعطيل اســت همچنين آموزش 
در مــدارس و دانشــگاه همچنان به صورت 

مجازى صورت مى گيرد.

پس از يك دهه در سال 1402

كنگره 8000 شهيد همدان  برگزار مى شود

فعاليت مشاغل گروه 2 در همدان 
از سر گرفته شد

مديريت شهرى 
در خط مقدم مقابله با كرونا
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توزيع 313 كيلو گوشت قربانى 
بين نيازمندان اسدآباد

 اســدآباد-خبرنگار همدان پيام-مصادف با 21 رمضان با ذبح يك 
رأس دام سنگين 313 كيلو گوشت بين نيازمندان اسدآبادى توزيع شد.

حاج مطلــب توكلى با همكارى گروه جهادى شــهيد حججى حوزه 
مقاومت بسيج شهرى شهدا اقدام به توزيع 313 بسته گوشت گرم كرد.

وى تاكيد كرد: قرآن كاتالوگ و دستورالعمل زندگى ما مسلمانهاست و 
افتخار اين را داريم آخرين پيامبر و كاملترين دستور زندگى از آن ماست 

اگر دستورات آنرا در زندگى پياده كنيم سعادتمند خواهيم شد.
توكلى ادامه داد: مسلمان بايد منظم ترين، قانونمند ترين و پرتالش ترين 
انسان در كره خاكى باشــد اگر اينگونه نيست مشكل از اسالم نيست 
مشكل از مســلمانى ماست، مسلمان بايد بصيرت داشته باشد. اين امر 
عادى است كه غرب به دنبال اغتشاش در كشورهاى مسلمان باشد تا به 

نفع خود بهره بردارى كند ما بايد هوشيار باشيم.
توكلى با انتقاد از چند شــغله ها در كشور گفت:خداوند را شاكرم كه 

همواره مرا براى كمك به همشهريانم هدايت مى كند.

هنرمندان فرشبافى سرمايه هاى شهرستان 
درگزين هستند

 درگزين-خبرنــگار همــدان پيام-فرمانــدار شهرســتان درگزين 
گفت: هنرمندان حوزه فرشــبافى و صنايع دستى، يكى از مهمترين و 

ارزشمندترين سرمايه هاى شهرستان هستند.
على اصغر ناظرى پور در جلسه كميته فرش شهرستان درگزين ضمن 
تاكيد بر حمايت از جامعه فعال در حوزه صنايع دستى، گفت: درگزين 

در حوزه فرشبافى داراى سبقه و قدمت تاريخى بسيار زياد است.
وى افزود: با توجه به تاريخچه كهنى كه شهرستان درگزين در بحث توليد 
فرش و قالى دســتباف دارد، در حال حاضر مى توان گفت محصوالت 
بافته شده توسط هنرمندان اين شهرستان، جز بهترين، زيباترين، باكيفيت 
ترين و اصيل ترين نوع فرشها وقالى ها در سطح كشور است. فرماندار 
افزود: تشكيل اتحاديه و تعاونى فرشبافان در شهرستان مى تواند بسيارى 
از مشكالت و مسائل اين حوزه را به خودى خود حل كنيد و درگزين 
هم اكنــون آمادگى اين را دارد و هيچ مســاله خاصى در اين موضوع 

وجود ندارد.
وى تصريح كرد: اداره صنعت و معدن به عنوان دســتگاه متولى حوزه 
فرش مأمور است تا مشكالت مربوط به تسهيالت، بيمه، تشكيل اتحاديه 

و تعاونى فرش شهرستان و بافندگان را از ساير دستگاه ها پيگيرى كند.

مالير صاحب خانه هالل خبرنگاران مى شود
  مالير-خبرنگار همدان پيام- مالير در استان همدان و غرب كشور 

نخستين شهرستانى است كه صاحب خانه هالل خبرنگاران مى شود.
سرپرســت جمعيت هالل احمر مالير از راه انــدازى خانه هالل اين 
شهرستان همزمان با هفته هالل احمر خبر داد و گفت: مالير در استان 
همدان و در غرب كشــور نخستين شهرستانى است كه صاحب خانه 

هالل مى شود.
شــهاب عظيمى در نشســت هماهنگى راه اندازى نخستين خانه هالل 
شهرى مالير در منطقه كم برخوردار «سرِجو» اظهار داشت: خانه هالل 
خبرنگاران در ســراى اهل قلم واقع در ميدان زنديه مالير راه اندازى و 

آغاز به فعاليت مى كند.
وى افــزود: عالوه بر اين از پنج خانه هاللى كه در مناطق كم برخوردار 
اســتان همدان راه اندازى خواهد شــد، يك خانه هالل مربوط به شهر 
مالير است كه پس از ارزيابى هاى به عمل آمده، در منطقه كم برخوردار 
«ســرِجو» به عنوان پايلوت و هفته آينــده همزمان با هفته هالل احمر 

راه اندازى مى شود.
عظيمى راه اندازى خانه هاى هالل در مناطق كم برخوردار شهرى را در 
راستاى نمونه موفق خانه هالل در محله هرندى تهران و الگو و بخشنامه 
شدن اين طرح براى ساير نقاط كشور دانست و بيان كرد: در حال حاضر 
اين نخستين خانه هالل شهرى در مالير است كه اعتبار مورد نياز به آن 

تعلق يافته و اميدواريم به محالت ديگر نيز تّسرى پيدا كند.
وى ادامه داد: در كنار كمك هاى مردمى، شناسايى ظرفيت ها و مشكالت 
فرهنگــى، اقتصادى و اجتماعــى اهالى محله و همچنين شناســايى 
بافت هاى فرســوده و كمك به بازسازى اين بافت ها و بازتوانى مناطق 
كم برخوردار با كمك دستگاه هاى اجرايى مختلف، آموزش خودامدادى 

نيز ارايه مى شود.
وى با بيان اينكه ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) حامى مالى اين 
طرح است، هدف از تشكيل خانه هاى هالل را توسعه خدمات داوطلبانه 
و تاب آورى جوامع محلى، آموزش تمام اهالى با رده هاى سنى مختلف 
و ايجاد آمادگى براى پاســخگويى مناســب در زمان وقوع حوادث و 

بحران ها عنوان كرد.
سرپرست جمعيت هالل احمر مالير با اشاره به راه اندازى 33 خانه هالل 
در روســتاهاى مالير گفت: همزمان با هفته هالل احمر 10 خانه هالل 
در روســتاهاى اين شهرســتان راه اندازى مى شود كه در مجموع تعداد 

خانه هاى هالل روستايى مالير به 43 مورد خواهد رسيد.
عظيمى يادآور شد: با افتتاح خانه هالل خبرنگاران و خانه هالل شهرى 
منطقه ســرجو، در مجموع تعداد خانه هاى هالل در اين شهرســتان به 
45 مورد مى رسد تا عالوه بر بازتوانى و توانمندسازى محالت، ضمن 
افزايش ســطح آگاهى امدادى اهالى، نسبت به خدمات رسانى در زمان 

وقوع حوادث و بحران ها مفيد واقع شوند.
وى بيان كرد: از دى ماه ســال گذشته تا ابتداى ســال جارى، 43 دوره 
آموزش مخاطرات در روستاهاى مالير توسط جمعيت هالل احمر اين 

شهرستان برگزار شد كه بيش از 2 برابر سهميه شهرستان بوده است.
عظيمى همچنين به توزيع 500 بسته غذاى گرم همزمان با روز شهادت 
حضرت على(ع) بين خانواده هاى نيازمند و برگزارى مراســم احيا در 
شــب هاى قدر 21 و 23 ماه مبارك رمضان در فضاى باز درياچه كوثر 

مالير و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اشاره كرد.

بازسازى و مرمت حمام قديمى روستاى 
«كمك سفلى» در سال جارى

 مدير اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان 
اســدآباد از مرمت و بازسازى حمام قديمى روستاى كمك سفلى اين 

شهرستان در سال جارى خبر داد
كامران اكبرى شــايگان اظهار كرد:حمام قديمى روستاى كمك سفلى 
مربــوط به اوايل دوران قاجاريه به عنوان يكى از بناهاى اضطرارى با 

اختصاص اعتبار الزم در سال جارى مرمت خواهد شد.
وى با بيان اينكه ميراث فرهنگى شهرستان پيگير ثبت اين حمام قديمى 
در فهرســت آثار ملى كشــور بوده و نسبت به تشكيل پرونده اين اثر 
براى پيگيرى اقدام كرده اســت، افزود: عالوه بر اين اثر قديمى، چهار 
اثر تاريخى ديگر شهرســتان شامل كتيبه مسجد جامع شهر مربوط به 
دوران صفويه، حمام تاريخى شــهر آجين و دو درخت كهنســال در 
پيراســماعيل باال و پايين نيز براى ثبت در فهرســت آثار ملى كشور 

توسط ميراث فرهنگى شهرستان در دست اقدام و پيگيرى قرار دارد.
اكبرى شايگان توسعه زيرســاخت هاى روستاهاى هدف گردشگرى 
و مرمت و بازســازى بناهاى تاريخى را از اولويت هاى امســال اداره 
ميراث فرهنگى شهرســتان برشــمرد و گفت: پل شكسته، آب انبار 
صفوى و حمام نيلوفر شهرستان اسدآباد سه اثر ثبت شده در فهرست 
آثار ملى كشــور است كه در سال جارى با اختصاص اعتبار نسبت به 
ادامه مرمت اين آثار اقدام خواهد شد ضمن اينكه حمام كمك سفلى 
هم به عنوان يكى از بناهاى اضطرارى براى مرمت در برنامه هاى سال 

جارى قرار خواهد داشت.
وى در ادامه از اتمام پروژه سيســتم روشــنايى معابر روستاى هدف 
گردشــگرى ملحمدره خبر داد و تصريح كرد: بــا اعتبارى افزون بر 
250 ميليون تومان سيستم روشنايى معابر روستاى هدف گردشگرى 

ملحمدره معروف به ماسوله غرب كشور انجام شد.
به گزارش روابط عمومى اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دستى شهرستان اســدآباد، اكبرى شايگان همچنين با اشاره به تعطيلى 
تمامى خانه هاى بوم گردى و سفره خانه هاى سنتى روستاهاى هدف 
گردشگرى شهرستان به علت شرايط كرونا خاطرنشان كرد: متأسفانه 
از ابتداى ســال تاكنون بــه علت تداوم شــرايط كرونا و محدوديت 
هاى جديد كرونايى خانه هاى بوم گردى شهرســتان به تبع خانه هاى 
بوم گردى سراســر كشور جذب مسافر نداشــته اند و اين امر اوضاع 

گردشگرى روستاهاى هدف را ناخوش احوال كرده است.
وى يادآور شــد: خانه هاى بوم گردى در حال حاضر در كنار كسادى 
و ركود بازار گردشگرى درگير پرداخت تسهيالت كرونايى خود بوده 
و به علت شرايط بد اقتصادى خود قادر به پرداخت اقساط تسهيالت 
خود نيســتند و بانك هاى عامل نيز در اين رابطه كمك الزم را با آنها 
در رابطه با معوقات و يا امهال بانكى ندارند كه نياز است در اين زمينه 
براى مرتفع شــدن مشــكل خانه هاى بوم گردى با بانك ها چاره اى 

انديشيده شود.

بى اعتنايى برخى اعضاى كارگروه پسماند نهاوند به مصوبات
8 اخطاريه صادر و 3 دهيار به دادگاه معرفى شدند

 نهاوند-خبرنگارهمدان پيام-برخى از اعضاى كارگروه پســماند اين شهرستان هنوز 
نسبت به پيگيرى  و اجراى وظايف قانونى خود اقدامى نكرده اند.

م رئيس اداره محيط زيست نهاوند در جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان نهاوند 
گفت: متاســفانه پس از گذشت يك سال از مصوبات كارگروه پسماند شهرستان بعضى 
از اعضاى كارگروه پسماند هنوز نسبت به پيگيرى  و اجراى وظايف قانونى خود اقدامى 
نكرده اند. هرداد ســلگى  ادامه داد: اين مصوبات شــامل دفع غيراصولى فاضالب هاى 

شــهرى، مديريت خودروهاى حمل فاضالب، طرح جامع بازيافت زباله، تجميع مكان 
دفن زباله شهرســتانها در جنوب استان و مديريت دفع نخاله هاى ساختمانى بودند بايد 

پيگيرى مى شدند.
وى با اشــاره به وجود آلودگى در منابع آبى افزود: متاســفانه بيشترين منبع آلوده كننده 
آب هاى زيرزمينى و رودخانه ها ورود فاضالبها روستايى و شهرى  و استفاده از سموم 

و آفت كش ها در بخش كشاورزى است.
وى اظهار داشــت: برخى مكان هاى دفن زباله روستايى و شهرى فاقد مكان مناسب و 
فنس كشى اســت كه اين مكانها محل مناسبى جهت زادآورى و تامين غذاى حيوانات 

ولگرد بخصوص سگ ها و آلودگى هاى زيست محيطى شده است.

سلگى افزود: در اين خصوص 8 اخطاريه به شهردارى ها و دهيارهاى متخلف در زمينه 
دفــن غيراصولى زباله ها ابالغ شــده و 3 دهيار به دليل بــى توجهى به بحث مديريت 
پسماند و دفن غير اصولى زباله ها به دادگاه معرفى شدند. معاون فرماندار نهاوند نيز در 
اين جلســه به اجراى مصوبات جلسه به ويژه اهميت بازيافت و مديريت دفن بهداشتى 
زباله ها در جنوب استان، مديريت خودروهاى حمل فاضالب هاى خانگى و همچنين 
مديريت دفع نخاله هاى ساختمانى و پسماند تاكيد كرد. آيت صالحى وى افزود: ظرف 
مدت يك هفته هر كدام از اعضاى كارگروه نسبت به اجراى مصوبات به وظايف قانونى 
خــود عمل كنند و گزارش عملكرد خود را در خصوص مصوبات جلســه به دبيرخانه 

كارگروه ارسال نمايند.

 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان 
پيام-كســى فكرش را هم نمى كــرد پس از 
آن ســيل ويرانگرســال98 در مازندران و زير 
آب رفتن بيش از 3هزار مترمربع كشــت توت 
فرنگــى و هدر رفتن تالش هــاى اين زوج ، 

دوباره راه عالقه را از سر بگيرند.
از مازندران و تالش دوســاله ى ســكونت تا 
كشت بوته توت فرنگى و مزرعه اى كه باران 
شســت تا تالش هاى بى وقفه و عالقه اى كه 

اين رنج را به ثمر نزديك مى كرد.
بر فراز كوههاى هميشه سبز و دشت مخملين 
زندگى در پيچ و خم هاى همجوار با نســيم و 
اميد در چندكيلومترى سراب فارسبان مزرعه  ى 
به پا كردند و از شيره ى عالقه شان بر ريشه ى 
زمين بوته هاى اميد كاشتند. اين اولين مزرعه 
كشت توت فرنگى ارگانيك در استان همدان 

است.
بوته هاى  توت فرنگى در مساحت يك هزار 
و 500متر مربع كشــت و  با برداشت روزانه 
حداقــل 100كيلو به مراكز فروش در شــهر 
نهاوند ارســال مى شــود. اين محصول با نام 

"پارسبو" به بازار فروش عرضه مى شود.
ســاير  بــه  ارســال  آمادگــى   

شهرستان هاى استان

محســن خزايى اهل روستاى فارسبان است 
او توانســته اســت به كمك همسرش اين 
مزرعه را بر پا كند و براى 10نفر هم شــغل 

ايجاد كند.
خزايى مى گويد: پس از فراز و نشــيب هاى 
مختلــف از جمله ســيل مازنــدران، باالخره 
توانست با سفرى به استان كردستان و تحقيق 
و مشــورت با كارشناس و فعال اين حوزه در 
كردستان، اين بار ريسك كشت بوته توت را در 
زادگاهش به جان بگيرد.شــرايط آب و هوايى 
فارســبان يا همان محل كشــت بوته ها بايد 
آمدگى پذيرش براى پرورش اين نوع محصول 
را داشته باشد و باتوجه به اين كه پيش از اين 
هم ســابقه ى اين اقدام وجود نداشــته است، 
اگر اين همخوانى اثبات نمى شد، اين ريسك 
پذيرى چيزى جز  خسارت و ضرر دهى مجدد 

نمى شد.
 بوته هاى اميد  به ثمر رسيد

بوته هاى قابل كشــت شناســايى و باالخره 
اســفندماه 99 و بدون در يافت تسهيالت و با 
آورده شــخصى حداقل 25ميليون تومان كار 

كشت آغاز شد.
خزايى خودش هم تحصيل كرده كشــاورزى 
اســت و عالقه ى مضاعفش به اين كار سبب 

شــد تا همه توانش را براى به بار نشستن اين 
اميــد در زادگاهش به كار بگيرد و حاال بعنوان 
مســول اين مزرعه يك هزار و 500متر مربعى 
مى گويد: وقتى شخم بر زمين زديم كسى حتى 
باورش هم نمى شد كه بشود از اين مزرعه آن 
هم براى نخستين بار به مرحله برداشت رسيد 
و  روزانه از زمان كاشــت اسفندماه بوته كارى 
تا ارديبهشت كه گذشــت پس از يك سال و 
2مــاه انتظار حاال مى توانيــم روزانه 100كيلو 

روانه بازار كنيم.
 قابليت بارآورى محصول 

2دوره در سال
خزايى مى گويد: اين مزرعه قابليت بارآورى 
2 دوره را در ســال دارد و 7نفــر را در مزرعه 
مشغول بكار كرده است و با احتساب بازارياب 
و مسئول فروش 10نفر در اين مزرعه مشغول 
شــده اند و با اســتقبال  مردم هم مواجه شده 

است.
همچنين قــرار گرفتن اين مزرعه در مســير 
گردشگرى سراب فارسبان به معرفى و تسهيل 
در بازاريابــى براى فــروش محصول مزرعه 

كمك قابل توجهى داشته است.
 اثبات سازگارى نوع كشت 

با آب و هواى منطقه

خزايى از توانايى توليد نشا بصورت گلدانى و 
عرضه آن هم خبر مى دهد.اين توليد كننده و 
كار آفرين درباره نوع كشت و سازگارى آن با 
آب و هواى منطقه با توجه به اينكه تنها كشت 
توت ارگانيك در استان است، مى گويد: كشت 
بر اســاس ارتفاع و منطقه بوده و تمام كودها 
بيولوژيك استفاده و بر اساس توليد و محصول 
سالم اقدام شده و كودها سفيد يا آوره استفاده 
نشــده است و تنها چند بار محلول پاشى كود 

ميكرو و اسيد امينه بوده است.
 توليد توت ارگانيك با طعمى ماندگار

خزايى درباره افق اين كارگاه و مزرعه كوچك 
هــم مى گويــد: هدف ترويج تــوت فرنگى 
ســازگار با منطقه و ارقام جديد و خوشــمزه 
اســت  كه اصول توليد و محصول سالم تولى   
و در نهايت هم محصولى سالم و ارگانيك بر 
اساس معيار هاى جهانى به بازار تقاضا عرضه 

و ذائقه مردم تحويل داده شود.
 افزايش سطح زير كشت

ايجاد بسته بندى جديد و توجه به بحث بسته 
بنــدى و تبليغات هم از جمله برنامه هاى اين 
مزرعه با توسعه سطح زير كشت به ده برابر و 
جذب نيروى كار بيشتر هم از اهداف ديگر اين 

مجموعه خواهد بود.

 اسدآباد-خبرنگار همدان پيام-پيك چهارم كرونا 
تجربه بسيار سختى بود به طوريكه در يك روز بيش 
از 4000 مورد رپيد تســت انجــام گرفت كه اين امر 
كامًال گوياى سنگينى كار است، در اين پيك همواره 
دل نگران پر شدن تخت هاى بيمارستانى بخش كرونا 

بوديم.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اســدآباد در گفتگو با 
همدان پيام از واكسينه شــدن 600 نفر از افراد باالى 
80 سال اين شهرستان خبر داد و اظهار كرد: شهرستان 
اسدآباد داراى 1633 نفر افراد باالى 80 سال سن است 
كه از هفتم ارديبهشت ماه تاكنون 600 نفر از اين افراد 

واكسينه شده اند.
ايــرج صالحى با بيان اينكــه از 1633 نفر افراد باالى 
80 ســال شهرســتان تعداد 827 نفر در روستا، 759
نفر در شهر اســدآباد و 47 نفر در شهر آجين ساكن 
هستند، افزود: اســدآباد به عنوان نخستين شهرستان 
اســتان همدان بوده كه زودتر از ديگر شهرســتان ها 
نسبت به طرح واكسيناسيون افراد باالى 80 سال اقدام 
كرده اســت. وى خاطرنشــان كرد: در گام نخستين 
واكسيناســيون كادردرمان، كادر بهداشت، پزشكان 
خصوصــى، جانبازان باالى 50  درصــد، پاكبانان، 
پرســنل داروخانه ها، نظام پزشــكى، داروسازان، 
رانندگان طرف قرارداد با دانشــكده علوم پزشكى 
شهرســتان، منشى مطب ها و پرسنل پشتيبانى ستاد 
دانشــكده انجــام و كامل شــده و در حال حاضر 
واكسيناسيون افراد باالى 80 سال به باالى شهرستان  
در حــال اجرا قرار دارد كه با پايان رده ســنى فوق 
پنج سال به پنج ســال پايين تر واكسيناسيون ديگر 
گروه هاى سنى هدف انجام خواهد شد ضمن اينكه 

پيش بينى مى شــود با ورود واكسن هاى ايرانى از 
خردادماه واكسيناســيون سراســرى در كشور آغاز 

شود.
صالحى با اشاره به شرايط قرمز شهرستان تصريح كرد: 
با توجه به اينكه پيك چهارم شيوع كرونا در شهرستان 
اســدآباد ديرتر از ديگر شهرهاى استان اتفاق افتاد به 
طور قطع براى رسيدن به وضعيت زرد و آبى دو هفته 

زمان نياز خواهد بود.
وى تعداد كل واكســن هاى دريافتى دانشكده علوم 
پزشكى اسدآباد را 2359 ُدز برشمرد و يادآور شد: از 
اين ميزان واكسن دريافتى تاكنون 1944 دز از واكسن 
به گروه هاى هدف شهرســتان تزريق شــده است و 

مابقى دز دريافتى نيز در حال تزريق قرار دارد.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد در ادامه با 
بيان اينكه از ابتداى شــيوع كرونا تاكنون از 20 درصد 
جمعيت شهرستان توسط دانشكده علوم پزشكى تست 
كرونا گرفته شــده اســت، اضافه كرد: از اين درصد، 
4000 نفر مثبت كرونايى بوده اند كه 4 درصد جمعيت 

شهرستان را شامل مى شوند.
وى افزود: رعايت فردى پروتكل هاى بهداشــتى در 
شهرستان اسدآباد در حال حاضر 75 درصد و درصد 
كلى رعايت پروتكل ها 65 درصد است كه هنوز هم 

در اين رابطه نياز به آموزش و جاى كار دارد.
صالحى تعــداد بيماران كرونايى بســترى كنونى در 
بيمارستان  شهرستان در بخش كرونا را 51 نفر برشمرد 
و يادآور شد: از اين تعداد، سه نفر در بخش آى.سى.يو 
بسترى بوده و خوشبختانه طى 24 ساعته گذشته مورد 

فوتى نداشته ايم.
وى با اشــاره به اينكه از 51 بيمار بســترى تعداد 11

بيمار بســترى جديد هســتند و در روز گذشته 230
مورد رپيد تست انجام گرفته است، گفت: پيك چهارم 
كرونا تجربه بســيار ســختى بود به طوريكه در يك 
روز بيش از 4000 مورد رپيد تســت انجام گرفت كه 
اين امر كامًال گوياى ســنگينى كار دانشكده در شيوع 
پيك چهارم كرونا در شهرســتان است و در اين پيك 
همواره دل نگران پر شــدن تخت هاى بيمارســتانى 
بخش كرونــا بوديم. صالحى مطرح كــرد: با كمك 
خدا و نيز با همكارى همكاران و معاونان دانشــكده 
و اعضاى ستاد كروناى شهرستان خوشبختانه در حال 
حاضر به وضعيت نسبتاً ثابتى رسيده ايم اما هنوز تعداد 
بيماران كاهش نداشــته البته قابل كنترل تر شده و آن 
موج ســنگين قبل در حال نزول است و براى كاهش 

محسوس به دو هفته زمان نياز خواهد بود.
فرماندار شهرستان اسدآباد نيز اظهار كرد: براى وصول 
چك در بانك ها با توجه به محدوديت هاى كرونايى 

و تعطيلى بازار و مشــاغل گــروه 2، 3 و 4، 10 روز 
امهال گذاشته شده كه اين امر كمك بزرگى به بازاريان 
بوده و نياز اســت اين مصوبه براى همكارى به بانك 

ها اعالم شود.
ســعيد كتابى با تأكيد بر اينكه مسئوليت برگزارى هر 
گونه مراسم ها و تجمعات در سطح روستاها با دهياران 
اســت، مطرح كرد: انتظار داريــم مباحث توجيهى و 
آموزشى سطح روستاها نيز توسط بهورزان روستا به 
عنوان مكمل فعاليت دهياران در راستاى پيشگيرى از 

كرونا انجام گيرد.
وى همچنين با اشــاره به تــداوم فعاليت تيم نظارتى 
شهرســتان با حضور نيروهــاى انتظامى، هالل احمر 
و اتــاق اصناف در بحث محدوديــت هاى كرونايى 
خاطرنشــان كرد: شــب هاى احياء  شهرستان بايد با 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى با جمعيت محدود و 
حداكثر دو ســاعت در فضاى باز كه توسط سازمان 

تبليغات اســالمى پيش بينى شده، برگزار شود ضمن 
اينكه ممنوعيت تردد شــبانه در شب هاى احياء اجرا 

نمى شود.
فرماندار شهرستان اسدآباد با بيان اينكه در پيك چهارم 
كرونا وضعيت هنوز كاهش محسوسى نداشته است، 
يادآور شد: براى تغيير وضعيت محسوس بايد تعداد 
بيماران بسترى شهرستان به كمتر از 10 نفر كاهش يابد.

وى با تأكيد بر مديريت هر چه بيشتر شيرينى فروشى 
هاى سطح شهرستان به علت ازدحام اظهار كرد: سوپر 
ماركت ها، خواروبارفروشى ها، شيرينى فروشى ها، 
عطارى ها و موبايل فروشى ها در بازرسى هاى اداره 
صمت و گشت هاى مشترك در رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى بايد ويژه تر ديده شوند و نظارت جدى ترى 

نسبت به اين واحدها انجام گيرد.
كتابى در ادامه با تأكيد بر اســتمرار فعاليت ادارات با 
رعايت مقررات دوركارى و پروتكل هاى بهداشــتى 
تصريح كرد: در بازديدها و نظارت هاى تيم بازرسى 
شهرستان تهويه مناسب ادارات، سازمان ها و بانك ها 
بــا توجه به تردد ارباب رجوع و مراجعان حتماً مورد 

توجه باشد.
وى همچنين اظهار كرد: فعاليت باشگاه هاى ورزشى 
همچنان ممنوع بوده و در اين راســتا از ابتداى طرح 
جديد محدوديت هاى كرونايى برخى از باشــگاه ها 
اقدام به بازگشــايى باشــگاه خود كرده بودند كه اين 

باشگاه پلمب و با آنها برخورد شد.
كنترل و نظارت دستفروشان توسط سد معبر شهردارى 
از ديگر مواردى بود كه فرماندار اسدآباد در اين جلسه 
نســبت به آن تأكيد كرد و يادآور شــد: با ادامه روند 
واكسيناســيون الزم اســت اداره آموزش و پرورش 
شهرستان سالن ورزشى تعيين شده خود در اين راستا 
را همچنان در اختيار دانشكده علوم پزشكى شهرستان 

قرار دهد. 

كشت «پارسپو» محصول جديد استان 
در نهاوند

پيك چهارم همواره دل نگران پر شدن تخت هاى كرونايى بوديم

زحمات و تالش هاى 
معلمان در دوران كرونا 

چندين برابر شد
 مديــر آموزش وپرورش نهاوند گفت: در دوران 
شــيوع ويروس كرونا، بــا وجود اينكــه آموزش 
حضورى تعطيل شــد، اما زحمــات و تالش هاى 

معلمان ما چندين برابر شد.

محمدحســين دارايــى در ديــدار بــا فرمانــدار 
نهاونــد بــا تبريــك هفتــه معلــم بــه تمــام معلميــن 
دلســوز و فــداكار شهرســتان، اظهــار داشــت: 
ــن دوران كار  ــت در اي ــوان گف ــرات مى ت ــه ج ب
معلميــن مــا چنديــن برابــر شــده اســت و معلمــى 
كــه در هفتــه 24 ســاعت كالس دارد، شــايد 
نزديــك بــه 100 ســاعت بــراى آمــوزش مجــازى 

ــذارد. ــت بگ ــه وق ــول هفت ــوزان در ط دانش آم
وى زحمات شبانه روزى معلمان در زيست بوم جديد 

را قابل تقدير دانســت و گفت: در اين ايام مدارس 
تعطيل شــد، اما آموزش به هيچ وجه تعطيل نشد و 
معلمان با فــداكارى، تعليم و تربيت دانش آموزان را 

از طريق فضاى مجازى به نحو احسن دنبال كردند.
مديــر آمــوزش وپــرورش نهاونــد در ادامــه چنــد مورد 
از مهمتريــن موفقيت هــاى آمــوزش وپــرورش نهاونــد 
در طــول ســال تحصيلــى جــارى را برشــمرد و گفــت: 
ــب  ــه كس ــوان ب ــا مى ت ــن موفقيت ه ــن اي از مهمتري
ــدان،  ــتان هم ــطح اس ــر در س ــروژه مه ــر پ ــه برت رتب

ــر اســتان همــدان، كســب  ــه شــوراى برت كســب رتب
رتبــه اول اســتان در شــاخص هاى توســعه آموزشــى، 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــى دان ــدى راهياب ــد 400 درص رش
ــى  ــى و ادب ــاى علم ــورى المپياده ــه دوم كش مرحل
نســبت بــه ســال گذشــته، كســب عنــوان رتبــه برتــر 
اســتان توســط پژوهشســراى دانــش آمــوزى نهاونــد، 
كســب بيــش از يــك چهــارم آمــار معلميــن ســرآمد 
كل اســتان توســط معلميــن شهرســتان نهاونــد (12 نفر 

از 46 نفــر) و.. اشــاره كــرد.
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آگهي حصر وراثت
آقاى محمد قنبرى داراى شــماره شناســنامه  5029876324 به شرح 
دادخواست كالسه 112/0000019 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين قنبرى به شماره شناسنامه  
5029869158  در تاريــخ 1395/10/20 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- محمد 
قنبرى فرزند حســين متولد1362 به كد ملــى 5029876324 صادره از 
فامنين پسر متوفى 2- على قنبرى فرزند حسين متولد 1357 به كد ملى 
5029482628 صادره از فامنين پسر متوفى 3- احمد قنبرى فرزند حسين 
متولد 1365 به كد ملى 5029966323 صادره از فامنين پسر متوفى  4- 
رقيه قنبرى فرزند حسين متولد1357  به كد ملى 5029615776 صادره 
از فامنين دختر متوفى  5-مريم  قنبرى فرزند حســين متولد 1357 به 
كد ملى 5029615776  صادره از فامنيــن دختر متوفى  6- الهه قنبرى 
فرزند حســين متولد1368 به كد ملــى 3860060805  صادره از همدان 
دختــر متوفى  7- فاطمه قنبرى فرزند حســين متولد 1352 به كد ملى 
5029603042 صــادره از فامنين دختر متوفى  8- معصومه قنبرى فرزند 
محمد متولد 1322 به كد ملى 5029586318 صادره از فامنين همســر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 37)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

لت
دو

مان
خبرپارل

تأييد صالحيت بيش از 90 درصد 
داوطلبان شوراها در همدان

 فرمانــدار شهرســتان همــدان بــا بيــان اينكــه صالحيــت بيــش 
ــتان  ــان شــوراى اســالمى شــهرها در شهرس از 90 درصــد داوطلب
ــى  ــرى در جانماي ــت از بازنگ ــرار گرف ــد ق ــورد تايي ــدان م هم

ــر داد. ــذ راى خب ــعب اخ ش
محمدعلــى محمــدى بــا بيــان اينكــه فرايندهــاى پيش بينــى 
شــده در تقويــم انتخابــات تاكنــون در ســتاد انتخابــات شهرســتان 
همــدان در موعــد مقــرر و برابــر قانــون بــه انجــام رســيده اســت 
اظهــار كــرد: 417 نفــر در ايــن دوره از انتخابــات بــراى عضويــت 
ــام  ــت ن ــدان ثب ــتان هم ــهرهاى شهرس ــالمى ش ــوراهاى اس در ش

ــد. كردن
وى بــا اشــاره بــه افزايــش حــدود 6 درصــدى داوطلبان ثبــت نامى 
ششــمين دوره انتخابــات شــوراهاى اســالمى شــهر در شهرســتان 
همــدان نســبت بــه دوره قبــل افــزود: در نتيجــه بررســى صالحيت 
داوطلبــان شــوراهاى اســالمى شــهر در هيــأت اجرايــى و نظــارت 
شهرســتان همــدان صالحيــت بيــش از 90 درصــد داوطلبــان مــورد 
تاييــد قــرار گرفــت و مراتــب تاييــد و رد صالحيــت داوطلبــان در 
اجــراى مــاده 53 آييــن نامــه اجرايــى انتخابــات 8 ارديبهشــت بــه 

داوطلبــان ابــالغ شــد.
فرمانــدار شهرســتان همــدان بــا بيــان اينكــه تاكنــون 18 داوطلــب 
انتخابــات شــوراها در شهرســتان همــدان انصــراف داده انــد اضافــه 
ــت  ــان رد صالحي ــكايت داوطلب ــه ش ــيدگى ب ــس از رس ــرد: پ ك
شــده در هيــأت نظــارت اســتان و هيــأت مركــزى نظــارت ليســت 
نهايــى نامزدهــا طبــق مــاده54 قانــون انتخابــات و مــاده 56 آييــن 

نامــه اجرايــى از 17 تــا 19 خــرداد مــاه منتشــر خواهــد شــد.
وى از بازنگــرى در جانمايــى شــعب اخــذ راى خبــر داد و 
ــزار GIS و بازديدهــاى  ــرم اف ــرى از ن ــا بهــره گي اظهــار كــرد: ب
ــاب  ــا احتس ــذ راى ب ــعب اخ ــى ش ــى جانماي ــى ميدان كارشناس
پراكندگــى مناســب بــا اقتضــاى مكانــى و جمعيتــى، در دســترس 
بــودن، پوشــش خدمــات ارتباطــى و امنيــت شــعب مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرى ق بازنگ
محمــدى افــزود: بــا توجــه بــه شــرايط فعلــى و شــيوع ويــروس 
كرونــا برخــوردارى از فضــاى فيزيكــى بــا متــراژ مناســب، 
ــت  ــوا و رعاي ــب ه ــه مناس ــكان تهوي ــدد، ام ــاى متع ورودى ه
فاصله گــذارى اجتماعــى نيــز در بازنگــرى شــعب اخــذ راى مــد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــر ق نظ
ــوراها در  ــات ش ــك انتخاب ــزارى الكتروني ــه برگ ــاره ب ــا اش وى ب
شهرســتان همــدان اظهــار كــرد: برگــزارى الكترونيــك انتخابــات 
شــوراها در هشــت كالن شــهر و 16 مركــز اســتان از جملــه همــدان 
در دســتور كار قــرار دارد و در ايــن راســتا زيــر ســاختهاى مــورد 

نيــاز پيــش بينــى شــده اســت.
ــد  ــا تاكي ــدان ب ــتان هم ــات شهرس ــى انتخاب ــأت اجراي ــس هي رئي
ــرد: عملكــرد  ــح ك ــات تصري ــان انتخاب ــى مجري ــوزش كيف ــر آم ب
نماينــدگان فرمانــدار در دوره هــاى قبلــى انتخابــات مــورد 
ــه و  ــا تجرب ــد ب ــراد توانمن ــا از اف ــه و صرف ــرار گرفت ــى ق ارزياب

ــود. ــتفاده مى ش ــتا اس ــن راس ــى در اي ــاد عموم ــورد اعتم م
ــا بيــان اينكــه 616 داوطلــب شــوراى روســتا در شهرســتان  وى ب
همــدان ثبــت نــام كردنــد افــزود: 68 درصــد داوطلبــان شــوراهاى 
ــوراهاى  ــان ش ــد داوطلب ــزى و 50 درص ــش مرك ــتاهاى بخ روس
روســتاهاى بخــش شــراء بــراى نخســتين بــار پــا بــه ايــن عرصــه 
گذاشــته انــد و فاقــد ســابقه عضويــت در ادوار گذشــته شــوراهاى 

اســالمى هســتند.
محمــدى يــادآور شــد: زيرســاخت هاى الزم بــه منظــور برگــزارى 
هــر چــه باشــكوه تر انتخابــات در شهرســتان همــدان فراهــم شــده 
اســت تــا بــه يــارى خــدا شــاهد حماســه اى پرشــور در انتخابــات 

پيــش رو باشــيم.

چه كسانى مى توانند در انتخابات 
رياست جمهورى ثبت نام كنند؟

 شــرايط جديد ثبت نام انتخابات رياســت جمهورى از ســوى 
شوراى نگهبان تعيين و به وزارت كشور ابالغ شد.

شــوراى نگهبان وفق اصل 110 و 115 قانون اساسى و وظايفى كه 
در بند 10-5 سياســت هاى كلى انتخابات مبنى بر «تعريف و اعالم 
معيارها و شــرايط الزم براى تشخيص رجل سياسى، مذهبى و مدير 
و مدبر بودن نامزدهاى رياســت جمهــورى» بر عهده  دارد و جهت 
ســاماندهى وضعيت ثبت نام داوطلبان، دست به كار شد و معيارهاى 

الزم براى ثبت نام را تعيين و به وزارت كشور ابالغ كرد.
بــه گــزارش مهــر، بــر اســاس ايــن مصوبــه، مقــرر شــده اســت كــه 
مصوبــه ســال 1396 شــوراى نگهبــان در خصــوص شفاف ســازى 
«تعريــف و اعــالم معيارهــا و شــرايط الزم بــراى تشــخيص رجــل 
ــت  ــاى رياس ــودن نامزده ــر ب ــر و مدب ــى و مدي ــى، مذهب سياس

جمهــورى» اصــالح شــود.
ــان انتخابــات رياســت  ــه، از ايــن پــس داوطلب مطابــق ايــن ابالغي
ــا 75 ســال  ــازه ســنى 40 ت ــام بايــد در ب جمهــورى بــراى ثبــت ن

باشــند.
داوطلبــان انتخابــات رياســت جمهــورى بايــد حداقــل داراى 
مــدرك تحصيلــى كارشناســى ارشــد يــا معــادل  آن باشــند و ســابقه 
ــه  ــى كشــور را ب ــاله در ســمت هاى مديريت ــل 4 س تصــدى حداق

ــا ذكــر مصاديــق آن داشــته باشــد. طــور كامــل و ب
دو  بــاالى  شــهرهاى  شــهرداران  اســتانداران،  وزرا،  همچنيــن 
ــا  ــلح ب ــاى مس ــى نيروه ــان عال ــت، فرمانده ــر جمعي ــون نف ميلي
ــات رياســت  ــد در انتخاب ــر مــى توانن ــگاه سرلشــگرى و باالت جاي

ــوند. ــدا ش ــورى كاندي جمه
عــالوه بــر ايــن، كليــه داوطلبانــى كــه بــراى ثبــت  نــام در 
ــى  ــد گواه ــد، باي ــه مى كنن ــات مراجع ــتاد انتخاب ــه س ــات ب انتخاب
عــدم ســوء پيشــينه ارائــه دهنــد و ســابقه محكوميــت كيفــرى اعــم 
ــن  ــم اقتصــادى و همچني ــا جرائ ــط ب ــرى مرتب ــت كيف از محكومي
محكوميــت كيفــرى مرتبــط بــا جرائــم اقــدام عليــه نظــام نداشــته 

باشــند.
مطابق با مصوبه جديد شــوراى نگهبان، داوطلبانى كه فقط ســابقه 

معاونت وزير داشته اند، امكان ثبت نام ندارند.
همچنين اساتيد دانشگاه و اعضاى هيأت  علمى نيز وفق اين مصوبه 

شرايط ثبت نام را ندارند.
بر اســاس اين ابالغيــه، نمايندگان فعلى و ادوار مجلس شــوراى 

اسالمى منعى براى ثبت نام در انتخابات رياست جمهورى ندارند.
شــوراى نگهبان همچنين در مصوبه جديــد ابالغى خود به وزارت 
كشــور، امكان اعتراض را براى داوطلبانى كه طبق شــرايط جديد 
حــق ثبت نام ندارند، در نظر گرفته اســت و اعتراض داوطلبان ثبت 
نام نشده در ســتاد انتخابات وزارت كشور براى بررسى به شوراى 

نگهبان ارسال خواهد شد.
انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى همزمان با ششمين 
دوره شــوراهاى اسالمى شهر، روستا و عشــاير، دومين ميان دوره  
اى مجلس خبرگان رهبرى و نخستين ميان دوره اى مجلس شوراى 

اسالمى يازدهم، 28 خردادماه برگزار مى شود.

داوطلبان در حد توان خود وعده دهند
ــده  ــاره وعده هــاى فريبن ــرگان رهبــرى درب  عضــو مجلــس خب
و بــدون پشــتوانه فكــرى داوطلبــان، گفــت: ممكــن اســت فــردى 
ــود و  ــب  ش ــتا داوطل ــهر و روس ــوراهاى ش ــات ش ــراى انتخاب ب
ــس  ــى مجل ــورى و نمايندگ ــت جمه ــواره رياس ــعارهايى در ق ش

ــدام پرهيزكنــد. ــد از ايــن اق بدهــد كــه باي
جواد مجتهد شبســترى در گفت وگو با ايرنا دربــاره فرمايش هاى 
رهبر انقالب اســالمى درباره انتخابات گفت: هر اقدامى كه امروز از 
ســوى هر شخصى منجر به دلسردى مردم از حضور در انتخابات و 
مشــاركت پاى صندوق شود خيانت و هر اقدامى كه موجب تشويق 
مردم به حضور و مشــاركت آنها در انتخابات شود خدمت به كشور 

و آرمان هاى انقالب اسالمى است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى حضور در انتخابات را حقى ندانست 
كه كسى از آن صرف نظر كند و خاطرنشان كرد: حضور در انتخابات 
حق و وظيفه دينى و ملى اســت و به عنوان يك تكليف بايد در اين 

وظيفه مشاركت داشت.
مجتهدشبســترى يكى از عوامل مهم كم رنگ شدن نرخ مشاركت در 
انتخابات را مشكالت معيشــتى عنوان كرد و راه حل آنرا دورى از 
صندوق ندانســت و در ادامه افزود: راه حل مشكالت كشور حضور 

آگاهانه و انتخاب صحيح است.
وى تصريح كرد: انتخاب صحيح اين اســت كــه مردم با حضور و 
مشــاركت حداكثرى پــاى صندوق راى، داوطلبــى را برگزينند كه 
دغدغه حل مشــكالت و مبارزه با فساد را داشته و اين را در ميدان 
عمل هم نشــان دهد و تنها اهل شعار نباشد و توانايى برطرف كردن 

مشكالت كشور را داشته باشد.
مجتهدشبســترى در ادامه درخواســت كه داوطلبان انتخابات برنامه  
اجرايى، كارشناســانه و مطابق برنامه هاى كشــور و اسناد باالدستى 

ارائه كنند.

به زودى تحريم برداشته مى شود
 رئيس جمهور با بيان اينكه كار مذاكره كنندگان ما در وين بسيار بزرگ بوده 
است، تاكيد كرد: اگر طرف مقابل به طور كامل به قانون عمل كند اين مذاكرات 
زود تمام مى شــود. چرا كه مســير ما در اين مذاكرات صحيح و درست بوده 
اســت. به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى اظهار كرد: 
امروز مردم ايران ثمره ايستادگى، صبر و مقاومت شان را در وين مى بينند. اگر 
دغل كارى و جناح بازى نشــود و گزارش درست به گوش مردم برسانيم اين 
نشــان عظمت ملت ايران و نشان اين اســت كه طرف هاى برجام فهميده اند 
راهى جز بازگشــت به قانون، تعهدات و قطعنامه 2231 وجود ندارد. وى ادامه 
داد: اين پيروزى دولت در ماه هاى پايانى آن است. من به عنوان رئيس دولت به 
مردم اعالم مى كنم تحريم شكسته شده و اگر همه با هم متحد باشيم به زودى 

تحريم برداشته مى شود.

فعاليت  كارگروه اصالح قانون هيأت نظارت 
بر رفتار نمايندگان مجلس آغاز شد

 عضو هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس از تشكيل كارگروه اصالح 
قانون هيأت نظارت بــر رفتار نمايندگان و آغاز فعاليت هايى ابتدايى براى اين 
كار و همچنين توسعه اين قانون و رفع خالءهاى شيوه هاى رسيدگى خبر داد.

حجت االسالم حسن شجاعى در گفت وگو با فارس، افزود: ارتقاء جايگاه هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس و افزايش اثرگذارى اين هيأت مدنظر مجلس 

يازدهم است.
وى تصريــح كــرد:  مطالبه رهبر معظــم انقالب از هيأت نظــارت بر رفتار 
نماينــدگان مجلس اثرگذارى و كامل بودن اجراى اين قانون اســت، چرا كه 
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس مظهر خودنظارتى در داخل مجلس 

محسوب مى شود. 

انتخابات امسال داراى اهميت بيشترى است
  سخنگوى شــوراى نگهبان در خصوص انتخابات پيش رو گفت: انتخابات 
امســال را داراى اهميت بيشترى در مقايسه با انتخابات گذشته دانست.به گزارش 
ايسنا عباسعلى كدخدايى درباره بررسى صالحيت ها هم اظهار داشت كه بررسى 
صالحيت نامزدهاى انتخاباتى هم طبق قانون بر عهده شوراى نگهبان است و اين 
شورا بر اساس قانون اساسى وظيفه بررسى صالحيت نامزدهاى انتخاباتى را برعهده 
دارد وى ادامه داد: اين شورا در حوزه انتخابات مجلس از طريق تعيين ناظران مردمى 
و هيأت هاى نظارت كه از اقشــار مختلف مردم تشكيل مى شود، وظيفه نظارت و 
بررسى صالحيت ها را انجام مى دهد. اگر شكايتى يا اعتراضى هم باشد در جلسات 
نهايى شوراى نگهبان مطرح مى شود.البته در انتخابات رياست جمهورى طبق اصل 
110 قانون اساسى اين وظيفه بر عهده اعضاى شوراى نگهبان قرار گرفته است. اين 

شورا صالحيت داوطلبان براى حضور در اين انتخابات را بررسى مى كند.

 بــا توجه بــه اينكه عمده تخلفــات ايام 
انتخابــات، در بســتر فضاى مجازى شــكل 
مى گيرد تالش براين اســت تــا با همكارى 
پليس فتا اقدامات اين حوزه رصد و كنترل و 

با متخلفين با قاطعيت برخورد شود.
رئيــس كل دادگســترى اســتان انتخابات با 
اشاره  به شكل گيرى شعب تخصصى جرائم 
انتخاباتــى در تمام حوزه هاى قضايى اســتان 
گفــت: انتخابات مظهر حاكميــت قانون در 
كشور اســت؛ بنابراين  هيچ كس نبايد خود 
را فراتر از قانون بداند زيرا مالك در كشــور 
ما اجراى قانون اســت به همين دليل نامزدها 
بايد با اجراى قانون، انتخاباتى سالم و پرشور 

برگزار كنند.
محمدرضــا عدالت خواه در دومين جلســه 
ســتاد پيشــگيرى از جرائم انتخاباتى استان 
همدان برگزارى مطلوب انتخابات را يكى از 
بزرگترين افتخارات نظام جمهورى اســالمى 
ايران دانست و اظهار كرد: در كشور ما تقريبا 
هر دو ســال يك بــار در عرصه هاى مختلف 

انتخاباتى برگزار شده است.
وى بيــان كرد: در ايــن انتخابــات مردم به 
صورت مســتقيم مسئوالن را انتخاب مى كنند 
كــه اين ميزان از مردم ســاالرى دينى و نقش 
آفرينى مردم در تعيين سرنوشت كشور در دنيا 

بى نظير است.
رئيس كل دادگســترى استان همدان هدف از 
برگزارى ستاد پيشــگيرى از جرائم انتخاباتى 
اســتان را پيش بينــى اقدامــات الزم بــراى 
پيشــگيرى از وقوع جرم عنوان كرد و افزود: 
بايد نقاط آســيب پذير حوزه هاى مختلف در 
فضاى انتخابات شناســايى شود و تذكرات و 
توصيه هاى الزم در قالب جلســات توجيهى 
به مسئولين و كانديداها و مسئولين ستاد آنها 

ارائه شود.
وى با تأكيد بر اينكه شعارهاى انتخاباتى بايد 

توام با عزت آفرينى، عاقالنه و حكيمانه باشد 
گفت: نامزدهــا نبايد برنامه هاى غيرقابل اجرا 
و بدون شــناخت از ظرفيت هــا و خالءهاى 
حوزه خود و تنها براى كســب آراء به مردم 
ارائه دهند بلكه بايد توقعات در حد مقدورات 

قانونى باشد.
عدالتخواه با بيان اينكه بايد افراد در راســتاى 
رونــق اقتصــادى، جهش توليد و براســاس 
بســترهاى موجود برنامه ريزى كنند، در ادامه 
انتخابات را مظهر حاكميت قانون در كشــور 
خوانــد و ابراز كرد: هيچ كــس نبايد خود را 
فراتر از قانون بداند زيرا مالك در كشــور ما 
اجراى قانون اســت به هميــن دليل نامزدها 
بايد با اجراى قانون، انتخاباتى سالم و پرشور 

برگزار كنند.
وى تبليغــات زودهنگام به ويــژه در فضاى 
مجازى، استفاده از امكانات دولتى و عمومى، 
ديوارنويسى، فريب و اغواگرى در شعارهاى 
تبليغاتى را از جمله جرائم پرتكرار در جريان 
انتخابات دانســت و گفت: هــدف اصلى از 

اين تأكيدات و توصيه ها عدم تشكيل پرونده 
براى نامزدها در دوران انتخابات اســت اما در 
صورت بروز و احراز جرم به سرعت و بدون 
نوبت در شــعب تخصصــى انتخابات به آن 

رسيدگى خواهد شد.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى استان همدان نيز با بيان اينكه 
در حوزه انتخابــات بايد با اتخــاذ اقدامات 
پيشــگيرانه در راســتاى برگزارى انتخاباتى 
سالم با حفظ امانت دارى حركت كنيم، اظهار 
كرد: دســتگاه قضايى در راستاى پيشگيرى از 
تخلفات انتخاباتى سازوكارهاى را اتخاذ كند 
تا بسترهاى شكل گيرى جرائم اين حوزه رفع 
شود و  ما نيز بتوانيم تا حد ممكن از خسارات 

آن پيشگيرى كنيم.
عباس نجفى محل استقرار ستادهاى تبليغاتى 
را يكى از مشكالت انتخاباتى دانست و گفت: 
به شوراى تأمين استان ابالغ شده تا از استقرار 
ســتادهاى تبليغاتى در رينگ مركزى شــهر 

جلوگيرى شود.

معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى اســتان همــدان ادامه داد:  
محل هاى مشــخص براى تمامــى كانديداها 
در سطح شــهر طراحى خواهد شد تا ضمن 
حفظ زيبايى شهر از تخلفات اين حوزه مانند 
الصاق پوسترهاى تبليغاتى در اماكن دولتى و 

خصوصى پيشگيرى به عمل آيد.   
وى  بيــان كرد: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونــا و بــه منظــور صيانت از ســالمت 
انتخابايه  حوزه هاى  فرمانداران  راى دهندگان 
بايد با اســتفاده حداكثــرى از ظرفيت هاى 
موجود ســازوكارهاى الزم را براى رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشتى در روز اخذ رأى 

فراهم كنند.
نجفى در پايان خاطرنشان كرد: بايد از ظرفيت 
رســانه ها به خصوص صدا و ســيماى مركز 
استان در راســتاى آگاهى بخشى عموم مردم  
نسبت به جرائم و تخلفات انتخاباتى استفاده 
شــود تا بتوانيم تا حد ممكن از آســيب ها و 

مخاطرات اين حوزه پيشگيرى كنيم.

 دبير ستاد انتخابات استان خواستار اجراى 
دقيق قانون در بررســى صالحيت ها شــد و 
گفت: درصدى از داوطلبان شوراى اسالمى 
شهر در اين استان بدون داشتن سابقه و ارائه 
مســتنداتى از ســوى مراجع چهارگانه، در 

هيأت نظارت رد صالحيت شدند.
ابوالقاســم الماســى بيان كــرد: روند احراز 
شــوراهاى  انتخابات  نامزدهاى  صالحيــت 
اسالمى شــهر پس از اتمام مهلت 10 روزه 
تعيين شده براى هيأت اجرايى در هيأت هاى 

نظارت شهرستان ها صورت گرفت.
استاندارى  انتخابات  سياسى و  دفتر  مديركل 
همــدان اضافه كرد: هيــأت اجرايى نظارت 
بــر انتخابات بــا محور قــرار دادن 2 اصل 
قانون مدارى و بــى طرفى و اتكا به مدارك 
و مســتندات ارائه شــده از ســوى مراجع 
چهارگانه اقدام به بررســى سوابق نامزدهاى 

شوراى شهر كردند.
وى در گفت و گو با ايرنا تاييد و رد صالحيت 
داوطلبان انتخابات بدون بررسى پرونده آنها 
در هيأت اجرايى را امرى محال و غيرممكن 
دانســت و اضافه كرد: هنگام استعالم هيأت 

اجرايى از مراجــع چهارگانه براى برخى از 
داوطلبان هيچگونه مســتنداتى از سوى اين 
مراجع ارائه نشــد كه در اين مواقع وضعيت 
فرد در هيأت اجرايى رســيدگى شده و نظر 

اعضاى اين هيأت مالك است.
دبير ستاد انتخابات اســتان همدان ادامه داد: 
همچنين در صورت ارائه مدارك و مستنداتى 

از سوى مراجع چهارگانه، با طرح پرونده هر 
يك از داوطلبــان در هيأت اجرايى و قرائت 
تك تك مســتندات به دست آمده، آنها را با 
دقت كامل مورد بررسى قرار مى دهند تا بى 

دليل حقى از داوطلبى ضايع نشود.
الماســى اظهــار داشــت: چنانچــه مراجع 
چهارگانــه در 10 روز مهلــت تعيين شــده 

پاسخى به استعالم هيأت اجرايى ندهند اين 
به اين معناســت كه آنها سابقه منفى از نامزد 

شورا ندارند.
وى گفت: با توجه به فراوانى در صالحيت 
داوطلبان شــوراى شــهر در هيأت نظارت 
نشســت و رايزنــى وزير كشــور با رئيس 
مجلس شــوراى اســالمى درباره بررســى 
شهر  اسالمى  شوراهاى  داوطلبان  صالحيت 
و روســتا صورت گرفت كه بــه طور حتم 
اين نشست و هماهنگى هاى صورت گرفته 
در تاييد صالحيت افرادى كه سوابقى براى 
آنها از ســوى مراجع چهارگانه ارائه نشده 

موثر است.
يك هــزار و 148 داوطلب براى حضور در 
اسالمى  شــوراى  انتخابات  دوره  ششــمين 
شــهر در اين اســتان ثبت نام كردند كه 51
نفــر در هيأت اجرايــى و 93 نفر در هيأت 
نظارت رد صالحيت شــدند كه در مجموع 
حــدود 18 درصد داوطلبان ششــمين دوره 
انتخابات شوراى اســالمى در استان همدان 
رد صالحيت شدند همچنين تاكنون 57 نفر 

انصراف دادند.

 دبير شــوراى نگهبان انتخابات در ايران 
را يكى از ســالم ترين انتخابات ها در جهان 
دانســت و گفــت: نامزدها بايــد در فرايند 
تبليغــات انتخابات، حرف هاى درســت و 

كارشناسى شده بزنند و به آن پايبند باشند.
آيت ا... احمد جنتى، در جلسه هيأت مركزى 
نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره رياست 
جمهورى با اشاره به اين بخش از فرمايشات 
رهبر معظم انقالب كه «كسى كه مى خواهد 
وارد عرصــه انتخابات شــود، بايد معتقد به 
اســالم، قانون اساسى و رأى مردم باشد؛ لذا 
مطالبه جــدى داريم كه اين موضوع رعايت 

شــود» تأكيد كرد: همان طور كــه معظم له 
فرمودند نامزدهاى انتخابات بايد به اســالم، 
قانون اساســى و رأى مردم معتقد باشــند و 
اين موارد براى نامزدهاى انتخابات از اصول 

خدشه ناپذير است.
به گزارش مهر، وى با بيان اينكه همان طور كه 
رهبر انقالب فرمودند «انتخابات فرصت مهم 
و بى نظيرى براى استحكام پايه هاى اقتدار و 

امنيت كشور» است، انتخابات را تجلى اقتدار 
ملى مى دانيم، تصريح كرد: اينكه بارها گفته 
شده نظام جمهورى اسالمى «مردمى» است، 
جلوه هايــش را مى تــوان در مقاطع زيادى 
ديد كه مظهــرش در انتخابات هاســت كه 
اين حضور مردم در واقع موجب اســتحكام 

پايه هاى نظام اسالمى شده است.
دبير شــوراى نگهبان با تأكيد بر اينكه رهبر 

انقالب فرمودنــد «عده اى با خدشــه وارد 
كــردن در اصل انتخابات و يــا در عملكرد 
دســت اندركاران اعم از شــوراى نگهبان يا 
دســتگاه هاى ديگر موجب دلســردى مردم 
مى شوند كه اين كار غلط است»، متذكر شد: 
متأسفانه معدود افرادى هستند كه حرف هاى 
نادرستى عليه شوراى نگهبان مى زنند تا مردم 
را نســبت به سالمت انتخابات مأيوس كنند 
كه البته بدانند شوراى نگهبان طبق مر قانون 
عمل كــرده و انتخابات با نظارت شــوراى 
نگهبان در ســالمت و اتقــان كامل برگزار 

خواهد شد.

رئيس كل دادگسترى استان تاكيد كرد

برخورد قاطعانه 
با كانديداهاى متخلف
■ داوطلبان انتخابات از ارائه برنامه غيرواقعى بپرهيزند

دبيرستاد انتخابات خواستار اجراى دقيق قانون 
در بررسى صالحيت ها شد

نامزدها درست سخن بگويند و وعده هاى 
بدون پشتوانه ندهند
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نيش و نـوش

حوادث

پرداخت هزينه درمان كروناى دانش آموزان با بيمه حوادث دانش آموزى
 مديــركل تعاون و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش از پرداخت تمام هزينه هاى درمان كرونــا براى دانش آموزان داراى بيمه 

حوادث دانش آموزى و فرهنگيان داراى بيمه تكميلى خبر داد.
به گزارش ايسنا، گودرز كريمى فر گفت: بيمه حوادث دانش آموزى يعنى امنيت خاطر براى دانش آموزان؛ ما گفته ايم در طول شبانه 
روز اين بيمه در قبال همه حوادث دانش آموزان را پوشش مى دهد و مالك حضور فيزيكى دانش آموز در مدرسه نيست بلكه نفس 

وجود دانش آموز بودن مالك است.
وى ادامه داد: اگر دانش آموزى در خانه بود و يك مشكل كليوى برايش پيش آمد يا به هر دليل به سمعك نياز پيدا كرد و موارد بسيار 

اين چنينى با 5,450 تومان پرداخت بيمه حوادث همه اينها پوشش داده مى شود.
وى درباره اينكه آيا هزينه درمان بيمارى كرونا هم شــامل آن مى شــود؟ گفت: بله اگر دانش آموزى دچار كرونا شود همه موارد از 

جمله داروها را اين بيمه پوشش مى دهد.

افزايش 150 درصدى حقوق حداقل بگيران تامين اجتماعى
 وزير تعاون كار و رفاه از اســفند 98 تا فروردين 1400،طى 14ماه، حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعى 132 درصد و پرداخت 

مستمرى حداقل بگيران 150 درصد افزايش يافت.
به گزارش ايســنا، وزير تعاون كار و رفاه اظهار كرد: بيمه تكميلى بازنشســتگان تامين اجتماعى از جمله موضوعات مهمى است كه 
باتوجه به افزايش نياز اين قشر به درمان و مراقبت هاى پزشكى در اولويت قرار گرفت و سهم آورده سازمان تامين اجتماعى در بيمه 

تكميلى نسبت به سال گذشته هفت برابر شد.
 محمد شــريعتمدارى تصريح كرد: به همت بخش درمان ســازمان، درمان همه بيمه شدگان تأمين اجتماعى در شهرهايى كه سازمان، 

بيمارستان ملكى ندارد در بيمارستان هاى دولتى رايگان است.
شريعتمدارى تاكيد كرد: همچنين به منظور جلوگيرى از تردد و رفاه بيشتر بازنشستگان 65 سال به باال، درمان آنها حتى در صورت 

وجود بيمارستان ملكى، در بيمارستان هاى دولتى رايگان است.

كرونا زخم ناسورى كه اثرش مى ماند
مهدى ناصرنژاد»

ــق  ــراى تحقي ــع ب ــى و جام ــزى تخصص ــون مرك ــر تاكن  اگ
پيرامــون چگونگــى پيدايــش ، طغيــان ، آلــوده ســازى و همچنيــن 
پــى آمدهــاى ويــروس كوويــد19 در هيــچ نقطــه جهــان تاســيس 
ــده اى بســيار نزديــك چنيــن  ــدون شــك در آين نشــده اســت ، ب
ضرورتــى در راســتاى تكامــل علــوم بشــرى ، يــا بصــورت 
ــى در  ــا اختصاص ــرفته و ي ــى پيش ــز تحقيقات ــن مراك ــترك بي مش

ــد. ــد دي ــود خواه ــل بخ ــه عم ــف جام ــورهاى مختل كش
پديده شــوم كرونــا در ابعاد علمى خود براى دانشــمندان و مراكز 
تحقيقات پوياى جهانى بســيار فراتر از شيوع يك ويروس بيمارى 
زاى جديد اســت و هزينه ها و آثار اين ويروس ناشناخته در مدت 
نســبتا كوتاه 20 ماهه در جهان در مقايســه با تمــام ويروس هاى 

شناخته شده ، بسيار بيشتر و دور از انتظار بوده است.
 در همين ارتباط با توجه به گسترش مراكز تحقيقات علوم پزشكى 
در جهــان و تجهيزات و همچنين داروهاى متنوع كه در دســترس 
جامعه پزشكى و مراكز درمانى سراسر جهان براى مقابله با بيماريها 
قــرار دارد ،  به نظر مى آيد تاكنون هيچ عارضه بيمارى زا و اپيدمى 

به اندازه كرونا ملتها و دولتهاى جهان را آزار نداده باشد. 
همــه گيــرى بيمــارى كرونــا  بــه علــت طوالنــى شــدن و اوج و فرود 
هــاى چنــد مرحلــه اى خــود و در نتيجــه خــارج ســاختن روال عادى 
ــى ، ذهنيــت  ــل اصل ــان از ري ــل جه ــردى و اجتماعــى مل ــات ف حي
بشــرى را بهــم ريختــه اســت و باعــث عــادت هــاى جديــدى بيــن 
ــا تمــام عــادت هــاى ديريــن و آداب و  مردمــان شــده اســت كــه ب
فرهنــگ نهادينــه شــده در بيــن اقــوام گوناگــون فاصلــه عميــق دارد و 
چنانچــه ايــن تراتــژى شــوم همچنــان تــداوم يابــد چيــزى از خلــق و 
خــوى شــكل گرفتــه در نهــاد بشــرى در طــول اعصــار و قــرون باقى 

نخواهــد گذاشــت.
 متاســفانه بــه لحــاظ گســترش ســايه تاريــك و خفقــان آور 
بيمــارى كرونــا در جامعــه ، تغييراتــى در همــه رفتــار هــا و حــوزه 
ــرات  ــن تغيي ــه اي ــتيم ك ــاهد هس ــى و اقتصــادى ش ــاى اجتماع ه
ســواى برخــى پويــش هــاى مردمــى يــا تشــكل هــاى مــردم نهــاد 
كــه بــراى كمــك بــه همنوعــان در مناســبت هــا و فرصــت هــاى 
مختلــف ، فراخــوان داده مــى شــود ، بــه ســمت ســوى ناهنجــارى 
ــى وفايــى هــا ، فراموشــى هــا و تخلــف و  ــا و ب هــا و نامهربانيه

تقلــب پيــش مــى رود و فضــاى يــاس بوجــود مــى آورد.
ــا دارد رفتــه رفتــه و خزنــده بــه زخــم ناســورى در چهــره   كرون
ــل  ــر نس ــتر دامن گي ــار آن بيش ــه آث ــود ك ــى ش ــل م ــه تبدي جامع
ــرده  ــيارى از خ ــه بس ــه ك ــد ، همانگون ــد ش ــده خواه ــاى آين ه
ــا بــد و همچنيــن  فرهنــگ هــا و عــادت هــاى هرچنــد خــوب ي
ضــرب المثــل هــا و داســتان ســرايى هــا متاثــر از حــوادث بــزرگ 
و طوالنــى ، جنگهــاى خانمــان افكــن و همچنيــن حكومــت هــاى 

طوالنــى و بنيــان كــن در طــول اعصــار و قــرون مــى باشــد.
ــه  ــا ب ــه كرون ــيده اســت ك ــاور رس ــن ب ــه اي ــك ب ــم اين ــا ه   دني
ــر  ــردم را تغيي ــدد راه م ــاى متع ــش ه ــود و در جه ــواه خ دلخ

مى دهــد. 
ــرهايى از  ــتگى قش ــود گذش ــالش و از خ ــود ت ــا وج ــفانه ب متاس
ــق و  ــان و تحقي ــت و درم ــه بهداش ــوص جامع ــه ، بخوص جامع
همچنيــن هزينــه هــاى ملــى و ســنگين و خســارت هــاى هنگفــت 
و غيــر قابــل جبــران كــه بــراى مقابلــه بــا كرونــا انجــام مى شــود ، 
وليكــن خيلــى از مــردم در برابــر ايــن بــالى بــزرگ بــدون تحمــل 
هزينــه اى تســليم محــض هســتند و عاجزانــه دســت هــاى خــود 
ــا چنــگال  ــا ب ــا ميــدان مــى دهنــد ت را بــاال بــرده انــد و بــه كرون
ــر  ــد ب ــه مــى خواهــد و مى دان ــن خــود هــر زخمــى ك زهــر آگي

چهــره جامعــه باقــى بگــذارد.

آرمان ملى: اين بار بورس جان مى گيرد؟
 بستگى به َجنَم سرمايه گذاران داره!!
آسيا: بخش خصوصى و واردات واكسن
 مگه كرونا بياد اشتغال ايجاد كنه!!!

نقش اقتصاد: زخم هاى كرونا بر اقتصاد جهان
  چــه ويروس مظلومــى همه بارهاى ســنگين  رو به دوش 

مى كشه!!!
آفتاب: افزايش حقوق بازنشستگان كم يا كافى؟

 بستگى به قيمت نان داره!!!
حرف مازندران: مجوزها مانع اشتغالزايى

 اومدن اَبروشو درست كنن زدن چشمش رو كور كردن!!
اعتماد: اميد به رفع پاكسازى سياسى

 اميد رو وارد سياست نكنيد تدبيرش از بين ميره!!!
آفتاب: بوى گرانى نان بلند شد

  ولى به نظر بيشتر بوى سوختن جيب هاى مردم!!!
مهدتمدن: دنده كشِى قيمتى در بازار خودرو

  البته اون دنده هايى كه اتوماتيكن و هنوز دســت انسان توش 
كاربرد نداره!!

روزگار: هدر رفتن 30 كيلو پرتقال در شب عيد
  اينا عوارض سفرهاى نوروزى!!

 كيمياى وطن: َدَوران چرخ گرانى!!
  مگه نشنيدى؟ گهى پشت به زين و گهى زين به پشت؟!!

ابتكار: رنگ قرمز بورس در تالطم تصميمات
 نكنه رنگ سال قرمز شده كه همه قفلى زدن روش!!

رويش ملت: امسال ساخت وساز رونق مى گيرد
 البته با اضافه كردن ماسك به مصالح ساختمان!!

سپيد: آيا موج پنجم؛ موج هندى است؟
 مگه بده؟، هم فال هم تماشا!!

دنياى اقتصاد: سه تغيير جهان در پسا كرونا
 كرونا با همه معايبش درس زندگى داد!!

درگيرى و قتل 2 نفر بر اثر اصابت گلوله 
در مالير

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير در تشــريح جزئيات يك فقره 
درگيرى منجر به قتل در اين شهرستان اعالم كردكه  در پى وقوع يك 
فقره درگيرى در يكى از روستاهاى مالير، بر اثر اصابت گلوله سه نفر 

زخمى شدند كه دو نفر آنها به قتل رسيدند.
محمدباقر سلگى با اعالم اين خبر بيان كرد: در پى وصول گزارشى از 
مركز فوريت هاى 110 مبنى بر وقوع يك فقره درگيرى، بالفاصله پس 
از هماهنگى با دستگاه قضايى، مأموران كالنترى 11، پليس آگاهى و 

يگان امداد در صحنه حاضر شدند.  
به گزارش پايگاه خبرى پليس، وى افزود: مأموران پس از حضور در 
محل مشاهده كردند بر اثر درگيرى سه نفر بر اثر اصابت گلوله زخمى 

شدند كه به بيمارستان انتقال يافتند.
سلگى ادامه داد: يكى از مصدومان 54 ساله، حين انتقال به بيمارستان 
و يكى ديگر از مصدومان 26 ساله حين مداوا بر اثر شدت جراحات 
وارده در بيمارســتان جان خود را از دست دادند و مصدوم سوم نيز 
هم اكنون به علت شــدت صدمات وارد شــده، در بيمارستان تحت 

درمان قرار دارد.
وى بيان كرد: با تشــكيل تيم هاى مجرب از مأموران پليس آگاهى و 
عوامل انتظامــى و َردزنى هاى دقيق، بالفاصله هفت متهم طرفين اين 
درگيرى در اين روســتا دستگير شــدند و دو قبضه سالح به همراه 
فشــنگ هاى مربوطه كشف شد. فرمانده انتظامى مالير يادآور شد: در 
بازجويى هاى فنى و پليسى از متهمان دستگير شده و شواهد و قرائن 
موجود در ســابقه طرفين درگير، مشخص شد يكى از طرفين درگير 
كه به علت قتل عمد هفت ســال گذشته در زندان به سر مى  برده، با 
تالش صورت گرفته از سوى اهالى و با أخذ رضايت از اولياى دم، از 
حكم قصاص نجات پيدا كرده است. وى خاطرنشان كرد: اين فرد در 
حال سپرى كردن حبس باقيمانده در اين جرم ارتكابى، اقدام به گرفتن 
مرخصى كرده و به روستاى محل سكونت خود مى  رود كه در مواجهه 
با اعضاى خانواده درگير پرونده ارتكاب به قتل ســال 1392، دوباره 
مشــاجره و نزاع بين آنها به وقوع پيوسته و با توجه به كنترل نكردن 

خشم و دامنه  دار شدن تنش و درگيرى، اين جنايت شكل مى  گيرد.
سلگى با اشاره به اينكه با تشكيل پرونده هر هفت متهم تحويل مراجع 
قضايى شدند و ســاير اقدامات به منظور پيگيرى مراحل قانونى اين 
پرونده در دستور كار مأموران پليس آگاهى شهرستان قرار دارد، گفت: 
در پى وقوع اين حادثه كه باعث فوت دو نفر از اهالى اين روستا شد، 
فرماندهى انتظامى شهرستان مالير، طرح امنيت ارتقاى اجتماعى را به 

منظور برخورد با افراد هنجارشكن و قانون گريز اجرا كرد.

اجراى دوباره ممنوعيت تردد شبانه 
از امشب

رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيــك راهور ناجا از اجراى دوباره 
ممنوعيت تردد شبانه از امشب در تمام شهرهاى كشور خبر داد.

احمد شــيرانى در گفت وگو با فارس در باره آخرين وضعيت اجراى 
محدوديت هاى كرونايى در جاده ها و محورهاى مواصالتى كشــور 
اظهار داشــت: محدوديت هاى طرح كرونا همچنان در جاده ها ادامه 
دارد و خــروج خودرو با پالك بومى از شــهرهاى قرمز و نارنجى و 

ورود پالك غير بومى به اين دسته از شهرها ممنوع است.

 نير احمدى-خبرنگار همدان پيام: سازمان بيمه 
ســالمت از اول ارديبهشــت 1400 براى خدمات 
بهتر و ســريع تر به مردم و البته داليل ديگر اقدام 
به كاهــش كاربرد دفترچه هــاى خدمات درمانى 
كرده اســت. در واقع هدف اين سازمان اين است 
كه در راســتاى ارتقاى دولــت الكترونيك، طرح 
نسخه نويسى الكترونيك را به گونه اى ساماندهى و 
اجرا كند كه ديگر نيازى به استفاده از دفترچه هاى 

كاغذى نباشد.
 در همين باره مدير كل بيمه سالمت استان همدان 
از انعقــاد تفاهم نامــه  همكارى با دانشــگاه علوم 
پزشكى و تأمين اجتماعى در استقرار نسخه نويسى 
و نســخه پيچى الكترونيــك در مراكــز دولتى و 

دانشگاهى خبر داد.
ســعيد فرجى با بيان اينكه بيمه ســالمت از نيمه 
دوم ســال 1398طرح نسخه نويسى الكترونيك را 
اجرايى و بعد نســخه پيچــى الكترونيك را مورد 
توجه قرار داد اظهار كرد: نيمه اول ســال گذشته 
نيز در خصوص آمادگى همكاران نســبت به تغيير 
و تحول اساسى در زمينه اسناد پزشكى، قراردادها 
و ثبت اسناد و نحوه ارسال آنها جلساتى برگزار و 

تالش هاى زيادى صورت گرفت.
وى بــا بيان اينكــه كاهش كاربــرد دفترچه ابتدا 
از پزشــكان عمومى و بعــد متخصصين و نيز از 
شــهرهاى كوچك شروع شــد و از تيرماه سال 

گذشــته در كل اســتان تحويل برگه هاى دفترچه 
به صورت CD از همكاران پزشــك كاهش پيدا 
كــرد كه در اوايــل مهرماه ديگر آنهــا را تحويل 
نگرفتيم گفت: البته پزشكان برگه هاى دفترچه را 
مى نوشــتند و به داروخانه ارسال مى كردند كه در 
آنجا تبديل به نسخ الكترونيك صورت مى گرفت 
و يا پزشــكان برگه مربوط به داروخانه را تحويل 
ما مى دادند اما در نهايت اســفند ماه اعالم شــد 
پزشكان در تمام استان غير از دو شهرستان همدان 
و مالير درخواســت دارويى را كامًال به صورت 

الكترونيك انجام دهند.
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان با اشاره به 
اينكه تقريبا براى نيمه دوم سال نيز به داروخانه ها 
گفته شــد بعد از ثبت اسناد در سامانه ديگر نيازى 
به تحويل آنها نيســت و در اين بين مغايرت ها نيز 
رفع شد افزود: با اطالع رسانى صورت گرفته نسبت 
به استفاده از خدمات الكترونيك و كاهش كاربرد 
دفترچه، از آذرماه نيز به آزمايشــگاه ها اعالم شــد 
نسخه غيرالكترونيك را نپذيرند چرا كه به كاهش 
كاربرد دفترچه كمك مى كرد و باعث مى شد نسخ 

الكترونيك افزايش يابد.
فرجى با بيان اينكه در اســفندماه ســال گذشــته 
با توقــف چــاپ دفترچه هاى تأميــن اجتماعى 
چالش هاى توقف چاپ دفترچه را شناختيم و براى 
اينكه مردم راحت   خدمات بيمه سالمت را دريافت 

كننــد روند را تغيير داديم و كاهش كاربرد دفترچه 
را مطرح كرديم افزود: به دنبال نهادينه كردن روش 
الكترونيك و جايگزين چــاپ دفترچه بوديم كه 

خوشبختانه اين اتفاق افتاد.
وى بيان كرد: امســال نيز اعالم كرديم پزشكان 
اســتان از 21 فروردين تمام درخواســت هاى 
دارويــى را به صــورت الكترونيك انجام دهند 
يعنى قبل از اينكه چاپ دفترچه متوقف شــود 

آنها را به كاهش كاربرد دفترچه الزام كرديم.
 مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان با تاكيد به 
اينكه به دليل شــرايط كرونا و با جلســاتى كه با 
نظام پزشــكى داشــتيم، خيلى به پزشكان سخت 
نگرفتيم  و اين تعامل وجود داشت كه تا حد امكان 
از خدمات الكترونيك اســتفاده كنند افزود: در اين 
مدت پزشكان اگر با مشكالتى مانند قطعى اينترنت 
مواجه  شــدند و امكان ثبــت الكترونيكى وجود 
نداشــت، مى توانند در برگه هــاى دفترچه موجود 

و يا ســربرگ كلينيك خود نســخه را بنويسند و 
داروخانه ها نيز آنها را پذيرش مى كنند. 

وى بــا بيان اينكه به دليل شــرايط قرمز كرونا در 
اســتان محدوديت ها بــه تعويق افتاد تــا از اين 
بحران خارج شــويم و بعــد كار را به طور جدى 
پيــش گيريم گفت: در حال حاضر اكثر پزشــكان 
بخش خصوصى نســخه الكترونيكى مى نويسند و 
گاهى هم موازى با نوشــتن دفترچه كاغذى پيش 
مى روند اما در خواست ما اين است كه كار را تنها 
به صورت الكترونيــك انجام دهند و از برگه هاى 

دفترچه استفاده نكنند.
اســتقرار  بــراى  تفاهم نامــه اى  انعقــاد  از  وى 
نسخه نويســى و نسخه پيچى الكترونيك در مراكز 
دولتى و دانشــگاهى با دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سينا و تأمين اجتماعى خبر داد و افزود: طبق اين 
تفاهم نامه بخشــى از مطالبات مراكز دانشــگاهى 
جلوتــر از اســتان هاى ديگر دريافت شــد و در 

اختيار عوامل دانشــگاه قرار گرفت تا آنها بتوانند 
سيســتم هايى را خريدارى و شــبكه هاى خود را 
توسعه دهند و نيز نحوه كار را براى پزشكان خود 

را تعريف كنند.
مديركل بيمه ســالمت استان همدان تصريح كرد: 
كميته اى بــراى رصد و پيگيرى مفــاد تفاهم نامه 
تشكيل شده كه مى توان به بررسى روند خريدارى 
سيســتم و توسعه شبكه ها و نيز توجيه پزشكان از 

سوى دانشگاه اشاره كرد.
وى با اشــاره به اينكــه اين كميتــه تجهيز كامل 
مراكز درمانى دولتى و دانشــگاهى از بيمارستان ها 
تا درمانگاه هــا و كلينيك هاى ويژه را برعهده دارد 
و روزانــه رصد مى كند گفت: طبــق آخرين آمار 
تعداد قابــل توجهى از پزشــكان از اين طريق به 
نسخه نويسى الكترونيك ترغيب شده اند و آموزش 
الزم را ديده انــد كه در يك هفتــه اخير تعداد آنها 

دوبرابر شده  است.
فرجى با بيان اينكه مديريت در بخش هاى دولتى 
و دانشــگاهى سخت تر از مراكز خصوصى است 
و كار سنگين، عنوان كرد: خوشبختانه با اقدامات 
صــورت گرفتــه در اين زمينه نيــز همكارى و 
همراهى خوبــى وجود دارد كــه اميدواريم در 
دو ماه آينده بخش عمده اى از پزشــكان توان و 
امكان نسخه نويســى الكترونيكى را داشته باشند 

و آن را اجرايى كنند.
ســعيد فرجى در پايان گفت : مــردم مى توانند با 
مراجعه به ســامانه خدمات شهروندى بيمه سالمت 
http//eservices.ihio.gov.ir/esc به آدرس
از خدمات درمانى دريافتى و ســوابق بيمه اى خود 

مطلع شوند.

انعقاد تفاهم نامه  همكارى 
در راستاى استقرار نسخه نويسى الكترونيك

 مسلمانان و آزادگان سراسر جهان هر سال 
مراسم روز جهانى قدس را گرامى مى دارند اما 
اين پرسش مطرح است كه چرا برگزارى اين 
مراسم از اهميت زيادى برخوردار شده است و 

هر سال بر اين اهميت افزوده مى شود.
حضــرت امــام خمينــى (ره) آخرين جمعه 
ماه مبــارك رمضان را به عنــوان روز جهانى 
قدس نامگــذارى كردند تا مرحله جديدى در 
همبستگى با مسئله فلســطين و مبارزه ملت 
فلسطين در ســايه بيدارى ملت هاى مسلمان 
و آزاديخــواه در منطقــه و جهــان در برابر 

صهيونيست ها و استكبار جهانى آغاز شود.
روز جهانى قدس به نماد وحدت، يكپارچگى 
و انســجام ملت هاى مســلمان حول مسئله 
فلسطين و قدس شريف به عنوان اولين مسئله 
جهان اسالم تبديل شــده است و هر سال در 
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان مسلمانان در 

چنين روزى بپا مى خيزند.
در ايــن روز مــردم مســلمان و آزاديخــواه 
كشورهاى مختلف جهان با برگزارى مراسم، 
آيين ها و راهپيمايى گسترده بر اصالت، هويت 
و حق ملت فلسطين در حاكميت بر سرزمين 
قدس و حق تعيين سرنوشــت و آينده خود و 
لزوم بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطينى به 

كشورشان تاكيد مى كنند.
به گزارش ايرنا، مراســم روز جهانى قدس هر 
سال گســترش فرهنگ مقاومت و انتفاضه در 
بين افكار عمومى ملت هاى مسلمان و برمال 
كردن هرچه بيشتر ماهيت رژيم جعلى جنايتكار 
و كودك كش صهيونيســتى در افكار عمومى 
جهان را به همراه دارد و تاكيدى دوباره بر لزوم 
اتحاد هرچه بيشتر در برابر رژيم صهيونيستى 
به عنوان دشــمن اصلى و مشترك ملت هاى 

مسلمان و كل بشريت به شمار مى رود.
جنايت هاى ســران صهيونيست و اقدامات 
نژادپرســتانه آنها در برخورد بــا ملت هاى 
مســلمان منطقه بويژه ملت فلسطين بر هيچ 
كس پوشيده نيست و در اين ميان، نامگذارى 
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز 
جهانى قدس خود جلوه اى از اتحاد مسلمانان 
براى محكوم كردن ايــن جنايت ها و تقبيح 
خوى نژادپرســتانه و ضد بشرى صهيونيست 
ها است و نقشه هاى پى درپى صهيونيست ها 
عليه مســئله فلسطين و مسائل و منافع جهان 

اسالم را برمال مى كند.
در سايه اين پشتيبانى ها و حمايت هاِى جلوه 
گر در روز جهانى قدس اســت كه ما هر ساله 
شاهد تقويت و افزايش توان و بنيان مقاومت 
در منطقه بويژه مقاومت فلسطين بوده ايم كه 
گواه آن نيز بازدارندگى موشكى قوى مقاومت 
در برابر رژيم صهيونيســتى است. اين قدرت 

و تــوان بازدارندگى بيش از پيش شــكننده و 
پوشالى بودن اين رژيم را برمال كرده و مبارزه 

ملت هاى منطقه را افزايش داده است.
همبستگى هر ساله با مسئله فلسطين و قدس 
شريف تقويت روحيه مبارزاتى ملت فلسطين 
بويژه اهالى قــدس را در برابر تجاوزگريها و 
دسيســه هاى صهيونيســت ها عليه اين شهر 
مقدس و مســجد مبارك االقصى را به همراه 
داشــته اســت كه جلوه هاى آن در مقاومت 

مردمى كنونى در جاى جاى كرانه باخترى رود 
اردن قابل مشاهده است.

روز جهانى قدس هر سال باعث تقويت بيش 
از پيش روحيه اعتماد به نفس و خودباورى در 
بين مســلمان و آزاديخواهان جهان شده است 
تا آرمان هاى آزاديخواهانه، اســتقالل طلبانه و 
آزادى بخش را دنبال و با نقشه ها و توطئه هاى 

دشمنان با اعتقاد راسخ مقابله كنند.
روز جهانى قدس امســال نيــز از اين قاعده 

مستثنى نيســت و در سايه تحوالت جهانى و 
منطقه اى يكسال اخير، برگزارى راهپيمايى و 
آيين هاى ويژه امســال در سراسر جهان تبيين 
كننده خط مشى جهان اسالم و محور مقاومت 
و برمال كننده بيش از پيش نقشه هاى دشمنان 
و ميزان وادادگى برخى رژيم هاى عربى است 
كه به آرمان هاى ملت هاى خود و ملت هاى 
مســلمان پشــت كردند و راه سازش علنى با 

دشمن اصلى امت اسالمى را در پيش گرفتند.

روز قدس نماد اتحاد امت اسالمى
■ مراسم روز قدس مجازى برگزار مى شود

نماينده ولى فقيه در استان:
جريان قدس تجربه اى 70 ساله از تقابل ديپلماسى و ميدان است

 نماينده ولى فقيه در استان با بيان اينكه جريان قدس و فلسطين تجربه اى 70 ساله از تقابل بين ديپلماسى و ميدان است، مطرح كرد: 
در طول اين سال ها به خوبى مشخص شد كه ديپلماسى بدون مقاومت و در نظر نگرفتن ميدان جواب نخواهد گرفت.

حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در جلسه بزرگداشت روز قدس استان ، به اتفاقات چند روز گذشته و انتشار صورت وزير 
امور خارجه اشاره و اظهار كرد: در اين چند روز دوگانگى بين ديپلماسى و ميدان و مقاومت مطرح شده كه نه تنها اين موضوع بلكه هر 

دو قطبى سازى كار شايسته اى نيست.
امام جمعه همدان با تاكيد بر اينكه ميدان و ديپلماسى مكمل يكديگر هستند، تصريح كرد: اگر به درستى به اين موضوع نگاه كنيم، همان 

طور كه رهبر معظم انقالب نيز فرمودند، ميدان زمينه را براى ديپلماسى فعال فراهم مى كند و اين دو در ارتباط با هم هستند.
شــعبانى  در ادامه با گراميداشت روز قدس، با بيان اينكه احساس مســئوليت و حساسيت نسبت به سرنوشت جامعه مسلمين يكى از 
آموزهاى دينى است، اعالم كرد: اينكه برگزارى مراسم روز قدس و راهپيمايى در امسال به علت شرايط موجود فراهم نيست، نبايد ما را 

از توجه به فضاى عمومى جامعه غافل كند و بايد به درستى اين روز در جامعه تبيين كرد.
■ ابعاد روز جهانى قدس با توليد محتوا براى جوانان تبيين شود

رسانه هاى گروهى و فرهنگى به نحو مناسب ابعاد و اهميت روز جهانى قدس را با توليد محتوا و برنامه هاى جذاب براى مردم به خصوص 
جوانان تبيين كنند

رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان نيز با اشــاره به اينكه رژيم صهيونيستى همواره خواهان تفرقه افكنى در ميان ملت هاى 
اســالمى است، افزود: اهميت و جايگاه و دستاوردهاى روز جهانى قدس به عنوان پيام راهبردى از سوى امام خمينى(ره) در بين مردم 

به ويژه جوانان بازگو شود.
حجت االســالم سيد محمد حسن فاضليان  اعالم كرد: امسال با توجه به شــيوع ويروس كرونا همچون سال گذشته راهپيمايى اعم از 
خودرويى نخواهيم داشــت و با در نظر گرفتن سالمت مردم و پرهيز از عادى انگارى ويروس كرونا به رسالت دينى و انقالبى خود در 
دفاع از آرمان قدس خواهيم پرداخت. رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان از برگزارى 2 ويژه برنامه نمادين با رعايت شيوه 
نامه هاى بهداشتى در شامگاه پنجشنبه و جمعه خبر داد و افزود از ظرفيت فضاى مجازى، فضاسازى تبليغى و فرهنگى شهرى، برافراشتن 
پرچم فلســطين در كنار پرچم مقدس جمهورى اسالمى در ميادين و گذرگاه ها ، تبليغات شهرى از طريق ناوگان حمل و نقل شهرى و 
پخش ســرودهاى انقالبى در مساجد با هدف حمايت از قدس شريف استفاده از رسانه هاى ديدارى و شنيدارى و نوشتارى در استان با 

موضوع چگونگى اشغال فلسطين از جمله اين برنامه ها است.
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سقف كاهش قيمت دالر به 
سياست هاى دولت و بانك 
اما  مركزى بســتگى دارد 
محدوديت هاى  حذف  اگر 
وارداتى و اعمال ماليات بر 
واردات از طريــق نرخ ارز 
بهترى  روش  برود،  باالتر 
براى بهبود منافع كشــور 
ارز  نرخ  كاهش  به  نسبت 

خواهد بود

نكته خبـر

كاالها و محصوالت بومى استان همدان 
شناسنامه دار مى شوند

 مدير كل استاندارد استان همدان گفت: اداره كل استاندارد استان در 
جهت تحقق شعار سال توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها براى استان 
برنامه اى مبنى بر شناســنامه دار كردن كاال ها و محصوالت توليدى و 
بومى در نظر گرفته كه بتواند كمك حال مؤثرى به توليد، اشــتغال و 

اقتصاد باشد.
محمد مددى بيان كرد: بر اساس وظايف ذاتى و مسئوليت هاى قانونى 
سازمان ملى استاندارد در سطح كشور يكى از دستگاه هاى حامى توليد 
و مدافع مصرف كننده در ســطح ملى ســت كه عمده ماموريت هاى 
آن حاكميتى و تصدى گرى ســت، به نوعى همراهى و پشــتيبانى از 
واحد هــاى توليدى و خدماتى كه بتواننــد با توليد كاال هاى با كيفيت 
و رقابتى پاســخگوى بازار هاى داخلى و حضــور موفق در بازار هاى 

صادراتى باشند.
مددى افزود: در حوزه صادرات و واردات، ســازمان مّلى اســتاندارد 
سال گذشته و امسال در جهت تسهيل و روان سازى فرايند صادرات 
و واردات كاال هاى حد واســط و مــواد اوليه براى واحد هاى توليدى 
تدوين بســته حمايتى انجام داده كه اين بسته در اوايل ارديبهشت ماه 
در ســطح كشور به گمركات و ادارات كل اســتاندارد استان ها ابالغ 
شــد كه فرايند روان سازى و تسهيل در واردات مواد اوليه و مواد حد 
واسط براى واحد هاى توليدى در عرض كوتاه ترين زمان از گمركات 

كشور انجام شود.
وى اشاره كرد: در بخش تدوين، نشــر و بروز رسانى استاندارد هاى 
ملى كه به عنوان يك نقشه راه براى واحد هاى توليدى در جهت انتقال 
دانش فنى و تكنولوژى ايفاى نقش مى كنند يكى از مسير هاى است كه 
كمك مى كند واحد هاى توليدى جهت گيرى به سمت ارتقاع كيفيت، 
استمرار كيفيت و پاســخگويى مناسب و متناسب با نياز هاى مصرف 
كنندگان داخلى، خارجى داشــته باشند و دستگاه هاى پشتيبان در اين 
حوزه از واحد هاى توليدى و خدماتى مشــمول استاندارد اجبارى در 

كشور به شمار مى رود.
مددى گفت: در بحث توانمندســازى و آموزش مديران كنترل كيفى؛ 
در سطح استان بيش از 500 نفر فارغ التحصيل دانشگاهى در رشته هاى 
مختلف وجود دارد كه واحد هاى توليدى اســتان طبق ماده 20 قانون 
تقويت و توسعه نظام استاندارد به عنوان مديران كنترل كيفيت واجد 

صالحيت، تاييد صالحيت شدند و فعاليت مى كنند.
وى ادامه داد: در جهت روزآمد و توانمند نگه داشتن اين افراد هرسال 
برنامه هاى مدونى جهت آموزش و به روزســازى اطالعات و دانش 
فنى اين افراد به فراخور واحد هايى كه در سطح استان و مّلى فعاليت 
مى كنند انجام مى شــود كه بتوانند به واحد هاى توليدى در اســتمرار 
كيفيت، ارتقاع كيفيت، افزايش توان توليد واحد هاى توليدى باســتناد 

اين استمرار كيفيت و ارتقاع كيفيت بتوانند كمك كند.
مدير كل اســتاندارد اســتان همدان اشاره اى به شناســنامه دار كردن 
محصوالت اســتانى كرد و گفت: براى استان برنامه مجزايى مبنى بر 
شناسنامه دار كردن كاال ها و محصوالت توليدى و بومى استان در نظر 
گرفته شده كه اگر كاال ها شناســنامه دار شوند مى توان در سطح مّلى، 
اســتان و حوزه بازار هاى صادراتى به خوبى خود را نشان دهند كه در 
نتيجه باعث ارتقاع توليد، توســعه اشتغال، رونق اقتصادى واحد هاى 

توليدى استان مى شود.
مددى در پاســخ به اين ســوال كه با توجه بــه بحث قاچاق كاال 
شناســنامه دار كــردن كاال و محصوالت مى توانــد جلوگيرى از 
قاچاق كند، گفت: شناســنامه دار كردن كاال يعنى كاال در ســطح 
بازا هــاى داخلى و بين المللى مى تواند معرف باشــد لذا مى تواند 
كمك موثر و عملى به حذف كاال هاى قاچاق و بى كيفيت ســاير 
كشــور ها در بازار داخلــى كند بنابراين هر ميزانــى كه توليدات 
داخلــى از كيفيت خوبى برخوردار باشــند باعث مبارزه با قاچاق 
كاال، جلوگيرى از حضور كاال هاى بى كيفيت در شــبكه توزيع و 

شود. كشورمى  بازار هاى 
وى تأكيد كرد: مردم هنگام خريد توجه ويژه اى به نشــان اســتاندارد 
داشــته باشند، و آن را در دستور كار خود قرار دهند و در صورتى كه 
كااليى داراى نشــان اســتاندارد و كد 10 رقمى الصاق شده باشد در 
صورت مشــكوك به كم كيفيتى و بى كيفيتى مى توانند با ارســال كد 
10 رقمى به ســامانه پيامكى 10001517 كمتر از 30 ثانيه مشخصات 

كاال را دريافت كنند. 
مدير كل اســتاندارد اســتان همدان در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
به اينكه شــاهد جعل نشان استاندارد هســتيم آيا مى توان در تحقق 
شــعار سال گامى در اين زمينه براى جلوگيرى از اين امر كرد، گفت: 
هدف گذارى سازمان مّلى استاندارد ايران در حوزه توليد، نظارت هاى 
حاكميتى و تصادفى از واحد هاى توليدى و خدماتى را جزء وظايف 
ذاتى و جارى ســازمان دانست كه اين امر باعث افزايش كفيت كاال و 

خدمات مى گردد.

300 متر شبكه فرسوده آبرسانى 
همدان از مدار خارج شد

 مدير امور آبفاى همدان گفت: 300 متر شــبكه فرسوده 
آبرســانى همدان با تالش نيروهاى واحد حوادث و اتفاقات 

از مدار خارج شد.
به گزارش روابط عمومى آب وفاضالب استان همدان، حسين 
آذرتكين با بيان اينكه 300 متر شبكه فرسوده آبرسانى همدان 
بــا تالش نيروهاى واحد حــوادث و اتفاقات از مدار خارج 

شد، افزود: اصالح شبكه هاى فرسوده همدان ادامه مى يابد.
وى با اشــاره به اينكه بخشى از شــبكه فرسوده آبرسانى 
همدان عليرغم ايجاد شــبكه هاى جديد همچنان در مدار 
بهره بردارى قرار داشت، گفت: با توجه به شرايط كم آبى 
ســال جارى بازنگرى شبكه توزيع آب و انجام اصالحات 
مورد نياز تا حد زيادى از هدر رفت آب جلوگيرى خواهد 

كرد.
آذرتكين افزود: با اقدام واحد حوادث در قطع و جمع آورى 
بخشى از شبكه فرســوده توزيع آب، زمينه ذخيره  3 ليتر بر 

ثانيه آب در مخازن شهر همدان فراهم شد.
وى عنوان كرد: قطع شــبكه توزيع قديمى شبها و در ساعاتى 
كه مردم كمترين نياز آبى را داشــتند توسط اكيپ حوادث و 

در دوشب متوالى انجام شد.
مدير شركت آب و فاضالب شهرستان همدان بابيان اينكه 
مصرف آب در اين شهرســتان بى رويه است و مردم بايد 
در مصــرف آب صرفه جويى كنند، افــزود: خارج كردن 
شبكه فرسوده آبرسانى از مدار و نشت يابى ها ميزان پرت 

آب را كاهش مى يابد. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

آگهـي مناقصـه (نوبت اول)

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
نگهداري و ..... فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر)شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت 
آدرس به  دولت  الكترونيكي  تداركات  طريق سامانه  از  صرفا  مناقصه  برگزاري  واگذار نمايد.  ذيل  شرايط  با  و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون  اداره  تاييد  مورد  و 

 www.setadiran.ir  مى باشد و كليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت واطالع 
از وضعيت برنده بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير مي باشد.

* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده 
و اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ  1400/02/16لغايت 1400/02/26 از طريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/03/06

در سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه 
خواهد بود.

متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در سامانه 
بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند 

وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد امضاى 

الكترونيكى (داراى مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
*متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.
* پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي 
و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ  1400/03/08ساعت 11 روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و چنانچه پيشنهادى رسيده باشد مفتوح و برنده را 
اعالم مى نمايند./غ (م الف 1027)
چاپ آگهي نوبت اول: 1400/2/16

چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/2/26    

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز 1

شهردارى نهاوند در محدوده قانونى بام شهر 
(تپه ابوذر)  شامل: حفظ و نگهدارى تأسيسات 
وابسته اعم ازنيروى انسانى،تجهيزات وماشين 

آالت مورد  نيازنگهدارى،چمن كارى،انواع 
گل كارى،درختكارى،مبلمان پاركى،وسايل 

ورزشى،سرويس بهداشتى،چاه هاى شبكه آبرسانى

يكسال 8/721/263/726 ريال
12ماه

450/000/000 ريال

غزل اسالمى »
 آن طور كه پيش از اين پيش بينى كرديم 
نرخ ارز كاهشى شد و احتماال تا حوالى 20 
هزار تومان پيش برود اما بعيد است كه زير 

20 هزار تومان متوقف شود. 
نــرخ ارز در ســال 1400 احتمــاال عمدتا 
در كانال 20 و بيــن 20 تا 25 هزار تومان 
در نوسان باشــد اما اين ثبات نسبى باعث 
نمى شــود كه تورم كاالهاى ديگر نيز پايين 

بماند.
آن طور كــه پيش بينى شــده اســت تورم 
سالجارى بين 25 تا 55 درصد خواهد بود 
و اين نشــان مى دهد كه قــدرت خريد نيز 
كاهش مى يابد. چنانچه در يك نظرســنجى 
كاهش  بر  پاسخگويان  درصد  اقتصادى 66 
قدرت خريد در سال 1400 معتقد بوده اند. 
در نتيجه تــورم و كاهش قــدرت خريد، 
ممكن اســت توليدى هاى زيــادى با خطر 
تعطيلــى يا كاهش توليد مواجه شــوند كه 

افزايش نرخ بيكارى را نيز در پى دارد.
از طرفــى كاهــش نــرخ دالر بــه ضرر 
توليدى ها تمام مى شــود. اگر در 3-2 سال 
گذشــته بســيارى از توليدى هــا با وجود 
افزايش تورم و نرخ دالر توانستند وضعيت 
خوبى را براى خود و اشتغال رقم بزنند به 
ايــن دليل بود كه حداقل بخشــى از توليد 
خود را به صــادرات اختصاص داده بودند 
و طــرف خارجى هرطور با آنها حســاب 
مى كرد و يا حتى از شــرايط تحريمى ايران 
به نفع خود اســتفاده مى كرد اما توليدكننده 
با سود موجهى مواجه مى شد و مى توانست 
وضعيت مجموعه خود را و در نتيجه كشور 

را بهبود ببخشد. 
اكنون بخشــى از روند كاهشــى قيمت ها 
در بــازار ارز ناشــى از جو روانى اســت 
كه مــردم دالرهاى خود را بــراى فروش 
به بــازار عرضــه كرده انــد. از طرفى اگر 

محدوديت هاى تحريمــى كاهش پيدا كند، 
بخشى از انباشــت ارز در خارج از كشور 

حاصل صــادرات غير نفتى بــه داخل باز 
مى گــردد؛ بنابراين تا مدتى حتى اگر دولت 
هــم اقدام به ارزپاشــى نكنــد، قيمت ارز 
نزولــى خواهد بــود. در نتيجه اين روند و 
تحريم هاى موجود اســت كه توليدى ها با 

زيان مواجه مى شوند. 
ســقف كاهش قيمت دالر به سياست هاى 
دولت و بانك مركزى بســتگى دارد اما اگر 
حــذف محدوديت هاى وارداتــى و اعمال 
ماليات بــر واردات از طريق نرخ ارز باالتر 
برود، روش بهترى براى بهبود منافع كشور 
نســبت به كاهــش نــرخ ارز خواهد بود. 
زيرا درحال حاضر قيمــت  كاالها در بازار 
داخلى نســبت به نرخ ارز واقعى نيست و 
در صورت حذف محدوديت هاى وارداتى، 
نــرخ كاالها تحــت تأثير كاهــش قيمت 
دالر، كم مى شــود. به نظر مى رســد درغير 
اين صــورت و با كاهش نرخ ارز به زير 20
هزار تومان يا ثبات آن در محدوده 20 هزار 

تومان توليدى ها ســود چندانــى نخواهند 
داشــت و در صورت پايين آمدن نرخ دالر 
به كمتر از 20 هزار تومان توليد در كشــور 
با زيان مواجه خواهد شــد. هر چند كه اگر 
توليدى هــا موجودى كاالى خــود را باال 
ببرنــد با زيان كمترى مواجه مى شــوند اما 
همه توليدى ها توان باال نگه داشــتن مقدار 
موجودى خــود را ندارنــد. هرچند كه به 
دليل چســبندگى قيمت ها از يك ســطحى 
پايين تر نخواهد آمد اما با كاهش نرخ دالر 
ممكن اســت از نرخ تورم كاسته شود ولى 
در ميان مدت و بلند مدت با بودجه متورم 
و كســرى آن، افزايش نقدينگى را خواهيم 
داشــت كه بعدها موج تورمــى بازخواهد 

گشت. 
در نهايــت اينكه ريزش قيمت ارز به ضرر 
اقتصاد ملى و به نفع واردكنندگان مى شود، 
اين يعنى بخش بازرگانى كشــور رشــد و 

بخش توليد داخل صدمه خواهد ديد.

 برخى از اقتصاددانان و كارشناسان بر اين 
باورند كه حذف چهار صفر به طور معمول در 
دوره هاى بى تورم انجام مى شود و بانك مركزى 
در اين دوره طوفان تورمــى نبايد اين كار را 
انجــام دهد و برخى ديگر اعتقاد دارند حذف 
چهار صفر مى تواند به قدرتمند شدن پول ملى 

ايران حتى در ظاهر منجر شود.
يك اقتصاددان درباره حــذف چهارصفر در 
اين دوره بــه خبرآنالين گفت: به اعتقاد بنده 
اين مســأله را بايد كارى خنثى تلقى كرد زيرا 
با برداشته شــدن صفر، اعداد در صورت هاى 
مالى و معامالت كوچكتر مى شوند و نگهدارى 
حساب ها آسان تر مى شود البته ممكن است در 
كوتاه مدت موجب اشــتباهاتى نيز شود چرا 
كه حذف صفرها بــراى برخى افراد مى تواند 

موجب دردسرهايى شود.
كامران ندرى افزود: اين مساله اثر خاصى ندارد 
و هزينه اى هم براى اقتصاد ندارد زيرا هر سال 
بانك مركزى مقدارى از اسكناس هاى فرسوده 
را از رده خــارج مى كنــد و بدين ترتيب مى 
تواند به همان ميزان نســبت به چاپ و انتشار 
اسكناس هاى جديد با حذف چهار صفر اقدام 
كند. وى ادامه داد: مســكوكات نيز چند سالى 
اســت كه از رده خارج شده زيرا ارزش ذاتى 
و آلياژى كه براى ضرب آنها استفاده مى شود 
از ارزش اســمى آنها بيشتر است بنابراين اين 
مسكوكات از دور خارج شده اند البته بنده در 
اين ســال ها مشاهده نكرده ام كه مسكوكات 
جديد ضرب شــده باشــد از اين رو معتقدم 
چنين اقدامــى اثر مثبت يا منفــى بر اقتصاد 
نخواهد داشت. اين استاد دانشگاه گفت: فكر 
مى كنم اين طرح معطوف به تغيير اسمى است 
و تغييــر واقعى اتفاق نمى افتــد كه منجر به 
قدرتمند شدن پول ملى شود به عبارت ديگر 
واحد تغيير پول، تغييرى اســمى است و اثر 

واقعى بر روى اقتصاد نخواهد داشت.
او در جواب اين پرسش كه آيا بيم آن نيم رود 
اجراى اين طرح در دوره تورمى زمينه را براى 
بازگشــت صفرها فراهم كند؟ گفت: اقتصاد 
ايران در شــرايطى استثنايى است . از يك سو 

نيازمند اصالحات گسترده اقتصادى است و از 
ســوى ديگر منتظر به نتيجه رسيدن مذاكرات 

وين است.
اين كارشــناس در توضيح اين مطلب اضافه 
كرد: نتيجــه مذاكرات وين مى تواند اثر واقعى 
بر اقتصاد ايران بگذارد زيرا برداشــته شــدن 
تحريم ها موجب ايجاد گشايش هايى در اقتصاد 
ما مى شود ولى اينكه فكر شود با برداشته شدن 
تحريم ها همه مشــكالت حل مى شود؛ بايد 
گفت خير اين چنين نيســت و ما در اقتصاد 
داراى مشكالت ســاختارى هستيم وتورم در 

اين مشكالت ريشه دارد.
 حذف چهار صفر از پول ملى 
چه زمانى اجرايى خواهد شد؟

وى ادامه داد: از جمله اين مشكالت ساختارى 
مى توان به ناترازى ها موجــود در بانك ها ، 
كسرى بودجه دولت، كسرى هاى شركت هاى 
توليدى به ويژه در بخش دولتى، مشكالتى كه 
سازمان تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى 
با آن مواجه هستند، اشاره كرد و بايد گفت همه 
ايــن موارد موجب به وجود آمدن تورم مزمن 
شــده كه به دليل تحريم و شرايط حاد ناشى 
از آن، تورمى كه در ســال هاى 97، 98 و 99

تجربه كرديم از ميانگين تورم بلند مدت باالتر 
رود. ندرى توضيح داد: برداشته شدن تحريم ها 
مى تواند كمك كند تا تورم به آن ميزان ميانگين 
تورم بازگردد كه در شــرايط فعلى بايد تورم 
ميانگينى در محدوده 18 تا 20 درصد داشــته 
باشيم.احتماال اجراى برنامه حذف چهار صفر 
هم با اين دوره تالقــى خواهد كرد.وى ادامه 
داد: البته شايد مانند سال 96 اين تورم به كمتر 
از رقم ميانگين كاهش يابد و چند سال ممكن 
اســت از اين رقم فراتر رود و بــه 25 تا 26
درصد برسد بنابراين تورم شديد 50درصدى 
كه در سال 99 شاهد آن بوديم، با برداشته شدن 
تحريم احتمال وقوع مجدد آن در سال 1400

بســيار كاهش مى يابد اما تورم ميانگين بر سر 
جاى خود باقى مى ماند و متوســط نرخ بلند 
مدت را تا زمانى كه بتوانيم مشكالت ساختارى 

در اقتصاد حل شود، خواهيم داشت.

اين سيم كارت ها را نخريد
 يكى از روش هاى كالهبردارى از كاربران اين اســت كه با افراد 
تماس گرفته و وعده ســيم كارت هايى با شــماره رند و يا هم شماره 
سيم كارت هاى قديمى با قيمتى پايين تر از معمول مى دهند، در حالى 

كه در اكثر موارد تماس هايى كه گرفته مى شود، كالهبردارى است.
به گزارش ايسنا، طبق اظهارات فعاالن بازار، سيم كارت هاى دائمى 
قديمى كه تقاضاى زيادى برايشــان وجود دارد، تعيين كننده قيمت 
سيم كارت هســتند و با توجه به جايگاهشان نزد كاربران و قدمتى 
كه دارنــد، به نوعى ايجاد بورس كرده انــد و قيمت بعضى از اين 
ســيم كارت ها در برخى موارد به چند صد ميليون تومان هم رسيده 
اســت. عالوه بر اين، عوامل ديگرى مانند عرضه سيم كارت، ميزان 
عرضه و تقاضا و عدم توازن بين عرضه و تقاضا بر قيمت سيم كارت 
مؤثر اســت. اما در مواردى ممكن اســت از تمايــل افراد به خريد 
سيم كارت هايى كه شماره هايى رند دارند و يا سيم كارت هاى دائمى 
مشــابه شماره هاى اعتبارى افراد، سوءاستفاده شود؛ بدين صورت كه 
با فرد تماس گرفته و پيشنهاد مى دهند كه با دريافت مبلغ پايين ترى 
از حد معمول، مى تواند صاحب سيم كارتى با شماره مورد نظر شود، 
در حالــى كه اين كار كالهبردارى اســت و با واريز مبلغ مورد نظر، 
ديگر نه خبرى از ســيم كارت مى شود و نه شخصى كه با شما تماس 
گرفته اســت. بايد توجه داشــت كه اپراتورها اطالع رسانى خود را 
از طريــق روابط عمومى و پايگاه هاى اطالع رســانى انجام مى دهند 
و اينطور نيســت كه بخواهند فروش سيم كارت را به افراد عادى و 
شخص و فروشنده هاى معمولى واگذار كنند. با توجه به اين شرايط، 
كاربر و مصرف كننده بايد توجه كند كه اگر خارج از اين چارچوب، 
فردى با آن ها تماس گرفت و قصد فروش سيم كارت داشت، احتمال 

كالهبردارى وجود دارد.
هرچند ممكن است تماس براى فروش سيم كارت، شيوه ى بازاريابى 
بعضى از مراكز فروش سيم كارت باشد كه يك سرى از سيم كارت ها 
را پيش ثبت نام مى كنند و اپراتور آن شــماره را برايشان حفظ مى كند 
تا از اين طريق بتوانند كسب درآمدى داشته باشند، بعضى  دفاتر هم 
يك سرى شماره مشخص را خريدارى و توسط پرسنلشان اقدام به 
بازاريابى مى كنند. اما در اكثر موارد تماس هايى كه گرفته مى شــود، 

كالهبردارى است و افراد نبايد به اين تماس ها توجه كنند.
البته اپراتورها در حال حاضر شــرايط خريد را بسيار آسان كردند و 
نيازى به اين ترفندها نيســت، بنابراين كاربران بايد به اطالع رسانى 
روابــط عمومى اپراتورهــا توجه كنند و با اطمينــان از اپراتورها و 
نمايندگى هاى رسمى و معتبر معرفى شده از طرف آن ها خريد كنند، 
در غير اين صورت متضرر مى شــوند و در نهايت جز دردسر براى 

كاربر، چيز ديگرى برايشان ندارد.

حذف چهار صفر از پول ملى 
چه زمانى اجرايى مى شود؟

ارز در سراشيبى

دالر ارزان به ضرر توليد است

تلــگرام استــخدامى
@bazarehamedan
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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پاس از منطقه خطر دور شد 

رسول سليمانى
 رئيس هيأت بسكتبال اسدآباد شد

 رسول سليمانى باحكم پرويز ريحانى رئيس هيأت بسكتبال استان 
همدان به عنوان رئيس هيأت بسكتبال اسدآباد انتخاب شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اســدآباد در مراسم معارفه رياست 
جديد هيأت بســكتبال شهرستان با بيان اينكه تيم بسكتبال اسدآباد به 
عنوان تنها نماينده استان همدان در ليگ دسته يك كشور حضور دارد 
و اين امر افتخار بزرگى براى اســتان و شهرســتان محسوب مى شود 
اظهار كرد: نبود اسپانسر از مهمترين مشكالت تيم بسكتبال شهرستان 
اســدآباد به شمار مى رود كه در همين راســتا جذب اسپانسر بخش 
خصوصى از نقش مؤثرى در مرتفع شــدن نقاط ضعف و مشكالت 

تيم برخوردار خواهد بود.
علــى جمور افزود : با جذب اسپانســر بخش خصوصى مى توان تيم 
برند بسكتبال استان همدان را حفظ كرد و با برنامه ريزى هاى دقيق و 
تقويت كادر فنى تيم زمينه درخشيدن در مسابقات بسكتبال ليگ دسته 

يك كشور در سال 1400  را از هم اكنون رقم زد.
رســول ســليمانى رئيس جديد هيأت بسكتبال اســدآباد هم از تيم 
بسكتبال اسدآباد به عنوان سرمايه استان نام برد و گفت: رشته ورزشى 
بسكتبال يكى از جمله رشته هاى ورزشى پرهزينه بوده و براى رشد و 
پيشرفت تيم بسكتبال شهرستان نياز به حمايت مالى و اسپانسر است.

سواركار جوان همدانى
 در رنكينگ 4 فدراسيون

 سواركار همدانى موفق شد جايگاه چهارم رنكينگ جوانان كشور 
را به خود اختصاص دهد.

رئيس هيأت سواركارى استان با اعالم اين مطلب به خبرنگار ما گفت: 
با پايان مسابقات سال 1399 فدراسيون سواركارى رنكينگ سواركاران 
رشته پرش با اسب كشور «اميرحسين احمدى ثابت» سواركار همدانى 

جايگاه چهارم رنكينگ جوانان كشور را به خود اختصاص داد.
وحيد برقعى افزود: احمدى ثابت ســابقه حضور در آخرين اردوى 
تداركاتى تيم ملى پرش با اســب جوانان كشور در بهمن ماه 1398 و 
واپســين روزهاى پيش از پاندمى كرونا را نيز در كارنامه خود دارد 
كه با توجه به محدوديت هاى ســال گذشته، اردوهاى تيم هاى ملى 
فدراســيون سواركارى نيمه تعطيل و ســواركاران فقط در تمرينات 
باشــگاهى و مسابقات استانى و مّلى حضور داشتند و مورد ارزيابى 

قرار ميگرفتند.
وى خاطرنشــان كرد: اميدواريم در سال جارى امكان برگزارى تعداد 
بيشــترى مسابقات در رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان و جوانان و 
كسب امتيازات و حضور در اردوهاى تداركاتى براى سواركاران استان 

فراهم شود.

مسابقات طناب زنى در فامنين 
 نخستين دوره مسابقات طناب زنى جام رمضان به صورت مجازى 

در شهرستان فامنين برگزار مى شود.
به همت هيأت ورزشــهاى همگانى شهرستان فامنين مسابقات طناب 
زنى جام رمضان به صورت مجازى در دو بخش آقايان (زير 14 سال) 

و بانوان (زير 9 سال) برگزار خواهد شد.
اين مســابقات به منظور كاهش فقر حركتى ناشــى از شيوع ويروس 
كويد 19 و تعطيلى فعاليت هاى ورزشى در شهرستان و ايجاد روحيه 

نشاط و شادابى دربين خانواده ها برگزار ميشود .
شركت كنندگان ميتوانند ويديو طناب زنى به مدت 30 ثانيه تهيه و تا 

مورخ 1400/2/22 ارسال نمايند .
قرعه كشى اين مســابقات 23 ارديبهشت به مناسبت عيد سعيد فطر 
برگزار و به ســه نفر برتر بخش آقايان و بانوان جوايزى اهدا خواهد 

شد.

«ژاوى» تا 2022 در السد ماندنى شد
 روزنامه اسپانيايى ماركا مدعى شد قرارداد «ژاوى هرناندز» سرمربى 
تيم الســد قطر بر خالف گمانه زنى ها يك سال ديگر با تيم السد قطر 
تمديد مى شــود.ژاوى قصد دارد قرارداد خود را با الســد تا فينال جام 

جهانى 2022 تمديد كند.
ماركا نوشــت: «باوجود شــايعات، ژاوى تا جام جهانى قطر در السد 
مى ماند اما بارسلونا هميشه در اين معادله جايى خواهد داشت به اين معنا 
كه اگر ژاوى از بارسلونا پيشنهاد داشته باشد مى تواند السد را ترك كند.

بارســا تنها باشگاهى است كه ژاوى مى تواند به خاطر آن به قراردادش 
با الســد پايان بدهد. ژاوى قبًال از سوى بسيارى از باشگاه هاى اروپايى 

وسوسه به كار شده است اما او در نهايت ادب پاسخ داد: نه؛ ممنون.»

آقاى خاص به رم رسيد
 در پى كسب نتايج ضعيف پائولو فونسكا در رم، اين مربى از سمت 
خود بركنار شــد تا در فصل آينده ژوزه مورينيو هدايت رم را در دست 

بگيرد.
باشگاه رم ايتاليا با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه ژوزه مورينيو را به عنوان 
سرمربى فصل آينده  اين تيم اســتخدام كرده است. آقاى خاص به رم 

رسيد و قرارداد او با اين تيم سه ساله است. 
پس از شكست تحقيرآميز رم برابر منچستريونايتد، سرمربى اين تيم از 
كار بركنار شد تا تاوان سنگينى در پى نتايج خود بدهد. پائولو فونسكا 
در بازى برابر منچستر در شرايطى كه 2 بر يك از حريف خود پيش بود 
در نهايت با نتيجه عجيب 6 بر 2 بازى را واگذار كرد تا در آستانه جدايى 

از اين تيم قرار بگيرد.
سرمربى جديد تيم فوتبال آ.اس رم، گفت: جاه طلبى مسئوالن و عالقه 

و انگيزه هواداران اين تيم باعث شد تا هدايت رم را بر عهده بگيرم. 

صعود شاگردان «گوارديوال» به فينال

 تيم فوتبال منچسترســيتى انگليس با عبور از ســد پارى سن ژرمن 
فرانسه براى نخستين بار به فينال ليگ قهرمانان اروپا صعود كرد.

دور برگشــت مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانــان اروپا با انجام دو بازى 
دنبال شد كه منچسترسيتى در ورزشگاه «اتحاد» ميزبان پارى سن ژرمن 
بود و با ارائه نمايشــى حساب شده و تحسين برانگيز به پيروزى دو بر 

صفر دست يافت.
بازى رفت در پاريس با برترى دو بر يك ســيتى به اتمام رسيده بود و 
با اين اوصاف تيم تحت هدايت «پپ گوارديوال» در مجموع با پيروزى 

چهار بر يك، راهى فينال شد.
در اين بازى پارى ســن ژرمن با تفكــرات «پوچتينو»، طراحى حمالت 
خود را به «نيمار» ســپرده بود اما اين بازيكن مطرح برزيلى با حركات 
انفرادى بيش از از اندازه، عملكرد خوبى نداشــت و حمالت تيمش را 
خراب كرد. در نهايت بازى با پيروزى سيتى همراه شد و مالكان ثروتمند 
منچسترسيتى به آرزوى خود رسيده و پس از سال ها سرمايه گذارى به 
ديدار نهايى رســيدند. اين اولين حضور سيتى در فينال ليگ قهرمانان 

اروپا است.
همچنين در ديگر ديدار دور برگشــت نيمه نهايى، چلسى انگليس در 
ورزشگاه «استمفورد بريج» شهر لندن پذيراى رئال مادريد بود كه در بازى 

رفت دوتيم به تساوى يك بر يك رضايت دادند.

بازگشت تماشاگران به فوتبال
 در فينال ليگ اروپا

 بــا اعالم اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا)، فينال ليگ اروپا با حضور 10
هزار تماشاگر برگزار مى شود.

فينال ليگ اروپا قرار اســت در شهر گدانسك لهستان برگزار شود و با 
اعالم نظر يوفا، مى توان 25 درصد ورزشــگاه را براى حضور هواداران 

اختصاص داد كه 10 هزار نفر خواهد شد.
اتحاديه فوتبال اروپا اعالم كرد مجوز ورود براى 10 هزار هوادار فوتبال 
صادر شــده تا هم ديدار نهايى ليگ قهرمانــان اروپا و هم ليگ اروپا با 
ظرفيت محدود تماشــاگر برگزار شود.  بازى هاى برگشت نيمه نهايى 
اين پنج شنبه برگزار مى شود. منچستر يونايتد در ديدارى خارج از خانه 
در بازى دوم خود مقابل آ اس رم به ميدان خواهد رفت و آرسنال نيز در 

ديدارى خانگى پذيراى ويارئال است.

كره شمالى از انتخابى جام جهانى فوتبال 
كنار كشيد

 مســووالن فدراسيون فوتبال كره شمالى اعالم كردند به دليل شيوع 
ويروس كرونا در رقابت هاى انتخابى جام جهانى شركت نخواهند كرد.

به اين ترتيب تمام بازى هاى باقى مانده اين كشــور برابر كره جنوبى، 
تركمنستان و سرى النكا با نتيجه 3 بر صفر به سود حريفان اعالم شد. 
2 برد، 2 مســاوى و يك باخت نتيجه 5 بازى تيم ملى كره شــمالى در 

انتخابى جام جهانى بود.
بيش ترين ضرر را لبنان كرد كه دو بازى خود را برابر كره شمالى انجام 
داده بود و اكنون تركمنستان در صورت برترى برابر لبنان، مى تواند تا حد 
زيادى به صعود به دور بعدى رقابت ها در كنار كره جنوبى اميدوار باشد.

كيميا امروز براى المپيك
 پارو مى زند

 كيميــا زارعى امروز در انتخابــى المپيك توكيو پارو 
مى زند.

امروز مســابقات انتخابى روئينگ المپيك در ژاپن برگزار 
مى شود و ملى پوشان كشورمان شانس خود را براى كسب 

سهميه در آب هاى توكيو جستجو مى كنند.
در نخســت روز اين مســابقات امروز بهمن نصيرى در 

روئينــگ تكنفره ســنگين وزن مردان در گروه ســوم با 
حريفانى از كشــورهاى هند، اندونــزى و كويت رقابت 
خواهد كرد. سه قايق نخست به نيمه نهايى صعود مى كنند 

و قايق آخر بايد در شانس مجدد پارو بزند.
نازنين ماليى نماينده كشورمان در روئينگ تكنفره سنگين 
وزن بانــوان خواهد بود و در گروه ســوم با حريفانى از 
كشورهاى چين تايپه، ســنگاپور و ويتنام رقابت مى كند. 
ســه قايق اول به نيمه نهايى مى رسند و قايق آخر بايد در 

شانس مجدد پارو بزند.

در ادامه امروز قايق دو نفره ســبك وزن بانوان ايران 
بــا تركيب كيميــا زارعى ملى پــوش همدانى و زينب 
نوروزى مســابقه خواهند داشــت كــه در گروه دوم 
بــا حريفانى از هنــد، فيليپين، كويت، چيــن تايپه و 
ازبكســتان رقابت مى كنند. قايق اول مســتقيم به فينال 
مى رود و ديگــر قايق ها بايد در شــانس مجدد براى 

كنند. تالش  شدن  فيناليست 
اميدواريم امروز كيميا زارعى بتواند نخســتين ســهميه 

المپيك توكيو را براى استان همدان كسب كند.
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پيشخـوان

آنالين  مسابقات 
شطرنج در اسدآباد

 مســابقات هفتگــى آنالين هيأت 
شطرنج اســدآباد با شركت كننده  10 

شطرنج باز برگزار شد.
در اين مســابقات هفتگى پس از يك 
رقابت جذاب و نفسگير، در پايان اميد 
صفرآبــادى فراهانى به مقام نخســت 
رسيد و نيما مراديان وسجاد اكبرآبادى 

دوم وسوم شدند.
همچنيــن محمد امين مطلبــى نيز به 
ســال  هجده  زير  نفرنخســت  عنوان 
مســابقات آنالين اين هفته شــطرنج 

شهرستان معرفى شد.

كاپيتان فاتح اسدآباد 
در ليگ دسته يك 
فوتسال كشور 

 فرشيد زارعى، كاپيتان جوانان تيم 
فاتح اســدآباد با تيم پليمر كرمانشــاه 

قرارداد بست.
فرشــيد زارعى، كاپيتــان جوانان تيم 
فاتح اســدآباد با عقد قــرارداد با تيم 
پليمر كرمانشاه و پيوستن به اين تيم از 
اين پس در ليگ دسته يك بزرگساالن 
پليمر  مى كند.تيم  بازى  كشور  فوتسال 
كرمانشــاه هم اكنون در رده سوم ليگ 
حضور  كشور  بزرگســاالن  يك  دسته 
دارد و فرشــيد زارعى بــا حضور در 
اين تيم بــه عنوان نخســتين بازيكن 
اســدآبادى در ليگ دســته نخســت 
بازى  كشــور  بزرگســاالن  فوتســال 

خواهد كرد.

ناشنواى  كشتى گير 
درگذشت كرمانشاهى 

 كشتى گير ناشنوا كرمانشاهى بر اثر 
شدت آســيب ديدگى از ناحيه نخاع 

گردن درگذشت.
علــى دلفانى كشــتى گير شهرســتان 
10 حدود  كرمانشــاه  اســتان  صحنه  

روز پيش حين انجام تمرين، از ناحيه 
نخاع گردن و كمر دچار آسيب ديدگى 
شــد. وى پس از انتقال به بيمارستان 
طالقانى كرمانشــاه مورد عمل جراحى 
قرار گرفت ولى به دليل شدت آسيب 

ديدگى وارده درگذشت.

مسى در بارسلونا 
مى ماند؟

 يك نشــريه اســپانيايى از احتمال 
حضور ستاره آرژانتينى بارسا خبر داد 
و از تمديــد دوباره مســى با اين تيم 

سخن گفت.
ســايت اســپانيايى ESPN با درج 
مطلبى در مورد تمديد قرارداد ليونل 
مسى  قرارداد  نوشت:  بارسا  در  مسى 
به گونه اى است كه مى تواند تابستان 
امسال و بدون مساله از اين تيم جدا 
شود اما قرار اســت اين فوق ستاره 
آرژانتينــى قــراردادش را دو ســال 
ديگــر تمديد كند تــا خيال هوادران 

شود. راحت  بارسلونا 

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى 
مناقصه عمومى احداث سه سالن 

تخصصى همدان 
(نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

ــر دارد  ــدان در نظ ــتان هم ــان اس  اداره كل ورزش و جوان
ــه  ــزارى مناقص ــت برگ ــى جه ــى كيف ــوان ارزياب فراخ
عمومــى احــداث ســه ســالن تخصصــى همــدان (اجــراى 
كاره  نيمــه  فــوالدى  اســكلت  باقيمانــده  از  بخشــى 
ــق  ــماره 2000003398000002 را از طري ــه ش ــاختمان) ب س
ــد.  ــزار نماي ــت برگ ــك دول ــداركات الكتروني ــامانه ت س

ــا  ــى ت ــى كيف ــوان ارزياب ــزارى فراخ ــل برگ ــه مراح كلي
ــه، از  ــل مناقص ــاير مراح ــت س ــه جه ــال دعوتنام ارس
طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت 
ــد  ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد) ب (س
شــد (الزم بــه ذكــر اســت صرفــاً اســناد ارزيابــى ارســالى 
ــرش اســت) و الزم  ــورد پذي ــى م ــاء الكترونيك داراى امض
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، 
مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــى 
امضــاء الكترونيكــى را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق 
ــنبه  ــامانه پنجش ــه در س ــار مناقص ــخ انتش ــازند. تاري س
مــورخ 1400/02/16 مــى باشــد. اطالعــات و اســناد مناقصه 
عمومــى پــس از برگــزارى فرآينــد ارزيابى كيفى و ارســال 
ــران  ــه مناقصــه گ ــتاد ب ــامانه س ــق س ــه از طري دعوتنام

ــف 177) ــد شــد. (م ال ارســال خواه

 تيم فوتبال پاس همدان با كسب چند برد 
پياپى در حاشيه امنيت قرار گرفت و از منطقه 

خطر جدا شد.
ســرمربى پاس همدان با اعــالم اين خبر به 
همدان پيام با اشاره به بازى هفته قبل با ميالد 
مهر تهــران گفت: بازى با تيــم ميالد بازى 
ســختى بود و همواره بازى با تيم هاى پايين 

جدول سخت و غيرقابل پيش بينى است.
على قربانى افزود: بازى را خوب آناليز كرده 
بوديم و با شناســائى نقاط ضعف حريف از 
همــان نقطه به گل رســيديم و در اين بازى 

سخت به پيروزى ارزشمندى دست يافتيم.
وى ادامــه داد: خوشــبختانه نســبت بــه 
بوديــم  داده  نيم فصــل  در  كــه  قولــى 
ــه در نيم فصــل  ــس از آنك ــم پ ــل كردي عم
ــم  ــم را در دســت گرفتي ســكان هدايــت تي
ــم  ــه تي ــرض 6 هفت ــه در ع ــم ك ــول دادي ق
را از منطقــه ســقوط نجــات دهيــم كــه بــه 
شــكر خــدا ايــن كار زودتــر از حــد تصــور 

ــا كســب  ــه ب ــار هفت ــاد و در چه ــاق افت اتف
ــب 10 ــاوى و كس ــك تس ــروزى و ي 3 پي
امتيــاز تيــم را تــا حــدود 90 درصــد از 
ــه از  ــم ك ــقوط دور كردي ــر س ــه خط منطق

ــحاليم. ــيار خوش ــت بس ــن باب اي
قربانــى ادامه داد: پس از آنكــه خيالمان از 
انتهاى جدول راحت شد حاال به فكر صعود 
به رده هاى باال هســتيم. انشاءا... بتوانيم خود 

را به صف مدعيان برسانيم.
ــر  ــى ميس ــن در صورت ــه اي ــزود: البت وى اف
ــته  ــداوم داش ــا ت ــه حمايت ه ــود ك ــى ش م
باشــد و مســئوالن بــه خوبــى تيــم را 
ــع  ــور در جم ــراى حض ــد. ب ــت كنن حماي
ــن  ــا در داخــل زمي ــه تنه ــر ن تيم هــاى باالت
بايــد تيمــى كامــل و منســجم داشــته باشــيم 
بلكــه در خــارج از زميــن نيــز بــه يــك تيــم 
ــم  ــم تي ــه اميدواري ــت ك ــاز اس ــوب ني خ
ــت  ــا را حماي ــى م ــه خوب ــن ب ــرون زمي بي

ــد. كنن

سرمربى پاس با ابراز گاليه از مسئوالن استان 
يادآور شد: متأسفانه در همدان افق هاى ديد 
كوچك هستند و با پرداخت پاداش ناچيز و 
شام و ناهار در بوق و كرنا مى كنند كه ديگر 

بهانه اى نيست.
وى تصريح كرد: البتــه حمايت ها از تيم را 
نمى تــوان انكار كرد اما اين كافى نيســت و 
براى تيمى كه مى خواهــد به رده هاى باال و 
حتى صعود فكر كند بيشــتر از اين حمايت 

شود.
قربانى در پايان يادآور شد: بازيكنان پاس از 
نظر روحى و روانى در شــرايط ايده آلى قرار 
دارند و بازى هاى سخت و دشوار را پيش رو 
داريم كه بايد با وحدت و يكپارچگى آن را 
طى كرد تا به ســرمنزل مقصود برسيم و در 
اين راه كادر فنى نهايت سعى و تالش خود 
را خواهد كرد و اميدواريم كه مســئوالن نيز 
حمايت هاى خود را ادامه بدهند تا بتوانيم به 

آرزوهاى خو برسيم.

 پروژه هاى ورزشى داراى پيشرفت فيزيكى 
باال در شهرستان نهاوند تامين اعتبار شدند.

نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى با اعالم اين مطلب گفت: در مالقات 
با جمشــيد تقى زاده معــاون پارلمانى و امور 
استان هاى وزارت ورزش و جوانان با مسعود 
ســلطانى فر در خصوص رفع موانع پيشروى 
ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند بحث و 

تبادل نظر كردند.
عليرضا شــهبازى در خصوص جزئيات اين 
ديدار اظهار كرد: خوشبختانه با توجه پيشينه 
ارزشــمند ورزش شهرستان نهاوند اين ديدار 

بركات خوبى را براى ورزش و ورزشــكاران 
شهرستان نهاوند به همراه داشت.

وى با اشاره به اينكه در اين ديدار تأمين اعتبار 
پروژه هاى ورزشــى سالن بانوان، زمين چمن 
فيروزان، گيان و برزول، زمين چمن روستاى 
زرامين سفلى و زمين چمن روستاى باباقاسم 
و همچنين تأميــن اعتبار موردنياز هيآت هاى 
ورزشى شهرستان به تعداد 38 هيآت به منظور 
تربيت ورزشكاران حرفه اى، تأمين وسايل و 
امكانات ورزشى موردنياز هيآت هاى ورزشى 
شهرســتان اعم از تشك، پوشــاك، توپ و 
تور و اختصاص حداقل ســه سهميه جذب 

قهرمانــان و مدال آوران تحصيلكرده نهاوندى 
بــه حــوزه ورزش شهرســتان نهاوند مورد 
مطالبه قرار گرفت، تصريح كرد: خوشبختانه 
با توجه به شــناخت وزير ورزش و جوانان 
از افتخارات استان همدان و شهرستان نهاوند 
دستوراتى مبنى  بر تأمين بخشى از اين نيازها 
شــامل اختصاص 500 ميليون ريال اعتبار به 
هيآت هاى ورزشــى شهرستان، تأمين بخشى 
از اقالم ورزشــى، اختصاص يك تخته تشك 
كشــتى و همچنين تأمين اعتبــار الزم براى 
پروژه هاى با پيشــرفت فيزيكــى باال صادر 

كردند.

 تيم هــاى ايرانــى حاضر در مســابقات ليگ 
قهرمانان آسيا در آمدى بالغ بر 27 ميليار تومان در 

آمد زايى داشتند.
كنفدراســيون فوتبال آســياAFC براى تيم هاى 
حاضر در رقابت هاى مقدماتى ليگ قهرمانان آسيا 
پاداش در نظر گرفت كه در آمد تيم هاى ايرانى در 

اين رقابت ها بالغ بر 27 ميليار تومان شد.
در مرحلــه گروهى تيم ها بابت هــر برد 50 هزار 
دالر و بابت تســاوى 10 هزار دالر درآمد  داشتند 
و پاداش صعود به مرحله بعدى رقابت ها هم 100

هزار دالر تعيين شده است.همچنين AFC، مبلغ 
45 هزار دالر هم به عنوان كمك هزينه سفر تيم ها 
به كشورهاى ميزبان در اختيار باشگاه ها قرار داده 
اســت. 4 تيم ايرانى حاضر در ايــن رقابت ها در 
مجموع يك ميليون و142 هزار دالر معادل حدودا  
26 ميليــاردو266 هزار تومــان در يافتى خواهند 
داشت كه مى تواند تا حدودى مشكالت مالى اين 

تيم ها را مرتفع نمايد.
حاصل كار تراكتور در مرحله گروهى 4 تســاوى 
و 2 برد بود. آنها 100 هزار دالر هم پاداش صعود 
گرفتند. 45 هزار دالر هم بابت كمك هزينه ســفر 
دريافت كردند تا مجموع درآمدشــان به رقم 285
هزار دالر برســد؛ يعنى با دالر امــروز، حدودا 6

ميليارد و 600 ميليون تومان درآمد داشتند.

تيم فوتبال اســتقالل نيز با 3 برد، 2 تساوى و يك 
شكست شــد در مجموع از مسابقات خود 170 
هزار دالر درآمد داشته است و با توجه به صعود از 
مرحله گروهى آنها صاحب 100 هزار دالر پاداش 
هم شدند. به اضافه كمك هزينه سفر درآمد آنها به 
عدد 315 هزار دالر معادل حدودا 8 ميليارد و 470

ميليون رسيد.
 تيم پرســپوليس نيز در مرحله گروهى رقابت ها 
5 برد و يك شكســت بدر كارنامه خود ثبت كرد 
كه آنها فقط به واســطه بردهايشان 250 هزار دالر 
درآمد كسب كردند. پاداش صعود و هزينه كمك 
سفر پرسپوليس هم روى هم 145 هزار دالر شد. 
مجموع درآمد اين تيم از ليگ قهرمانان به عدد 395

هزار دالر يعنى حدودا 9 ميليارد تومان رســيد تا 
بيشترين درآمد در بين تيم هاى حاضر داشته باشد. 
اما تيم فوالد كه نتوانست به مرحله حذفى صعود 
كند در اوليــن گام و در پلى آف العيــن را برد تا 
صاحب 30 هــزار دالر پاداش شــود. در مرحله 
گروهى اين تيم يك برد و 2 تســاوى به دســت 
آورد تا درآمدش به عدد 70 هزار دالر برسد. يعنى 
در مجموع پلى آف و گروهــى آنها به 102 هزار 
دالر رسيدند و 45 هزار دالر هم هزينه كمك سفر 
دريافت مى كنند تا در آمد اين تيم در لگ قهرمانان 
به رقم حدودا 3 ميليارد و330 ميليون تومان باشد.

برنامه جديد مسابقات ليگ برتر اعالم شد
 برنامه جديد مسابقات هفته هاى بيست ودوم و بيست و سوم و يك مسابقه معوقه 

هفته هجدهم ليگ برتر بيستم اعالم شد.
با توجه به آغــاز اردوى تيم ملى فوتبال از تاريخ 4 خرداد برنامه جديد مســابقات 

هفته هاى 22 و 23 ليگ برتر اعالم شد.
معوقه از هفته هجدهم -شنبه 18 ارديبهشت ماه 

................................................................................... گل گهر سيرجان فوالد خوزستان
هفته بيست ودوم-شنبه 18 ارديبهشت ماه 

................................................................................... نساجى مازندران مس رفسنجان
...............................................................................  آلومينيوم اراك صنعت نفت آبادان

.....................................................................................  سايپا تهران  ماشين سازى تبريز
يكشنبه 19 ارديبهشت ماه 

فوالدمباركه سپاهان..................................................................................... پرسپوليس  
پيكان تهران............................................................................................  تراكتور تبريز

..........................................................................................  ذوب آهن اصفهان  استقالل 
پنجشنبه 30 ارديبهشت ماه 

شهرخودرو مشهد.............................................................................  گل گهر سيرجان 
.............................................................................  نفت مسجدسليمان  فوالد خوزستان

هفته بيست و سوم جمعه 24 ارديبهشت ماه 
..................................................................................  فوالدخوزستان   نساجى مازندران
آلومينيوم اراك................................................................................  شهرخودرو مشهد 
تراكتور تبريز ................................................................................. صنعت نفت آبادان
گل گهر سيرجان............................................................................  ذوب آهن اصفهان  
پرسپوليس.......................................................................................................  استقالل 

يكشنبه 26 ارديبهشت ماه 1400
فوالدمباركه سپاهان ..............................................................................  مس رفسنجان
...............................................................................................  پيكان تهران سايپا تهران
نفت مسجدسليمان........................................................................... ماشين سازى تبريز

پروژه هاى ورزشى نهاوند 
تأمين اعتبار شدند

در آمد 27 ميلياردى تيم هاى ايرانى 
در ليگ قهرمانان آسيا
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فنـاوري

گـزارش 

خبرگردشگـرى

توليد چوب شفاف"سازگار با 
محيط زيست" با استفاده از پوست پرتقال

 محققان با اســتفاده از پوســت مركبات چوب شفاف سازگار با 
محيط زيست توليد كردند.

به گزارش نيواطلس، ده ها هزار سال است كه انسان ها براى كاربردهاى 
ساختمانى از چوب استفاده مى كنند زيرا اين ماده مستحكم، كم هزينه 
و فراوان اســت و به تازگى شــفافيت نيز بــه ويژگى هاى آن اضافه 

شده است.
 KTH Royal)دانشمندان مؤسســه ســلطنتى فناورى كى تى اچ 
Institute of Technology) در سوئد اكنون موفق به ساخت 
نوع تجديدپذير چوب شفاف با استفاده از عصاره ى پوست مركبات 

شده اند كه باعث شفافيت بيشتر اين چوب نيز مى شود.

60 ماهواره ى"استارلينك" ديگر 
به مدار رفت

 يك موشــك چندبار مصرف فالكون 9 روز گذشــته 4 مه (14 
ارديبهشت) 60 ماهواره ى ديگر استارلينك را به مدار زمين برد.

به گزارش اســپيس، موشك فالكون9 در ساعت 3:01 بعدازظهر به 
وقت منطقه ى زمانى شرقى(11:31 شب به وقت تهران) از فلوريدا 
برخواست. ماموريت استارلينك 25 براى گسترش سرويس اينترنت 
اين شــركت انجام شد و موشك فالكون 9 كه براى اين سفر مورد 
استفاده قرار گرفت نهمين ســفر خود را انجام مى داد، اين موشك 
پيــش از اين شــش ماموريت اســتارلينك ديگــر و دو ماموريت 
"Vantage 18 Telstar" و "Iridium-٨" را به انجام رسانده 

است.

آزمايش جت پك توسط سربازان 
نيروى دريايى انگليس

 ســربازان نيــروى دريايى ســلطنتى انگليــس از جت پك هاى 
"Gravity" در تمرينات آزمايشــى سوار شدن به كشتى از قايق به 

شكل بسيار موفقيت آميز استفاده كردند.
به گزارش نيو اطلس، لباس هاى مخصوصى كه انسان را در هوا معلق 
مى كنند و بــه پرواز درمى آورند با نام جت پــك، لباس جتى، تخته 
جتى و غيره ســاخته مى شــوند و طيف جديدى از وسايل پروازى 

ديوانه وار هستند.
بسيارى از افراد دوست دارند با آنها پرواز كنند، اما تعداد بسيار كمى 
پول كافى براى خريد يكى از آنها را دارند و البته بسيارى نمى توانند 

به اين جت پك ها اعتماد كنند. 

كشف آنزيمى كه مى تواند 
ناجى 700 ميليون نفر باشد

 محققان دانشگاه استرالياى جنوبى آنزيمى را شناسايى كرده اند كه 
مى تواند به مهار بيمارى مزمن كليوى كه 700 ميليون نفر در سراسر 

جهان را درگير خود كرده است، كمك كند.
به گزارش ايسنا ، جانتينا منينگ(Jantina Manning) از مركز 
سرطان دانشــگاه آفريقاى جنوبى در مقاله اى كه اين ماه در مجله ى 
"Cell Death & Disease" منتشر كرده است مى گويد: آنزيم 
" NEDD۴-٢" براى ســالمت كليه ها ضرورى است. همكاران 
او از جمله پروفسور شاراد كومار در تحقيقاتى كه بر روى حيوانات 
انجام شــد ارتباط ميان رژيم غذايى با نمك بــاال و ميزان كم آنزيم 

"NEDD۴" و بيمارى پيشرفته ى كليوى را نشان دادند.

ترميم بينى با كمك چاپ 3 بعدى
 محققان "دانشگاه آلبرتا" در مطالعه اخيرشان تكنيك جديدى را 
براى چاپ سه بعدى غضروف در اشكال سفارشى ابداع كرده اند. از 
اين روش مى توان براى ترميم بينى بيماران مبتال به ســرطانى پوست 
استفاده كرد و در نتيجه ديگر نياز به گرفتن نمونه غضروف از ديگر 

قسمت هاى بدن بيماران نيست.
به گزارش گيزمگ، بينى يكى از رايج ترين قســمت ها براى تشكيل 
ســرطان پوست اســت و اين موضوع با توجه به ميزان قرار داشتن 
آن در معرض آفتاب، قابل درك اســت. براى درمان اين امر اغلب به 
برداشتن قسمت هايى از پوست و غضروف نياز است اما با توجه به 
برجســتگى بينى در صورت، افراد خواهان اصالح اين ناهنجارى ها 

هستند.

اسكار صنايع دستى چه شد؟
 تعويق زمان برگزارى 
به هفته صنايع دستى

 قرار بود اســكار يا نشان صنايع دستى ارديبهشت 
1400 بــه هنرمندان بين المللى ارائه شــود اما زمان 
برگزارى آن به داليل مختلف به هفته صنايع دســتى 

موكول شد.
درباره برگزارى يك جشنواره در سطح بين المللى و 
اهداى نشان جهانى به هنرمندان صنايع دستى حرف 
و حديث هاى مختلفى در ســالهاى اخير شده است 
اما بيشــتر اوقات وعده ها براى برگزارى برنامه هاى 
ســنگين و بين المللى اجرايى نمى شوند يا اينكه با 
كيفيت مورد نظر اجرا نشــده انــد اگر هم برنامه اى 

برگزار مى شود تدوام ندارد اما چرا؟
شهريورماه سال 95 نشســت خبرى درباره اجالس 
جهانى صنايع دســتى اصفهان و رونمايى از نشــان 
جهانى دســت خالق صنايع دســتى بــراى اهدا به 
هنرمندان برتر جهان برگزار شد. در نهايت اين اجالس 
كه از سوم تا ششم مهرماه براى اولين بار در ايران و به 
ميزبانى اصفهان برگزار شد، به 10 هنرمند برتر دنيا در 

صنايع دستى نشان دادند.
بهمن نامور مطلق كه آن زمان معاون صنايع دســتى 
كشــور بود اعالم كرده بود كه ما اين نشان را نوعى 
اسكار مى دانيم و ادامه داد: شاخص ها و معيار ما براى 
اعطاى اين نشان كه آن را نوعى اسكار صنايع دستى 
مى دانيم سرآمد بودن هنرمند صنايع دستى در جهان 
است با اين تفاوت كه در اسكار به اثر برتر هنرمندان 
جايزه مى دهند ولى ما اين نشان را به افرادى كه يك 
عمر در رشــته هنرى شان بى مانند بوده اند اعطا مى 
كنيم. جاى يك نشان كه مايه اعتبار صنايع دستى جهان 
باشــد خالى بود و اين دوره اين نشان به 10 هنرمند 
داخلى داده مى شــود امــا از ادوار بعد هيأت داوران 
از كارشناسان بين المللى تشكيل مى شود تا جايزه و 
نشان وجاهت بين المللى پيدا كند. حسن بزرگ اين 

كار براى ما برندسازى نشان ايرانى در جهان است.
اين اجالس جهانى از آن ســال به بعد برگزار نشد تا 
اينكه دوبــاره نام آن تغيير كرد و اين بار اعالم كردند 
كه اولين جشــنواره بين المللى قرار است در اصفهان 
برگزار شــود. وزير ميراث فرهنگى نيز اواخر ســال 
99 در يك نشســت خبرى حرف هاى نامور مطلق 
را كه ســال 95 زده بود تكرار كرد و درباره اســكار 
صنايع دســتى گفت: پيگير هستيم تا اين جشنواره را 
به جشنواره اى بين المللى تبديل كنيم و اين جشنواره 
مانند اسكار در صنايع دستى شود. مى خواهيم باالترين 
نشان صنايع دســتى دنيا، در جمهورى اسالمى ايران 
اهدا شود. نشان دست خالق كه طراحى بسيار زيبايى 
دارد، كمك مى كند جايگاه هنرمندان و هنر ايرانى در 
دنيا حفظ شود و به بازاريابى بيشتر در عرصه بين الملل 

كمك بسيارى خواهد كرد.
مونسان با اشاره به نشــان دست خالق، توضيح داد: 
جايزه اى را طراحى كرده ايم كه قرار است رويدادش 
در ســطح بين المللى اجرا شود. اميد است با توجه به 
نقش ايران در سازمان جهانى صنايع دستى اين نشان 
را در دنيا نهادينه كنيم. بر اساس اين طرح، نشان دست 
خالق، باالترين نشــان كشور در حوزه صنايع دستى 
خواهد بود. زمان برگزارى اين جشــنواره را در هفته 
دوم ارديبهشــت 1400 اعالم كردند كه اما اين برنامه 
به داليلى به تاخير افتاد. برخى مى گفتند يكى از اين 
داليل مبلغ جايزه بود. برخى ديگر گفتند كه دســت 
اندركاران جشــنواره هنوز نمى دانند جوايز در سطح 
بين المللــى چقدر و چطور بايد ارائه شــود. برخى 
مسئوالن نيز در استان اصفهان از كناركشيدن ارگانهاى 
حامى خبر دادند. به همين دليل هنوز هيچ داورى روى 
آثار صورت نگرفته و اطالع رسانى نشده اين جشنواره 

چطور و در چه زمانى اجرا خواهدشد.
نصير ملت نائب رئيس شــوراى شهر اصفهان و دبير 
جشــنواره گفت: اين برنامه به دليل شــيوع ويروس 
كرونا به تاخير افتاد و در تالش هســتيم از 20 تا 26 
خرداد همزمان با هفته صنايع دستى برگزار شود. شايد 
بخش هايى از اين برنامه به صورت آنالين و بخشى 
به صورت حضورى برگزار و بخشى نيز شايد حذف 

شود. اينها بستگى به شرايط كرونايى كشور دارد.

رابطه سفر و واكسن كرونا
 تابســتان 2021 مرزهاى بســيارى از كشــورها به روى گردشگران 
واكسينه شده و مناطق سفيد باز خواهد شد. اما واكسيناسيون كوويد چقدر 
مقررات ســفرهاى بين المللى را مى تواند تغيير دهد و مرزهاى بسته را به 

روى شهروندان بيشترى از جهان باز كند؟
به گزارش ايســنا، پذيرش مســافران بين المللى از تابستان 2021 پس از 
گذشت يك ونيم سال توقِف جريان سفر برقرار مى شود. اگرچه با سرعت 
گرفتن واكسيناســيون در برخى كشــورها و اعالم وضعت سفيد، هنوز 
مالحظاتى براى سفرهاى بين المللى وجود دارد، مثال استراليا و نيوزيلند 
تصميم گرفته اند رفت و آمدها را فعال در همســايگى خود محدود كنند. 
اگرچه به خاطر وضعيت سفيدشــان، دعوت نامه هــاى زيادى از طرف 

كشورهاى ديگر براى سفر دريافت مى كنند.
اما اتحاديه اروپا كه در يك سال گذشته به تعداد انگشت شمارى از كشورها 
اجازه ورود داده اســت، حاال رســما اعالم كرده از تابستان آماده پذيرش 
گردشگران واكسينه شده است. البته مرزهاى اروپا به روى اتباع هر كشور و 
يا هر گردشگر واكسينه شده اى باز نخواهد شد و هنوز ترجيح بر برداشتن 
گام هاى كوچك اســت. مثال درباره صدور ويزاى توريســتى براى اتباع 
ايرانى هنوز هيچ برنامه جديدى از ســوى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا 

اعالم نشده است.
با وجود ميل برخى كشورها براى باز شدن بيشتر مرزها، سازمان جهانى 
بهداشــت همچنان اعتقاد و تاكيد دارد براى برقرارى سفرهاى بين المللى 
زود است و با شرط گذرنامه واكسن نيز مخالف است. اين سازمان اعتقاد 
دارد با توجه به در دســترس نبودن واكسن براى همه ساكنان زمين، نبايد 
ســفرهاى بين المللى را مشروط به واكسن كرد و همچنان توصيه مى كند 

سفرهاى بين المللى با وجود واكسيناسيون به تعويق بيافتد.
مالحظات ســازمان جهانى بهداشت بر اين است كه سفرهاى بين المللى 
هنوز خطر انتقال ويروس كرونا را به همراه دارد، حتى با وجود واكســينه 
شــدن؛ چرا كه با جهش هاى جديد ويروس و تكميل نشــدن مطالعات 
مربوط به اثرات واكســن، هنوز با قطعيت درباره رفع خطر شــيوع اين 
ويروس نمى توان نظر داد، بنابراين توصيه مى كند سفر با انگيزه توريستى تا 

زمان واكسيناسيون كامل به تاخير افتد.
اما به نظر مى رســد كشــورهاى زيادى حداقل در اروپا و آن دســته كه 
اقتصاد وابســته اى به گردشــگرى دارند، چندان با اين مالحظات كارى 
ندارند. چنان كه اتحاديه اروپا با انتشار فهرستى از مناطق سفيد و كم خطر 
و كشــورهايى كه واكسيناسيون در آن ها سرعت گرفته مثل ايالت متحده 
امريكا، براى پذيرش گردشــگران آن ها اعالم آمادگى كرده اســت. اين 

گردشگران بيشتر از يك سال است كه از سفر به اروپا محروم شده اند.
بعضى كشورها نيز با وعده واكسِن مسافران در بدو ورود، سعى در جذب 
گردشگر دارند؛ اقدامى كه مالديو در پيش گرفته است. با اين حال، سازمان 
جهانى بهداشت از اين كشورها خواسته واكسن كوويد را براى گروه هاى 
پرخطر مثل افراد مســن و با شرايط خاص پزشــكى مصرف كنند و نه 

توريست ها.
سازمان جهانى بهداشــت بارها مخالفت خود را با گذرنامه واكسن و يا 
برقرارى سفر فقط براى واكسينه شده ها اعالم كرده است. براساس داده هاى 
اين سازمان درحال حاضر بيشتر كشورهاى كم درآمد و يا با درآمد پايين 
به واكسن كرونا دسترسى ندارند و 94 درصد كشورهايى كه واكسيناسيون 
جمعيت خود را آغاز كرده اند در گروه با درآمد باال يا متوسط قرار دارند. 
اين سازمان بهداشت معتقد است گذرنامه واكسن فقط نابرابرى هاى جهان 
را عميق تر مى كند و بــه نوعى نقض آزادى جابه جايى هاى بين المللى به 
شمار مى آيد.    اين ســازمان از كشورها خواسته بهداشت عمومى را به 
منافع اقتصادى و سياسى ترجيح دهند و واكسيناسيون را شرط مصونيت 
براى سفرهاى بين المللى اعالم نكنند، چرا كه هنوز ناشناخته هاى زيادى 

درباره اثر واكسن كوويد وجود دارد.
اما مركز كنترل و پيشگيرى از بيمارى اياالت متحده كه در يك سال گذشته 
مالحظات ســختگيرانه اى درباره ســفر در دوران كرونا داشته است نيز 
هم عقيده با سازمان جهانى بهداشت، برقرارى دوباره سفرهاى بين المللى را 

همراه با خطرات اضافى مى داند. 
در توصيه نامه هاى اين مركز آمده كه حتى مسافران كامال واكسينه شده 
ممكن اســت در معرض خطر اين ويروس باشــند، بنابراين سفرهاى 
بين المللى تا زمان واكسيناسيون كامل به تاخير انداخته شود. توصيه اين 
مركز براى ســفرهاى بين المللى، با وجود سرعت گرفتن واكسيناسيون 
در امريكا، هنوز تغيير نكرده  و همچنان بر انجام ســفرهاى ضرورى 

تاكيد دارد.
امريكا درحال حاضر مقررات سفر در داخل اين كشور را با تغييراتى همراه 
كرده است؛ مثال افراد واكسينه شده اكنون اجازه دارند به ايالت هاى ديگر در 
داخل اين كشور سفر كنند، بدون آن كه آزمايش كوويد بدهند و به قرنطينه 
نياز داشته باشند، اما همچنان به استفاده از ماسك و رعايت فاصله دومترى 
و پرهيز از حضور در اماكن پرازدحام توصيه مى شود. در حقيقت، سرعت 
گرفتن واكسيناسيون هنوز محدوديت هاى ســفر در داخل اين كشور را 
كامل حذف نكرده و توصيه درباره سفرهاى بين المللى نيز همانند قبل از 

واكسيناسيون است.
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■ حديث:
امام صادق(ع):

«در شب قدر، آنچه از: خير و شر، يا مرگ و زندگى و يا باران، در آن سال تا سال بعد خواهد شد، 
نوشته مى شود و در آن شب، گروه حاجيان نوشته مى شود. سپس آن تقدير به زمينيان رسانده 

مى شود». گفتم: چه كسى از زمينيان؟ فرمود: «به كسى كه مى بينى!»
بصائر الدرجات ص 220 ح1

 بــا آنكه وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى پرونده هاى آثار ملموس و ناملموس 
ارســالى به يونســكو را جهت ثبت در فهرســت 
ميراث جهانى معرفى كرده است و همدان در آنها 
جايى ندارد باز هم مسئوالن استانى از جهانى شدن 

همدان خبر مى دهند. 
چنــدى پيش ، در ارديبهشــت مــاه 1400 وزير 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، 
از آثارى چون «نوغان دارى و ابريشــم ريســى»، 
«تركمن دوزى»، «جشن مهرگان»، «مهارت ساختن 
و نواختــن عود»، «جشــن يلدا»، «كاروانســراى 
ايرانى»، «الحاق ميراث طبيعى ديزمار به جنگل هاى 
هيركانــى»، «الحاق نقش رســتم و نقش رجب به 
پارســه» و «الحاق كليســاى وانك بــه مجموعه 
كليساهاى ايران» به عنوان پرونده هاى ارسالى ايران 
به يونســكو جهت ثبت در فهرست ميراث جهانى 
ياد كــرد. اين آثار بيانگر آن اســت كه از پرونده 
هاى همدان بر اى جهانى شدن در يونسكو خبرى 
نيست و تنها شــانس همدان جاگرفتن در پرونده 

هاى زنجيره اى هچون كاروانسرهاست .
جايگاه ايران در رده نهم ميراث جهانى ملموس و 
رده هفتم ميراث جهانى ناملموس است  . پرونده 
امســال ايران نيز  با گستره اى در مقياس 24 استان 
كشور و شامل 56 كاروان سرا مربوط به دوره هاى 
مختلف تاريخى اســت كه خراسان رضوى داراى 
بيشترين تعداد كاروان سرا و پس از آن استان هاى 

سمنان و اصفهان هستند.
با اين تفاســير جالب اســت كه ايرنا بــه نقل از 
مديــركل ميــراث فرهنگــى ، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان عنوان كرده است :  هفت اثر 
تاريخــى و طبيعى همدان آماده ثبــت در ميراث 

جهانى يونسكو است
در اين زمينه على مالميرگفته است : پرونده برخى 
از اين آثار تكميل و به يونســكو ارســال شده و 
برخــى مراحل پايانى مطالعه را مى گذرانند اين در 
حالى است كه همدان با اين آثار شانسى در جهانى 

شدن سال 2021 ندارد . 
ايده ثبت جهانى «تپه باســتانى هگمتانه» در نتيجه 
مذاكراتى و رايزنى با كارشناسان يونسكو به «منظر 
تاريخى شــهرى از هگمتانه تا همدان» تبديل شد 
و به ســرعت مراحل تكميل اين پرونده در حال 
انجام است و وعده تكميل آن به سال 2021 نرسيد 

پرونده «غار عليصدر» با نواقص بســيار  به عنوان 
يك اثر طبيعى از ســوى ميــراث فرهنگى يكى از  
آثار مهم اســتان همدان مطرح شده است  كه بعيد 
اســت بتواند با شرايط موجود چند سال ديگر هم 

وارد فهرست يونسكو شود . 
 پرونده كاروانســراهاى «تاج آباد» و «فرسفج» به 
دليل آنكه در قالب زنجيره كارونسراهاى ايران به 
يونسكو ارسال شده و تيرماه سال جارى ارزيابان 
براى بازديد اين آثار به همدان قرار اســت بيايند 
شايد اقبال بيشترى براى ورود به آثار جهانى داشته 

باشد . 
مالمير «منظر تاريخى فرهنگى دره ارزانفود، ســد 
اكباتــان و وركانــه»  را نيز يكــى از پرونده هاى 
پيشــنهادى همدان  براى ثبت جهانى مطرح كرده 
اســت كه البته گفته مى شود مطالعات اوليه اين اثر 
نيز انجام شده اســتحال بايد منتظر نتيجه اى ماند 

كه مبهم است 
به گفته او مطالعات اوليه «ارگ باستانى نوشيجان» 
نيز به اتمام رســيده و پرونده ايــن اثر براى ثبت 

جهانى تشكيل شده است. 
«قنات قاسم آباد» از ديگر آثارى است كه مديركل 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان 

به آن اشــاره كرده و گفته است : الحاق اين قنات 
به زنجيره قنات هاى ثبت شــده ايرانى موضوعى 
اســت كه در حال پيگيرى آن هستيم و به موازات 
ايــن طرح كار مطالعات عرصــه و حريم قنات را 

براى ثبت جهانى انجام مى دهيم.
 در همين راســتا وزير گردشــگرى اذعان داشت:     
تهيــه اين همــه پرونده كار ســختى اســت، هر 
اثرى كه ثبت مى شــود خيالمان راحت اســت كه 
حداقل هــاى حفاظت روى آن مترتب مى شــود، 
تخريب نمى شــود يا تغيير ماهيــت پيدا نمى كند. 
دوره مديريتــى ما با اوج تحريم ها و مشــكالت 
دولت روبه رو بود، باوجود تحريم ها و مشــكالتى 
كه داشــتيم، تالش كرديم تا بودجه وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى كاهش نيابد 
و به ويژه كه از موضوعات خارج از بودجه خوب 

استفاده كرديم.
سال گذشــته در پانزدهمين اجالس كميته ميراث 
جهانــى ناملمــوس از چهــار پرونده ارســالى، 
پرونده هــاى «مهــارت ســاختن و نواختن عود» 
به صورت مشــترك با كشــور ســوريه و «جشن 
مهرگان» به شــكل مشــترك با تاجيكستان به دليل 
اصالحاتى بازگشــت داده شــد. ايــن دو پرونده 

در ســال جارى با رفــع اصالحات انجام شــده 
و محدوديت هاى اعمال شــده (هر كشــور يك 

پرونده) به يونسكو ارسال شد.
بر اســاس اخبار وزارتخانه سه پرونده «تركمن 
دوزى» به صورت مشــترك با كشور تركمنستان، 
«نوغــان دارى و ابريشم ريســى» مشــترك بــا 
آذربايجان،  جمهورى  افغانســتان،  تركيه،  كشور 
«جشن  و  ازبكســتان  تاجيكستان،  تركمنســتان، 
يلدا» به صورت مشترك با كشور افغانستان براى 
طرح در اجالس 2022 به يونســكو، و ارســال 
پرونده «برنامه ملى براى پاســدارى از هنر سنتى 
خوشنويســى در ايران» در ســال گذشــته رقم 

خورده است  خبر داد. 
   در خصوص پرونده هاى ارســالى در حوزه آثار 
ملموس در ســال جارى پرونده كاروان ســراهاى 
ايرانــى با 56 كاروان ســرا از دوره هــاى مختلف 
تاريخى موجود در 24 اســتان كشــور، «ديزمار»، 
«نقش رستم» و «نقش رجب» و «كليساى وانك» به 
يونســكو ارسال شده كه اين سه پرونده به صورت 
هيركانى»،  «جنگل هــاى  پرونده هاى  بــه  الحاقى 
«تخت جمشيد» و «كليساهاى ارامنه ايران» اضافه 

خواهد شد.

پايان پرونده هاى  ثبت جهانى آثار ايران در يونسكو 

همدان به ليست جهانى نرسيد 

تعطيلى 7 آژانس مسافرتى در همدان

كرونا گردشگرى 
همدان  را از نفس 

انداخته است
 ويروس كرونا گلوى صعنت گردشگرى جهان 
، ايرن و بدتر از همه همدان را مى فشارد. وضعيت 
در استان اسفبار است و در ايران هم تعريفى ندارد. 
دست اندركاران اين حوزه نگران ادامه اين وضع  اند 
و دولتى ها هم با اكتفا به پرداخت يك وام حداقلى 
و دريافت حقوق و مزاياى خود دست روى دست 
گذاشته اند و شاهد بيرون رفتن فعاالن گردشگرى 

از ميدان رقابت با يكديگر هستند .  
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى استان همدان گفت: حوزه گردشگرى از 
ابتداى شيوع كرونا تاكنون فعاليت خاصى نداشته و 
اگر ماليات اين مدت بخشــيده شود كمك و قوت 

قلبى براى اين صنعت است.
علــى مرادى پور ، بيــان كرد: فعــاالن اين حوزه 

براساس قانون چيزى براى پرداخت ندارند بنابراين 
با بخشــيده شــدن ماليات نه تنهــا دولت متضرر 

نخواهد شد بلكه بُرد تبليغاتى نيز دارد.
وى با اعالم اينكه از ابتداى همه گيرى كرونا هفت 
دفتر خدمات مســافرتى در همدان تعطيل شــده 
است، افزود: فعاالن گردشــگرى از ابتداى شيوع 
اين بيمارى تنها 10 درصد نســبت به قبل فعاليت 
داشــته اند و اگر ماليات اين مدت بخشــيده شود 

كمكى به اين بخش مى شود.
مرادى پور با اشــاره به اينكه گردشــگرى هنوز به 

روال قبل برنگشته اســت، اظهار كرد: گردشگرى 
تنها صنعتى است كه آسيب خيلى زيادى از كرونا 
ديده اســت و فعاالن اين عرصه به ورشكســتى 

رسيده اند.
وى بــا بيان اينكه تعطيالت نــوروز هم كمكى به 
اين حوزه نكرد، گفــت: در نوروز 1400 تورهاى 
گردشــگرى كه مى توانست به صورت هوشمند و 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار شود، 
حذف و سبب شد مردم با خودروهاى شخصى به 
مســافرت بروند و حجم سفرها و در نتيجه شيوع 

كرونا افزايش يابد.
مرادى پور با اشاره به اينكه در اين مدت هيچ كمكى 
به اين صنعت نشده است، مطرح كرد: گردشگرى 
صنعتى اســت كه با كمترين سرمايه، اشتغال ايجاد 
مى كند و متأســفانه در مدت شــيوع كرونا بيشتر 

شغل هاى مرتبط با اين حوزه را از دست داده ايم.
وى در اين زمينه  نيز به ايســنا شرح داد: در مدت 
ياد شــده كمك هاى دولت شامل امهال وام ها بود 
كه خود داســتانى شده، از طرفى بانك ها جريمه و 
افزايــش كارمزد اين امهال را دريافت مى كنند و از 
طرف ديگر با وجود اينكه معاون گردشگرى اظهار 
كرده امهال پذيرفته شــده اما بانك  مركزى زير بار 
نمى رود و آنچه مسئوالن گردشگرى گفته اند هنوز 

عملى نشده است .
كرونا رعشه بر تن گردشــگرى ايران و شهرهاى 
توريستى اش انداخته است. همدان نيز در راس هرم 
وارونه گردشــگرى ايران روزهاى سختى پيش رو 
خواهد داشــت. هنوز اعالم رســمى اى از برآورد 
خســارت ها در عرصه گردشــگرى همدان  نشده 
اســت اما همه شواهد و سخنان جامعه هتلداران و 
اتحاديه آژانس داران استان  نشان مى دهد آژانس ها، 
هتل ها و مراكز خدمات توريســتى ، زنجيروار در 

حال ورشكستگى اند.


