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نياز به همفكرى
 براى مطالبه از وزارت نفت 
 1- در نخستين سفر استانى احمدى نژاد 
به استان همدان در زمان رياست جمهورى 
در سال 85، يكى از مصوبات هيأت دولت 
در همدان ســاخت مجموعــه فرهنگى-

ورزشى در محل انبار نفت از...

 2021 آوريـــل    15   1442 رمضـــان   2   1400 مـــاه  فرورديـــن   26 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4011 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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مشكلى براى 
تأمين و توزيع 
مرغ در همدان 
وجود ندارد

برگزارى حضورى 
امتحانات 
پايه هاى نهم 
و دوازدهم در 
خرداد

بازنگرى 
در شعب اخذ رأى 
با نگاه علمى 

راز ابتالى انسان 
به مشكالت 
در كالم 
حضرت على(ع) 
چيست؟

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

اسرائيل براى جلوگيرى از خطر بزرگ تر، خطر كرده است
4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى

روابط عمومى شهردارى و اعضاى شوراى 
اسالمى شهر كبودراهنگ

انتصاب جنابعالى را به سمت 
معاون محترم دفتر امور شهرى 
و شوراهاى استاندارى همدان
 تبريك عرض نماييم. اميد است در 
سايه تأييدات الهى، در اين عرصه 
خطير و خدمت به جامعه موفق و 

سربلند باشيد. 

ttttttttttttttttttدكتر

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكارگرامى 

خانم نيلوفـر بهرمندنژاد
مصيبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتان تســليت 

خداونــد  درگاه  از  ايشــان  مى نماييم،بــراى  عــرض 
متعــال مغفــرت و بــراى شــما و ســاير بازمانــدگان صبر 

جميــل و اجــر جزيــل خواهانيــم.

در ماه مبارك 
رمضان مشترى 
ويژه ما باشيد

شماره تماس:
081-38279011 

واتساپ: 
09226404490

تلگرام: 
09226404490

ايميل: 
info@Hamedanpayam.com

اوقات شرعى همدان - رمضان 1400 شمسى /1442 قمرى
نيمه شباذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحتاريخ

5:196:4613:1619:4720:060:33چهارشنبه 25 فروردين – 1 رمضان
5:176:4413:1619:4820:070:33پنجشنبه 26 فروردين – 2 رمضان
5:166:4313:1619:4920:070:32جمعه 27 فروردين – 3 رمضان
5:146:4213:1619:5020:080:32شنبه 28 فروردين – 4 رمضان

5:136:4013:1519:5120:090:32يك شنبه 29 فروردين – 5 رمضان
5:116:3913:1519:5120:100:31دوشنبه 30 فروردين – 6 رمضان
5:106:3813:1519:5220:110:31سه شنبه 31 فروردين – 7 رمضان

5:086:3713:1519:5320:120:30چهارشنبه 01 ارديبهشت – 8 رمضان
5:076:3613:1419:5420:130:30پنجشنبه 02 ارديبهشت – 9 رمضان
5:056:3413:1419:5520:130:29جمعه 03 ارديبهشت – 10 رمضان
5:046:3313:1419:5520:140:29شنبه 04 ارديبهشت – 11 رمضان

5:026:3213:1419:5620:150:29يك شنبه 05 ارديبهشت – 12 رمضان
5:016:3113:1419:5720:160:28دوشنبه 06 ارديبهشت – 13 رمضان
4:596:3013:1419:5820:170:28سه شنبه 07 ارديبهشت – 14 رمضان

4:586:2913:1319:5920:180:28چهارشنبه 08 ارديبهشت – 15 رمضان
4:576:2813:1319:5920:180:27پنجشنبه 09 ارديبهشت – 16 رمضان
4:556:2713:1320:0020:190:27جمعه 10 ارديبهشت – 17 رمضان
4:546:2613:1320:0120:200:27شنبه 11 ارديبهشت – 18 رمضان

4:536:2513:1320:0220:210:27يك شنبه 12 ارديبهشت – 19 رمضان
4:516:2313:1320:0320:220:26دوشنبه 13 ارديبهشت – 20 رمضان
4:506:2213:1320:0320:230:26سه شنبه 14 ارديبهشت – 21 رمضان

4:496:2213:1320:0420:240:26چهارشنبه 15 ارديبهشت – 22 رمضان
4:476:2113:1320:0520:240:26پنجشنبه 16 ارديبهشت – 23 رمضان
4:466:2013:1320:0620:250:25جمعه 17 ارديبهشت – 24 رمضان
4:456:1913:1220:0720:260:25شنبه 18 ارديبهشت – 25 رمضان

4:436:1813:1220:0720:270:25يك شنبه 19 ارديبهشت – 26 رمضان
4:426:1713:1220:0820:280:25دوشنبه 20 ارديبهشت – 27 رمضان
4:416:1613:1220:0920:290:24سه شنبه 21 ارديبهشت – 28 رمضان

4:406:1513:1220:1020:300:24چهارشنبه 22 ارديبهشت – 29 رمضان

از پيله تا پروانگى

استقبال «پائولو كوئيلو» ازابتكارجالب روستاى همدانى
■كوچه هاى تاج آباد سفلى با شاهكار ادبى جهان نشانه گذارى شده اند

شركت گروه پزشكى همدان

دعوت به همكارى
بيمارستان بوعلى همدان در نظر دارد جهت تكميل كادر درمانى خود 
در اتاق عمل نسبت به جذب كارشناس بيهوشى و كارشناس اتاق 
عمل اقدام نمايد. از متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مى آيد در 

ساعت ادارى به واحد كارگزينى بيمارستان مراجعه نمايند

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

تضاد و تناقض
 قصه تلخ اعتراض 
داروسازان همدانى

421 روز از ورود كرونا به كشور مى گذرد

نهاوند و تويسركان 
قرمزترين نقاط استان
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 آغاز طوفانى دونده هاى همدانى 
در جام امام رضا(ع)
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  26 فروردين ماه 1400  شماره 4011
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

نياز به همفكرى براى مطالبه از وزارت نفت 
 1- در نخستين سفر استانى احمدى نژاد به استان همدان در زمان 
رياســت جمهورى در ســال 85، يكى از مصوبات هيأت دولت در 
همدان ساخت مجموعه فرهنگى-ورزشى در محل انبار نفت از سوى 

وزارت نفت و هديه به مردم همدان بود.
اما اين مصوبه تاكنون اجرايى نشده و اين زمين همان گونه باقى مانده 

و اقدامى براى تغيير كاربرى آن نشده است.
2- اين بى توجهى وزارت نفت به مصوبه هيأت دولت در شــرايطى 
اســت كه ايــن وزارتخانه در اســتان هاى ديگرى بــدون مصوبه به 
ساخت وســاز مجموعه هاى فرهنگى-ورزشــى و... اقدام داشته و در 

ارتقاى داشته هاى اين استان ها مؤثر بوده است.
با اين رفتار گويى قرار نيســت مردم همدان از اعتبارات نفتى بهره اى 
ببرند و وزارت نفت ســهمى از بودجه هاى خاص خود در اين ديار 

خرج كند.
3-اكنون و پس از گذشت سال ها از آن مصوبه اجرانشده، دوباره زمين 
انبار نفت مورد توجه قرار گرفته و هر 2 نماينده استان درباره اين زمين 

سخنانى مطرح كرده اند.
اكنون آن مصوبه به كمك آمده تا وزارت نفت توســط نمايندگان به 

اجراى آن دعوت شود.
4- زمان انتخاب شــده براى اجراى مصوبه هر چنــد ماه هاى پايانى 
دولت انتخاب شــده اما اعتبارات خوب وزارت نفت از پايان اين كار 

درصورت پيگيرى در همين دولت حكايت دارد.
البته بايد توجه داشــت كه اگر كار زخمى شود و بماند و وزير نفت 
دولت بعــدى هم زير بار پايان آن نــرود، طرحى ديگر به طرح هاى 

نيمه تمام استان اضافه خواهد شد كه نبايد چنين شود.
5- در اظهارات 2 نماينده استان درباره طرحى كه در زمين انبار نفت 

اجرا خواهد شد، اختالف وجود دارد.
ايــن اختالف مى تواند وزير را از اجراى طــرح باز دارد يا طرحى كه 
خــود مدنظر دارد را اجرا كند كه در ظاهر مصوبه اجرا و در عمل كار 

كوچكى انجام شده باشد.
6- كار كوچك در شــأن مردم همدان نيست و اگر قرار است وزارت 
نفت سرانجام كارى در همدان براى خدمت به مردم انجام دهد، نبايد 
به طرح هاى كوچك رضايت داد؛ زيرا دســت نخورده ماندن آن زمين 
بيشتر از زخمى شدن و از يك دستى در آمدن آن ارزش خواهد داشت.

7- يكى از نمايندگان همدان از پيگيرى ايجاد شــهرك ســالمت در 
زمين انبار نفت همدان خبر داده و ديگرى از ساخت مجموعه ادارى، 

فرهنگى، ورزشى و خدماتى توسط وزارت نفت سخن گفته است.
اين اختالف ديدگاه نيازمند همفكرى در استان بين مسئوالن و مطالبه 
واحد از وزارت نفت اســت تا هدف از اين اقدام كه ايجاد تحول در 
اين منطقه از شــهر و ارائه خدماتى قابل توجه به شهروندان است را 
محقق كرده و پاى ســرمايه گذارى عمومى و غيرانتفاعى وزارت نفت 

را به استان همدان باز كند .

بيمارستان ارتش براى بسترى كرونايى ها 
در همدان استفاده مى شود

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان با اشاره به اينكه با توجه به سير 
صعودى بيماران كرونايى در روزهاى آينده با كمبود تخت مواجه مى شويم، از رايزنى با 

مسئوالن براى استفاده از ظرفيت بيمارستان ارتش خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى علوم پزشــكى همدان، ابراهيم جليلى افزود: روند مراجعه به 
بيمارســتان ها به صورت افزايشى است و هم اينك يك هزار و 125 بيمار كوويد-19 در 

بيمارستان هاى استان همدان بسترى هستند.
وى اضافه كرد: روزانه 140 بيمار جديد در بيمارســتان هاى اين استان بسترى مى شوند 

همچنين شــمار مراجعان سرپايى نيز نســبت به اوايل فروردين سالجارى 5 برابر شده 
است.

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى اســتان همدان افزود: پس از تكميل ظرفيت 
بيمارستان هاى ســينا، فرشچيان و شهيد بهشــتى، بيماران در بيمارستان آتيه تأمين 
اجتماعى همدان بســترى شدند با وجود اين به استفاده از ظرفيت بيمارستان ارتش 

نيز نياز داريم.
جليلى ادامه داد: درحال پيگيرى براى ايجاد فضاى جديد در بيمارســتان هاى اســتان 

همدان هستيم زيرا در روزهاى آينده با مشكل كمبود تخت مواجه مى شويم.
وى از شهروندان خواست با پرهيز از تجمع و دورهمى، رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 

كادر درمان را مهار و كنترل ويروس كرونا يارى دهند.

شب هاى استان همدان سرد مى شود
 بنابر گفته رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى استان همدان از امروز پايدارى 
سيســتم آب و هوا، دماى شبانه اســتان تا 4 درجه سانتيگراد كاهش مى يابد و در برخى از 

نقاط نيز به زير صفر مى رسد.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه تا پايان هفته سامانه بارشى 
فعالى وارد استان همدان نمى شود، عنوان كرد: براساس بررسى داده ها و نقشه هاى پيش يابى 
هواشناسى، آسمان استان همدان در 24 ساعت آينده، نيمه ابرى همراه با وزش باد و كاهش 

دماى شبانه پيش بينى مى شود.
به گفته وى وزش باد شديد با سرعت حداكثر 50 كيلومتر بر ساعت در ساعات عصر، پديده 

قابل ذكر تا پايان هفته در آسمان استان است.

مرحله دوم واكسيناسيون سالمندان 
بهزيستى همدان انجام شد

 سرپرســت معاونت امور توانبخشــى ســازمان بهزيستى استان 
همدان از تزريق ُدز مرحله دوم واكســن كرونا در 3 مركز سالمندان 
بهزيستى استان همدان با حضور كارشناسان مركز بهداشت خبر داد.

ســياوش رهبر در گفت وگــو با ايرنا اظهار كــرد: تزريق ُدز مرحله 
دوم واكسيناســيون مصونيت در برابر كوويد-19 مراكز توانبخشى 
بهزيستى اســتان در مركز سالمندان خانه خورشــيد اداره بهزيستى 
شهرســتان همدان، مهرمادران در ســامن و مركزحضرت على(ع) 
شهرســتان مالير با حضور مسئول بازرسى اداره بهزيستى شهرستان 
و با همراهى كارشناســان و كادر تخصصى توســط شبكه بهداشت 

شهرستان انجام شد.
به گفته وى، در اين مرحله از واكسيناســيون كه با همكارى دانشگاه 
علوم پزشــكى، مركز بهداشت اســتان و همچنين مركز فوريت هاى 
پزشــكى 115 صورت گرفــت، تعداد 250 نفر از ســالمندان مقيم 
مراكز و كاركنان اين 3 مركز سالمندان در مرحله دوم مقابل بيمارى 

كوويد-19 واكسينه شدند.
سرپرست معاونت امور توانبخشــى سازمان بهزيستى استان همدان 
يادآور شــد: با توجه به شــيوع كرونا در موج چهارم رعايت تمامى 
پروتكل هاى بهداشــتى در مراكز جدى گرفته شده تا مددجويان به 

ويروس كوويد-19 مبتال نشوند.
رهبر با اشــاره به اقدامات موفق ســازمان بهزيستى در پيشگيرى از 
بيمارى كوويد-19 خاطرنشان كرد: همزمان با شيوع ويروس كرونا 
اقدامــات و تمهيدات پيشــگيرانه در مراكز بهزيســتى همدان نظير 
قرنطينه كامل، لغــو مالقات حضورى، ضدعفونــى روزانه، بازديد 
مســتمر، كنترل ســالمت مددجويان و توزيع اقالم بهداشتى تاكنون 

انجام شده است.
به گفته وى، مرحله نخســت تزريق واكســن به سالمندان بهزيستى 

پايان اسفند سال گذشته صورت گرفته است.
سرپرست معاونت امور توانبخشــى سازمان بهزيستى استان همدان 
با بيان اينكه مجموع سالمندان اســتان همدان حدود 180 هزار نفر 
اســت، عنوان كرد: تاكنون براى بيش از 7 هزار ســالمند معلول در 
استان همدان پرونده تشكيل شده است و از خدمات بهزيستى بهره 

مى برند.
طبق تعريف ســازمان بهداشت جهانى گروه ســنى 60 تا 70 سال 
«ســالمند جوان»، 70 تا 80 سال سالمند ميان سال و باالى 80 سال 

«سالمند پير» محسوب مى شوند.

آغاز طرح رمضان براى نظارت بر بازار 
توسط اداره استاندارد 

 شــهناز كرمى- خبرنگار همدان پيام: مديركل اســتاندارد استان 
همدان از آغاز طرح رمضان در بازار و شــبكه توزيع اســتان از روز 
گذشــته خبر داد و گفت: طــرح رمضان در راســتاى كنترل اقالم 

پرمصرف و مشمول استانداردهاى اجبارى صورت مى گيرد.
محمد مددى گفت: اقالمى كه در ماه مبارك رمضان مصرف بيشترى 
دارند از قبيل قند و شــكر و برنج و روغن و خرما شــامل نظارت 
در اين طرح هســتند كه زيرنظر مجموعه بازرســى همكاران انجام 

مى شود.
وى در ادامه افزود: در ســال 99 طرح  طاهــا، طرح جامع هماهنگ 
اســتاندارد در سطح اســتان با بيش از 9 هزار بازرسى از واحدهاى 

صنفى و شبكه توزيع استان انجام شده است.
مددى در مورد حمايت و صيانت از حقوق شــهروندان گفت: 270
مورد خريد نمونه از بازار براى بررســى و كنترل محصوالت توليد 
شده صورت گرفته است تا بازار براى كاالهاى بى كيفيت و كم كيفيت 

ناامن شود و از حقوق مصرف كنندگان و همشهريان صيانت گردد.
مديركل اســتاندارد استان همدان در ادامه به انجام طرح هاى نظارتى 
و حاكميتى در ســطح اســتان اشــاره كرد و گفت: بيش از 2 هزار 

نمونه بردارى انجام گرفته است.

ضابطين قضايى با روزه  خوارى 
در مأل عام برخورد مى كنند

 دادســتان نهاوند از برخورد شــديد ضابطيــن قضايى دماوند با 
روزه خواران در ماه مبارك رمضان خبر داد.

عباس آزادبخت درباره ضوابــط قانونى حاكم در اين ماه مبارك در 
مورد كسانى كه اقدام به روزه خوارى و يا تظاهر به اين عمل در مأل 
عام مى كنند، اظهار كرد: در پى ايجاد نظم و انضباط در راستاى حفظ 
كرامت و حرمت ماه مبارك رمضان و احترام به حقوق شــهروندى 
و اعتقادات مقدس دينى و فرهنگى مردم، نظارت هاى ويژه اى را در 

اين ماه مبارك در دستور كار داريم.
وى گفــت: افرادى كه بــدون توجه به حرمت مــاه مبارك رمضان 
در مكان هــاى عمومى روزه خوارى كنند براســاس ماده 638 قانون 
مجــازات اســالمى (تعزيرات) مصــوب 1375، مجرم محســوب 
مى شوند و به حبس از ده روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شالق، محكوم 

خواهند شد.
وى افزود: دســتورات قضايى الزم به پليــس و نيروهاى انتظامى و 
ضابطيــن براى برخورد با روزه خــوارى و تظاهر به روزه خوارى و 

همچنين اخالل در نظم از اين طريق نيز ارائه شده است.
دادســتان نهاوند، بيان كرد: به هيچ عنوان هيچ رســتوران، طباخى و 
اغذيه فروشى و همچنين ســاير مراكزى كه تهيه و توزيع غذا دارند 
در روز روزه دارى و ســاعات روزه دارى مردم به هيچ وجه حق طبخ 
ندارند و از بابت پذيرايى هيچ رســتورانى حق باز بودن را ندارد و 
بايد تماما بسته باشــند و دستورات الزم قضايى و قانونى را در اين 

زمينه صادر كرده ايم.
آزادبخت افزود: امسال در دســتور كار به طور ويژه قرار داده ايم كه 
بدون اســتثنا بايد به قانون و حقوق شهروندى و اعتقادات فرهنگى 
و مذهبى مردم نهايت احترام گذاشته شود و هيچ گونه چشم پوشى و 
مدارايى در اين زمينه با كســانى كه بخواهند قانون را ناديده بگيرند، 

نخواهيم داشت.

1- گروهى از همدان به ديدن محمود احمدى نژاد رفته اند. گويا هدف 
از ايــن ديدار دعوت از احمدى نژاد براى حضــور در انتخابات بوده 
اســت. گفتنى است برخى اعضا و رئيس ستاد استانى احمدى نژاد در 

انتخابات سال 84 در اين ديدار حضور داشته اند.
2- ائتالف احمدى نژاد با بخشــى از اصالح طلبان جدى است. گويا 
فائزه هاشمى در كالب هاوس ادعا كرده كه احمدى نژاد به او پيشنهاد 
معاون اولى در دولت آينده را داده است. گفتنى است اين ادعا از سوى 

احمدى نژاد تكذيب شده است.
3- رابطه دولت با وزير بهداشت روبه تيرگى مى رود. گويا گاليه هاى 
اخير مطرح شده توسط وزير بهداشت دليل اين وضعيت است. گفتنى 
اســت رئيس دفتر رئيس جمهور بر اين باور است كه وزير بهداشت 

توفيقات را متعلق به خود و تقصيرها را به عهده ديگران مى اندازد.
4- اميرآبــادى داوطلب انتخابات رياســت جمهورى نيســت. گويا 
اميرآبادى توضيح داده كه قصد فعاليت در ستاد انتخاباتى يك داوطلب 
را داشــته و خود داوطلب نيست. گفتنى است تعداد داوطلبان نماينده 

براى انتخابات رياست جمهورى قابل توجه است.
5- ظريف درحال تغيير موضع براى داوطلبى است. گويا وى درحال 
فاصله گرفتن از موضع پيشــين مبنى بر داوطلب نشدن است. گفتنى 
است موفقيت ظريف در انتخابات رياست جمهورى به ميزان زيادى 

به موفقيت مذاكرات وين بستگى دارد.

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان معتقد 
است انســان وقتى گرفتارى، مشكالت و يا 
مصيبتــى دارد تزلزل، خضــوع و توجهش 
بــه خــدا بيشــتر مى شــود و بــه فرموده 
اميرالمؤمنين(ع) مشــكالت درهاى فضل و 

رحمت الهى را به روى بندگان مى گشايد.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
در گفت وگو با تســنيم با تبريك فرارسيدن 
ماه مبارك رمضــان، اظهار كرد: اميرالمؤمنين 
على(ع) در نهج البالغه خطبه 192 مى فرمايند: 
اگر توجه كنيد مى بينيد كــه پروردگار عالم 
همه انسان ها را از زمان آدم(ع) تا امروز مورد 

آزمايش قرار داده است.
وى بــا اشــاره بــه مشــكالت ابتالئات و 
گرفتارى هاى به وجود آمده در زندگى بشــر، 
افزود: اين گونه مسائل از گذشته تا امروز در 
زندگى بشر وجود داشــته و خواهد داشت 
مســأله اى كه در روايات ما نيز به آن اشــاره 
شده اســت. نماينده ولى فقيه در همدان بيان 
كرد: در روايات دينى ما آمده است مردم در 
دنيا به دنبال چيزهايى مى گردند كه پروردگار 
عالم خلق نكرده است مانند راحتى كه براى 
بهشت است، يعنى راحتى براى دنيايى كه تا 

ابد باقى خواهد بود اتفاق مى افتد.

وى عنوان كــرد: حضرت على(ع) در خطبه 
192 نهج البالغــه وقتى مى خواهند فلســفه 
مشكالت و گرفتارى را بيان كنند مى فرمايند، 
خداوند متعال با انواع گرفتارى ها، مصيبت ها 
و مشــكالت انســان ها را آزمايش مى كند تا 

تكبر انسان كمتر شود.
شعبانى اظهار كرد: مشكالت و گرفتارى هاى 
ســبب مى شود تا خودخواهى انسان در برابر 
پروردگار عالم كمتر شــود و به فرموده امام 
على(ع) با اين مشكالت انسان دچار خضوع 

و تزلزل در برابر حق مى شود.
 وى ادامــه داد: انســان وقتــى گرفتارى، 

مشكالت و يا مصيبتى دارد تزلزل، خضوع 
و توجهــش به خدا بيشــتر مى شــود و به 
فرموده اميرالمؤمنين(ع) مشــكالت درهاى 
فضــل و رحمت الهى را بــه روى بندگان 

مى گشايد.
نماينده ولى فقيه در همدان با اشلره به اينكه 
هرچقدر اعتقادات قوى تر داشــته باشيم در 
برابــر طوفان هاى زندگى مقاوم تر هســتيم، 
مطرح كرد: هرچه وابستگى انسان به زندگى 
بيشتر، آگاهى و اعتقاداتش كم باشد مشكالت 
به او بيشــتر آســيب زده و اميدوارى وى نيز 

كمتر مى شود.

مراكز منتخب 
كوويد-19 در همدان 

افزايش يافت
 رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان از 
افزايش مراكز منتخب كوويــد-19 خبر داد، 
به طورى كه براى رســيدگى بهتــر به بيماران 
كرونايى 2 مركز منتخب كوويد-19 در شهرك 
مدرس و فرهنگيان به مراكز منتخب شهرستان 

همدان اضافه شده است.
محمــد خيرانديش در گفت و گو با تســنيم ، 
اظهار كرد: در راستاى ارائه خدمات و تسريع 
در پاســخگويى به بيماران تنفسى و مبتال به 
كرونا عالوه بر خدمت رســانى در همه مراكز 
خدمات جامع ســالمت در ســاعات ادارى، 
مراكز منتخب كوويد-19 شــهرك مدرس و 
فرهنگيان نيز همراه با ديباج در ساعات 2 بعد 

از ظهر تا 8 شب آماده ارائه خدمت است.
وى با تأكيد بر اينكه تجمع بيماران تنفســى و 

مشكوك به كرونا در مركز ديباج بيشتر از ساير 
مراكز بوده و اين امر مدت زمان انتظار بيماران 
را افزايش مى دهد، تصريح كرد: در همه مراكز 
خدمات جامع ســالمت شــهرى و روستايى 

تست سريع كرونا انجام مى شود.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان 
اينكه درحال حاضر 5 مركز منتخب كوويد-19
در ســطح همدان فعال است، اظهار كرد: اين 

مراكز در شــهرك فرهنگيان، شهرك مدرس، 
كمال آبــاد، قهاوند و مريانج از ســاعات قرار 
گرفته آماده خدمات رســانى به بيماران تنفسى 

و مشكوك به كرونا است.
خيرانديــش با تأكيد بــر اينكه بهتر اســت 
شهروندان درصورت ابتال به عالئم تنفسى به 
نزديك ترين مركز بهداشتى محل زندگى خود 
مراجعــه كنند، گفت: اقداماتى مانند ويزيت و 

نمونه گيرى از بيماران در همه مراكز خدمات 
جامع سالمت انجام مى شود.

وى افزود: 37 مركز خدمات جامع ســالمت 
در ســاعات ادارى آماده ارائه هرگونه مشاوره 

و خدمات رسانى به بيماران هستند.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با بيان 
اينكه از هفته گذشــته آمــار مراجعه بيماران 
تنفســى به مراكز منتخب كوويد-19 و ساير 
مراكز بهداشــتى افزايش قابل توجهى داشته 
اســت، تصريح كرد: مــردم مى توانند براى 
دريافت هرگونه مشاوره و پاسخ پرسش هاى 
مربــوط به كرونا بــا ســامانه 4030 تماس 

بگيرند.
خيرانديش با اشــاره به اينكه در موج چهارم 
كرونا قــرار داريم و تعداد مبتاليان خانوادگى 
بيشتر شــده است، اظهار داشــت: در شرايط 
بحران هســتيم و از مردم تقاضــا داريم براى 
عبور از اين بحــران تلخ از حضور درهرگونه 
دورهمى، مراســم عروســى، عزا و تجمعات 

خوددارى كنند.

 در پــي تجمع گروهى از داروســازان، 
مســئوالن فنى داروخانه ها و دانشــجويان 
داروسازي كه روز گذشته در مقابل معاونت 
غــذا و داروى اســتان در اعتراض به ميزان 
دستمزد دريافتي برگزار شد، برخي صاحبان 
داروخانه ها در گفت و گــو با خبرنگار ما از 
توافقــى بودن اين دســتمزد گفتند و اينكه 
دســتمزد داروســازان در داروخانه هــا، نه 
توســط صاحب داروخانه بلكه بنابر توافق 
مشترك انجمن داروسازان با نماينده دولت 

و شوراي عالي كار تعيين مى شود. 
اين پاســخ درحالي اســت كه روز گذشته 
داروســازان و دانشــجويان داروســازي با 
حضــور اعتراض آميز در مقابل معاونت غذا 
و داروى همدان اعالم كردند كه نرخ ساعت 
كارى 37 هــزار و 500 تومــان بــراى آنها 
بسيار پايين اســت و نارضايتي داروسازان 
از حقوق هــاي دريافتي موجب شــده كه 
داروخانه داران، به جذب افراد داروســاز با 

حقوق هاي كمتر اقدام كنند.
بنابر اظهار برخــي معترضان كه با خبرنگار 
مــا گفت و گو كرده انــد، درحال حاضر نرخ 
ساعت كار به طور متوسط به ازاي هر ساعت 
كار يك داروســاز در يك داروخانه حدود 
70 تــا 80 هزار تومان در سراســر كشــور 
پرداخت مى شــود كه جمع اين رقم به ازاي 
44 ســاعت كار در هفته و 192 ساعت كار 
در ماه حدود 9 ميليون تومان مى شــود كه با 
افزايشي بســيار كمتر از نرخ تورم، كمتر از 

تعرفه كشورى و سراسرى آن است.
اين گروه از داروســازان همچنين با داشتن 
پالكاردهايــى كــه از انحصــار در همــه 
بخش هاى داروســازى گاليه منــد بودند با 
شــعارهايى از جمله «من مسئول داروهاى 
بيمار هستم، چه كســى مسئول حقوق من 
است؟»، «پشــتيبان حقوق داروسازان كدام 
ارگان اســت؟» و... اعتراض خود را نسبت 
به شــرايط موجود بيــان مى كردند و معتقد 
بودنــد از ســاعت 2 بامداد تــا 8 صبح در 
داروخانه هــا هيچ داروســازى وجود ندارد 
و نســخه پيچى بدون حضور داروساز انجام 

مى شــود كه برخالف قانون است وممكن 
اســت به سالمت بيمار آسيب بزند، يكى از 
است  داروساز  پزشكان  مشكالت  مهم ترين 

كه سال هاست به آن توجهى نشده است.
يكى از اين معترضــان به همدان پيام گفت: 
سال هاست در كنار تمام زحمتكشان حوزه 
ســالمت و درمان داروســازان بى هياهو و 
مظلومانه ارائه خدمت مى كنند اين درحالى 
اســت تفاوت و تناقض فاحــش در ميزان 
دســتمزد و حق وحقوق پزشــكان داروساز 
در مقايســه با ســاير كادر درمان در سطح 
تأســف بارى اســت كه انگيزه كار را پايين 

آورده است.
قانــون  متأســفانه  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
داروســازان  بــراى  پركيس(كارنامــه) 
افــزود:  نمى شــود،  رعايــت  به درســتى 
متأســفانه تناســبى بيــن حقــوق و دســتمزد 
ــاير  ــه س ــبت ب ــازان نس ــى داروس پرداخت
اعضــاى كادر درمــان وجــود نــدارد و 
ايــن يكــى از دغدغه هــا و موضوعاتــى 
ــنيدن  ــفانه مســئوالن از ش ــه متأس اســت ك

ــه آن  ــى ب ــد و توجه ــوددارى مى كنن آن خ
ــد. ندارن

وى همچنين افزود: متأســفانه پخش دارو 
انحصارى شده است و تنها در داروخانه هاى 
منتخــب توزيع مى شــود كه ايــن عادالنه 
نيست؛ به اين معنا كه غذا و دارو در نظارت 
و رســيدگى خود در داروخانه ها به شــدت 

ضعف دارد.
ــا  ــو ب ــز در گفت و گ ــه دار ني ــك داروخان ي
خبرنــگار مــا نســبت بــه آنچــه داروســازان 
در اعتــراض روز گذشــته خــود خواســتار 
به جــا  را  اعتــراض  ايــن  بودنــد،  آن 
ــن  ــر قواني ــا معتقــد اســت بناب دانســت، ام
بســيار ســختگيرانه اي كــه از ســوي وزارت 
بهداشــت تصريــح شــده، به كار گيــري فــرد 
غيــر داروســاز در داروخانــه خــالف قانــون 
ــدون  ــم ب ــه اي ه ــچ داروخان ــت و هي اس
ــدارد؛  ــت ن ــازه فعالي ــاز اج ــتن داروس داش
بنابرايــن ادعــاي معترضــان نســبت بــه 
بــراي  غيرداروســاز  افــراد  به كارگيــري 
ــا  ــدارد ام ــود ن ــر وج ــاي كمت پرداخت ه

دربــاره نــرخ ســاعت كارى، كارانــه و 
شــده،  عنــوان  كــه  مشــكالتى  مابقــى 
ــى اســت. ــق و منطق ــان به ح خواسته هايش

در همين راســتا معاون غذا و داروى علوم 
پزشكى همدان نيز گفت: اين اعتراض يك 
جنبش كشورى در سراسر كشور بوده كه در 
همدان نيز در مقابل ساختمان معاونت غذا 

و دارو شكل گرفته است.
ايرج خــدادادى با بيان اينكــه هيچ يك از 
درخواســت هاى عنوان شــده در حوزه غذا 
و دارو نيســت، افزود: معترضــان 2 گروه 
مسئوالن فنى و دانشجويان داروسازى بودند 
كه نسبت به شــرايط كارى و نرخ دستمزد 
خود معترض بودند كه درنهايت به پيگيرى 
حقوق خود از نظام پزشكى راهنمايى شدند.

اين شــرايط درحالى اســت كه در سراسر 
كشور انجمن داروســازان مسئوليت تعيين 
تعرفه داروســازان در هر اســتان را دارد و 
تاكنون از ســوى هيچ اســتانى ايــن اقدام 
صورت نگرفته كه در زمينه تعرفه داروسازان 

نظام پزشكى وارد عمل شود.

تضاد و تناقض
 قصه تلخ اعتراض داروسازان همدانى 

■ داروسازان: به حقوق و تعرفه خود معترضيم
■ داروخانه داران: تعيين حقوق داروسازان بر عهده داروخانه داران نيست

راز ابتالى انسان به مشكالت در كالم حضرت على(ع) چيست؟

همدان پیام در کنار شامست!
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معاون بهداشت دانشكده علوم پزشكى
بيش از 30 درصد مردم 

ماسك نمى زنند
■ 95 درصد واكسن دريافتى تزريق شد

 اســدآباد-خبرنگار همدان پيام: در 14روز گذشــته تعداد 2 هزار 
ماســك رايگان در مناطق مختلف توســط آمران سالمت و نيرو هاى 
بســيج توزيع شــده و با اين حال بيش از 30 درصد مردم از ماســك 

استفاده نمى كنند.
معاونت بهداشــت دانشكده علوم پزشــكى در جلسه ستاد مديريت 
كرونا شهرستان اسدآباد گفت: ويروس جهش يافته اى كه امروز با آن 
مقابله مى كنيم نخستين بار در كشــور انگليس يافت شد و طبق گفته 
كارشناســان ما از طريق مرز زمينى عراق وارد خوزســتان شــده كه 
بيشترين فوتى ما در اين استان از همين ويروس جهش يافته بوده است.

الهام عظيمى ادامه داد: يكى از مهم ترين مشكالت ما در بحث انتشار 
اين ويروس، برگزارى مراســم عروســى بوده كه قطعا در ماه مبارك 
رمضان برگزار نخواهد شــد و با مهار مراسم عزا نيز آمار كاهش پيدا 

خواهد كرد.
وى از طغيان اين بيمارى در روستا ها و محالت مختلفى خبر داد كه در 
اين مناطق در هفته دوم فروردين مراسم عروسى برگزار شده و عامل 

اصلى وضعيت قرمز شهرستان را مراسم عروسى دانست.
عظيمى با بيان اينكه در 24ساعت گذشته 2 مورد فوت در اثر ابتال به 
كرونا در اسدآباد به ثبت رسيده كه فوت يك كودك 4 ساله و يك فرد 
72 ساله مشاهده مى شود. در هفته اول فروردين تعداد تست هاى مثبت 
75 مورد بود كه اين رقم در هفته سوم فروردين به 537 مورد رسيده 
اســت. وى افزود: محالتى كه طغيان چشــمگير است شامل شهرك 
فرهنگيان، بلوار 22بهمن و شهرك سيداحمد بيشترين تعداد مثبت را 

در روزهاى اخير داشته اند.
عظيمى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از 23 بهمن ماه واكسيناسيون 
در شهرســتان آغاز و تا امروز 95 درصد واكسن هاى دريافتى تزريق 
شده اســت، گفت: تعداد واكسن هاى تزريق شــده به 51 پاكبان، 15

جانباز، 5 پرســنل آرامستان، 30 پرسنل اورژانس، 187 پرسنل درمان، 
87 كارمندان بهداشــت، 31 بيماران خاص و 25 پزشك داراى پروانه 

نظام پزشكى است.
وى خاطرنشان كرد: هيچ گونه واكســنى براى تزريق مادران باردار و 

افراد زير 18 سال وجود ندارد.
عظيمى در پايان همكارى اصناف شهرســتان با مجموعه بهداشــت 
را خواســتار شد و عنوان كرد: در شهرســتان فقط 14 نفر كارشناس 
بهداشــت محيط در اختيار داريم و كنترل اين ويروس به دست مردم 
ممكن خواهد بود، با اين تعداد كارشناس واقعا شرايط براى ما دشوار 
اســت. فرمانده سپاه ناحيه اســدآباد هم با بيان اينكه 14 نفر از موارد 
مثبت كرونايى در ســطح شــهر بودند كه به قرنطينه دعوت شدند و 
با توزيع بســته هاى غذايى و حمايت از آنها مانع حضور اين افراد در 

جامعه شدند.
اميدعلى الياســى خاطرنشــان كرد: در موج قبلى كرونا در شهرستان 
پويش بخشــش اجاره بها از طرف صاحبان امالك در شهرستان رقم 

خورد و سبب شد مردم چندان دچار مشكالت معيشتى نشوند.
الياســى در ادامه، حمايت مالى در بخــش توزيع مواد غذايى در بين 
بيماران كرونايى كه مشــكالت مالى دارند را از خيرين و مســئوالن 

خواستار شد.
فرمانده انتظامى اسدآباد با بيان اينكه در شهرستان 2 مكان براى ورود 
خودرو هاى بومى درنظر گرفته شــده كه نخســتين مــكان در ميدان 

سيدجمال الدين و دومين مكان در ميدان جانبازان است.
افشــين يارى در ادامه خاطرنشان كرد: 26 خودرو غيربومى كه قصد 
ورود به شهر داشتند و از دستور پليس سرپيچى كرده بودند جريمه 
500 هزار تومانى شــدند و 55 خودرو كه منع تردد شبانه بين 22 تا 
3 بامــداد را رعايت نكرده بودند با جريمه 200 هزار تومانى مواجه 

شدند.

توليد 95درصدى 
 پارچه ماسك در مالير

 مالير- خبرنگار همدان پيام: عملكرد وزارت صمت و بهداشــت 
در زمينه حمايت از توليدكنندگان پارچه ماسك راضى كننده نيست.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى از عملكرد وزارتخانه 
صمت و بهداشــت در زمينه حمايت از توليدكنندگان پارچه ماسك 

داخلى انتقاد كرد.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در نشست علنى امروز 
مجلس شوراى اســالمى در تذكر شفاهى خطاب به وزراى بهداشت 
و صمت، گفت: 2 واحد بافتينه و بافتسان مالير با 500 نفر كارگر در 
ســال كرونايى 1399 بيش از 8/5 ميليارد پارچه ماسك به قيمت 125

تومان توليد كرده  و در اختيار توليدكنندگان قرار داده اند.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان ادامه داد: بر اين اســاس 6/5 ميليارد 
دالر صرفه جويى ارزى شده اســت. كار فاخرى كه در حوزه اقتصاد 
مقاومتــى به امر رهبر معظم انقالب رقم خورده و جانانه واليتمدارى 
خــود را اثبات كرده اند، اما تعجب مى كنم برخى جريانات چوب الى 
چرخ مى گذارند و اتهام و افترا و حرف هاى بى اساس در جامعه طرح 

مى كنند.
وى بيان كرد: يك توليدكننده به جاى اينكه ســرمايه خود را در كانادا 
و آمريكا بخوابانــد، در ميدان خدمت به 85 ميليون نفر جمعيت، هر 
لحظه با اراجيف و مزاحمت روبه رو است. بارها درخواست مالقات 
اين توليدكنندگان با وزير بهداشــت و درمان را داده ايم، انتظار مى رود 
كه در شرايطى كه آنها 95 درصد نياز پارچه ماسك در كشور را توليد 

مى كنند، وزير بهداشت با آنها مالقاتى داشته و خداقوتى بگويد.
وى در پايان خطاب به وزير راه و شهرســازى گفت: 7 كيلومتر جاده 
بين مالير تا بروجرد وجود دارد كه سال هاســت پيگير پايان عمليات 

عمرانى آن هستيم. انتظار مى رود كه كار مردم را پيش ببريد.

توزيع غذاى گرم بين خانواده هاى 
زيرپوشش كميته امداد مالير در ماه رمضان 
 مالير - خبرنگار همدان پيام: توزيــع غذاى گرم بين خانواده هاى 
تحت پوشش كميته امداد مالير در ماه مبارك رمضان با همكارى مراكز 

نيكوكارى شهرستان انجام مى شود.
مدير كميته امداد مالير از توزيع غذاى گرم در بين خانواده هاى تحت 
پوشــش كميته امداد مالير در ماه مبارك رمضــان با همكارى مراكز 
نيكوكارى خبر داد و گفت: سال گذشته نيز تعدادى از مراكز همكارى 
الزم را در اطعام افراد زيرپوشــش و خانواده هاى نيازمند شهرســتان 
داشتند و بيش از 20 هزار پرس غذاى گرم با همكارى مراكز نيكوكارى 

توزيع شد.
 تيمور كرمى مقدم ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان و بهار قرآن 
اظهــار كرد: همزمان با ماه مبارك رمضان خانواده هاى تحت پوشــش 
كميته امداد مانند سال هاى گذشته در طرح ضيافت الهى ميهمان خوان 

گسترده پروردگار در اين ماه خواهند بود.
وى با بيان اينكه در اين راســتا با همكارى مراكز نيكوكارى شهرستان 
مالير آشــپزخانه هاى طبخ غذا با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى 
درحال آماده شــدن براى طبخ غذا و توزيع آن در بين خانواده هاى زير 
پوشش و نيازمند است، افزود: سعى شده درحد امكان هر كدام از اين 
مراكز يك يا چند شــب كار اطعام در بين خانواده هاى نيازمند تحت 

پوشش داشته باشند.
كرمى مقدم با اشــاره به اينكه مجوز 35 مركز نيكوكارى زيرنظر كميته 
امداد صادر شده و اين مراكز در مناسبت هاى مختلف همواره در كنار 
اين نهاد بوده اند، افزود: ســال گذشــته نيز تعدادى از مراكز همكارى 
الزم را در اطعام افراد تحت پوشــش و خانواده هاى نيازمند شهرستان 
داشتند و بيش از 20 هزار پرس غذاى گرم با همكارى مراكز نيكوكارى 

توزيع شد.
 وى از توزيع ســبد ارزاق در بين خانواده هاى نيازمند و تحت پوشش 
در مــاه رمضان خبر داد و گفت: تعداد اين بســته ها به همت و كمك 
خيران و مردم بســتگى دارد كه اميدواريم در اجراى اين طرح خيران 
و نيكوكاران ما را يارى كنند تا بتوانيم تعداد بيشــترى سبد ارزاق را در 

اختيار خانواده هاى زير پوشش قرار دهيم.
وى تصريح كرد: درصورت شــرايط و اجازه ستاد ملى مقابله با كرونا 
طرح مفتاح الجنت با هدف تفقد و دلجويى از خانواده هاى تحت پوشش 
را در ماه رمضان با هدف شناسايى مشكالت و كمك به خانواده ها در 

برنامه خواهيم داشت.
وى در ادامه از اجراى همه ســاله طرح اكــرام ايتام همزمان با نيمه ماه 
مبــارك رمضان تا شــب هاى قدر خبر داد و تصريــح كرد: اين طرح 
امسال در ادامه پويش «ايران مهربان» و با همكارى بسيج و سپاه برگزار 

مى شود.

فرماندار اسدآباد:
طرح هادى در 70 روستا اجرا مى شود

 بنياد مســكن در اجراى طرح هادى 70 روستاى شهرستان اسدآباد 
ورود كرده است.

فرماندار شهرستان چهارشــنبه 25 فروردين ماه در ديدار با رئيس بنياد 
مسكن اسدآباد به مناسبت سالروز صدور فرمان حضرت امام خمينى(ره) 
مبنى بر افتتاح حساب 100 تأمين مسكن محرومان و همچنين سالروز 
تأســيس بنياد مسكن انقالب اسالمى، اظهار كرد: تاكنون اجراى طرح 
هادى در 20 روستاى شهرستان پايان يافته است و در 50 روستا نيز در 

دست اجرا قرار دارد.
سعيد كتابى با بيان اينكه درباره تهيه و اجراى طرح هادى خوشبختانه 
تمامى روستاهاى اسدآباد داراى طرح هادى هستند، افزود: روستاهاى 
زير 20 خانوار به عنوان طرح تعيين محدوده شده اند و روستاهاى باالى 
20 خانوار نيز طرح هادى آنها تهيه و مصوب و ابالغ و توســط بنياد 

مسكن تحويل دهياران شده است.
كتابى با اشــاره به مهاجــرت معكوس در برخى از روســتاهاى اين 
شهرســتان و متقاضى بودن برخى از روســتائيان براى بازگشــت به 
روستاهاى خود، خاطرنشان كرد: در اين زمينه برخى از روستاها نيازمند 
بازنگرى در طرح هادى هستند كه با تسريع در بازنگرى طرح هادى به 
مهاجرت معكوس و توليد و اشــتغال اين روستاها كمك بسيار زيادى 
خواهد شد. وى خدمات بنياد مسكن انقالب اسالمى در سطح روستاها 
را ارزنده دانست و تصريح كرد: مقاوم سازى مسكن روستايى، اجراى 
طرح هادى، صدور ســند مالكيت مســكن روستايى، توجه به آبادانى 
روستاها به ويژه روستاهاى محروم و ديگر طرح هاى مختلف را مى توان 

از خدمات ارزنده بنياد مسكن برشمرد.
رئيس بنياد مســكن اسدآباد نيز با اشاره به تخصيص، تصويب و ابالغ 
736 فقره تســهيالت مقاوم سازى مسكن روستايى در سال 99 به اين 
شهرســتان، گفت: از اين تعداد، 706 فقره به بانك هاى عامل معرفى و 
278 فقره عقد قرارداد شده كه با توجه به شرايط كرونا تاحدودى عقد 
قراردادها توسط بانك هاى عامل پايين بوده و نياز است طى جلسه اى با 
بانك ها روند اقدام و پرونده محرومان در اولويت قرار گيرد و تسهيالت 

تخصيص يافته جذب شود.
محمدكرم معصومى سهميه مسكن محرومان اين شهرستان را 325 فقره 
اعالم كرد و يادآور شــد: از اين تعداد ســهميه 319 فقره به بانك هاى 

عامل معرفى و 270 فقره عقد قرار داد شده اند.
وى افزود: در طرح مســكن محرومان در طرح فوق 50 ميليون تومان 
وام قرض الحسنه و 30 ميليون تومان كمك بالعوض دولت توسط بنياد 
مســكن در اختيار آنها قرار مى گيرد، ضمن اينكه كميته امداد براى هر 
واحد 25 ميليون تومان به منظور كمك به محرومان اختصاص مى دهد.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اســدآباد، معصومى 
خاطرنشــان كرد: براســاس تفاهم نامه صورت گرفته در ســفر سال 
گذشته معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، 2 هزار 
فقره سهميه تسهيالت به مســكن محرومان روستاها به استان همدان 
اختصاص يافت كه از اين ميزان تسهيالت، در مرحله نخست سهميه 

شهرستان اسدآباد 200 فقره و در مرحله دوم 125 فقره بوده است.

شناسايى 8000 خانواده نيازمند در كبودراهنگ
 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: فرمانده سپاه شهرستان كبودراهنگ از توزيع بيش از 
8 هزار بسته معيشتى، آموزشى و بهداشتى به ارزش 5/5 ميليارد تومان در طول يك سال 

بين خانواده هاى آسيب پذير كرونايى شهرستان خبر داد.
محمود بداغى در حاشــيه برگــزارى يازدهمين رزمايش كمك هاى مؤمنانه شهرســتان 
كبودراهنگ در گفت وگو با ايســنا، آغاز توزيع 400 بسته معيشتى به ارزش هر بسته 500

هزار تومان در بين خانواده هاى آســيب پذير شناسايى شده توسط نيروهاى بسيجى سپاه 
شهرستان را از جمله برنامه هاى استقبال از ماه مبارك رمضان برشمرد.

وى اظهار كرد: در وضعيت افزايش شــيوع ويــروس كرونا و همه گيرى اين بيمارى نياز 
است براى حمايت از اقشار آسيب پذير با اجراى رزمايش هاى فرهنگى، اقتصادى به كمك 
همشــهريان بشتابيم، بر همين اساس هدف بر اين است در سپاه شهرستان كبودراهنگ به 
همت مردم، خيرين و بسيجيان پايگاه هاى مقاومت شهرستان با توزيع بسته هاى معيشتى 
گره اى كوچكى از مشــكالت مردم را باز كنيم. بداغى با اشاره به تعداد بسته هاى توزيع 
شــده در رزمايش يازدهم، خاطرنشــان كرد: در آســتانه ماه مبارك رمضان بيش از 400
بسته معيشتى به ارزش هر بسته 500 هزار تومان در بين اقشار آسيب پذير شناسايى شده 
شهرســتان توزيع شد. وى تصريح كرد: با شيوع بيمارى كرونا و با توجه به آسيب جدى 
اين بيمارى در معيشــت و اقتصاد برخى خانواده ها به همت نيروهاى بســيجى و خيرين 

شهرستان در يك سال گذشته بيش از 8 هزار بسته معيشتى، آموزشى و بهداشتى به ارزش 
5 ميليارد و 500 ميليون تومان در بين خانواده هاى آسيب پذير كرونايى توزيع شده است.

بداغى يادآور شد: در راســتاى اجراى فرمان مقام معظم رهبرى مبنى بر اجراى سراسرى 
رزمايش كمك هاى مؤمنانه و كمك به خانواده هاى آسيب ديده از كرونا يازدهمين مرحله 
از اين رزمايش همزمان با فرارسيدن ماه مبارك رمضان با تهيه و توزيع 400 بسته معيشتى 

در سالن 9 دى سپاه ناحيه كبودراهنگ انجام شد.
فرمانده ســپاه شهرستان كبودراهنگ ادامه داد: در مجموع تاكنون در اين رزمايش 8 هزار 
خانواده نيازمند شناسايى شده كه در 11 مرحله از اين رزمايش، 12 هزار بسته معيشتى بين 

اين خانواده ها توزيع شده است.

421 روز از اعالم وجود   گروه شهرستان:
ويروس كرونا در كشــور مى گذرد؛ كيانوش 
جهانپور رئيس مركــز روابط عمومى وزارت 
بهداشت در تاريخ 30 بهمن 1398 اعالم كرد 
كه نتايج آزمايش اوليه 2 مورد مشــكوك ابتال 
به كرونا در قم مثبت گزارش شــده اســت و 
ايــن موضوع خود مقدمه اى شــد براى تأييد 
شــيوع ويروس كرونا در ايران و تدابيرى كه 
نياز بود در سطح ملى و استانى انديشيده شود. 
همچنين 4 اسفند رئيس جمهورى كه پيش از 
اين به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
دستور تشكيل ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا 
را داده بود، با صدور حكم و ابالغ جديدى به 
وى مأموريت داد تا ضمن تشــكيل جلسات 
مستمر اين ســتاد، از تمام توان مجموعه هاى 
ذى ربط به منظور كمك به جلوگيرى از شيوع 
و ريشه كنى هرچه ســريع تر اين بيمارى بهره 
گرفته و به طور مســتمر به وى گزارش دهد. 
رهبر معظم انقالب نيز 22 اسفند 1398 خطاب 
بــه رئيس ســتاد كل نيروهاى مســلح فرمان 
تشكيل قرارگاه بهداشــتى و درمانى مقابله با 
كرونا را صادر كردند و «ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا» به رياست رئيس جمهورى از 24 اسفند 
تشكيل شد. البته شيوع ويروس كرونا موسوم 
به «كوويد-19» براى نخســتين بار اواسط ماه 
دسامبر (24 آذر) در شــهر «ووهان» واقع در 
مركز چين گزارش شــد و به تدريج به ســاير 
كشورهاى دنيا ســرايت كرد. هرچند به گفته 
برخى متخصصان از دى ماه بيمارانى با عالئم 
كروناويروس به مراكز درمانى مراجعه كرده اند 
كه به علت نوپديد بودن بيمارى، مورد شناسايى 
قرار نگرفته اند و به گفتــه معاون وزير، چون 
در مقطع اوج همه گيرى بيمــارى آنفلوانزاى 
H١N١ بود، نظام ســالمت به اشــتباه آن را 
آنفلوآنزا تشــخيص داده و ديــر متوجه ورود 
بيمارى مى شــود. در 14 ارديبهشــت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعالم كرد 
61 شهر كشــور در وضعيت قرمز قرار دارند. 
بدين ترتيب نخســتين پيك بيمارى از اسفند 
1398 تا فروديــن 1399 رخ داد كه در نتيجه 
اجراى قرنطينه از شدت ابتال كاسته شد. با رفع 
محدوديت ها بيمارى دوباره اوج گرفت و پيك 
دوم آن از اواخر خرداد 1399 به وقوع پيوست. 
موج ســوم (پاييز 1399) به منظور كنترل موج 
سوم بيمارى، «طرح شهيد سليمانى» نام طرح 
تكميلِى مقابلــه با ويروس كرونا اســت كه 
در آن بــاالى يك ميليون خانــوار غربالگرى 
شــدند، اين غربالگرى توسط «سفير سالمت» 
در استان اجرا شــد. هم اكنون در پيك چهارم 
كرونا هســتيم،در اين پيك پرخطرترين دوره 
را تجربه مى كنيم، طورى كه تمامى تخت هاى 
بيمارستانى پر شــده اند و هر ده شهرستان در 

وضعيت قرمز به سر مى برند.
نهاوند و تويســركان شــهرهايى هســتند كه 
تا به حــال در رنگ بندى كرونايى بيشــترين 
وضعيت قرمز را تجربه كرده اند و شهرســتان 
اســدآباد هم كمترين وضعيت قرمز را تجربه 
كرده است. حتى گاهى با عنوان وضعيت سياه 

از اين 2 شهرستان ياد شده است.

كاهش،  مرگ ومير ها  قرمز،  نهاوند   
ابتال افزايش

نهاونــد  شهرســتان  كرونايــى  وضعيــت 
درحال حاضر قرمز و به گفته كادر درمان روند 
مبتاليان و بيماران بســترى شــده سير نزولى 
دارد، اما با وجود اينكه تعداد بسترى ها تقريبا 
كاهش داشته اســت اما همچنان مراجعات به 
مراكز درمانى و بيمارستان ها و مطب ها بسيار 

باال و زياد است.
به ويژه همراهان بيمار ها ترافيك قابل توجهى 
را در راهروهاى بيمارســتان ها ايجاد كرده اند 
و رعايت نكردن پروتكل هــا هم نگران كننده 

است.
در نهاوند 2 بيمارســتان عليمراديان با ظرفيت 
135 تخت و قدوســى با 65 تخت به بسترى 

بيماران كرونايى اختصاص يافته است.
آمــار واقعى در اختيار رســانه ها قــرار داده 
نمى شــود اما آنچه مدير شــبكه بهداشت و 
درمان مى گويد اين اســت كه بــا وجود آمار 
باالى مبتاليان به كرونا، نســبت مرگ ومير در 

مقايسه با 3 موج اول روند كاهشى دارد.
سيامك دانشــور تصريح كرد: انتظار داريم با 
تمام تالشى كه كادر درمان به كار گرفته است 

بتوانيم آمار بسترى ها را كاهش دهيم.
دانشــور معتقد است: طرح شهيد سليمانى در 
افزايش ســرعت و كيفيت شناسايى و درمان 
مبتاليان تأثير كمك كننده و قابل توجهى دارد.

طبق اعالم مراكز بهداشــت، بيمارســتان هاو 
دانشگاه علوم پزشكى به خبرنگاران همدان پيام 
در شهرستان ها تعداد مبتاليان به ويروس كرونا 
در شهرستان درگزين از اسفند 98 تاكنون 784

مورد،211 نفر بســترى و روزانــه 300 نفر با 
عالئم مشــكوك به كرونا به مراكز درمان اين 

شهرستان مراجعه مى كنند. 

در شهرستان رزن نيزاز اسفند 98 تاكنون هزار 
و 781 مبتال، 88 نفــر جانباخته، هزار و 617
نفر بهبود يافته اند. صبح روز گذشــته هم 33

نفر مشــكوك به كرونا و 34 نفر بســترى در 
بيمارستان وليعصر اعالم شده است.

طبــق گفته مدير شــبكه بهداشــت و درمان 
شهرســتان مالير نيز در هفته اول فروردين ماه 
كل مراجعان براى گرفتن تســت 276 نفر بود 
كــه صد نفر آن مثبت و در هفته دوم 600 نفر 
براى گرفتن تســت مراجعه كرده اند كه 300

مــورد مثبت و در هفته ســوم نيز يك هزار و 
320 نفر بــا 746 مورد مثبت به مراكز درمانى 
مراجعه كرده اند. در هفته اول فروردين ماه 50
نفردر بيمارســتان هاى مالير بسترى بودند كه 
ايــن آمار در هفته دوم بــه 70 نفر و در هفته 
سوم به 178 نفر رسيد كه آمار هر هفته نسبت 
به هفته گذشــته افزايش 2برابرى داشته است. 
از اســفندماه سال گذشــته تا 21 فروردين ماه 
1400 از مجموع 11 هزار و 479 نفر بســترى 
2 هــزار و 88 نفر آنها مربــوط به مالير بوده 
است. شهرســتان مالير هم اكنون در وضعيت 

قرمز كرونايى قرار دارد.
در شهرستان اســدآباد هم تعداد موارد مثبت 
از اســفند 98، هزار و 746 مــورد، از ابتداى 
ســال1400 تعداد 319 مورد مثبت، وضعيت 
ابتال 36/8 درصد، ميزان مرگ مثبت 65 مورد، 
ميزان مرگ 3/72 است. همچنين ميزان فوتى ها 
از ابتداى شــيوع بيمارى 65 مورد و از ابتداى 
ســال تا امروز 4 مرگ كرونايــى اتفاق افتاده 

است.
 شــرايط كرونايــى كبودراهنــگ 

فوق بحرانى است 
با افزايش تعداد مــوارد مثبت كرونا وضعيت 
شهرستان كبودراهنگ فراتر از رنگ قرمز شد 

و شرايط بسيار بحرانى است.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
كبودراهنگ با بيان اين مطلب در گفت وگو با 
خبرنگار همدان پيام اظهار كرد: متأســفانه آمار 
همچنان به صورت صعــودى پيش  مى رود و 
تمام تخت هاى بيمارســتان امام رضا(ع) اين 
شهرستان پر شده اســت و درحال حاضر 60
بيماران بســترى هســتند كه 28 مورد ثبت و 

منتظر جواب آزمايش 32 مورد ازآنها هستيم.
على حمدى افزود: از ابتداى اســفند 98 تا 22
فروردين امسال 7 هزار و 29 نفر با عالئم حاد 
تنفسى به مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان 
كبودراهنگ مراجعه كرده اند كه از اين تعداد 2

هزار و 358 نفر مثبت بوده و متأسفانه تاكنون 
103 نفر نيز جان خود را از دست داده اند.

وى همچنيــن تأكيد كرد: با توجه به شــرايط 
فوق بحرانــى در كبودراهنــگ از مردم تقاضا 
داريــم كه فقط بــراى كارهاى ضــرورى از 
خانه بيرون بيايند و پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند در غير 

اين صورت اوضاع از كنترل خارج مى شود.
احمدى ادامه داد: برگزارى هرگونه مراسم عزا، 
عروســى و... در شهرســتان ممنوع است و با 

برگزاركنندگان برخورد جدى مى شود.
احمدى همچنين خاطرنشــان كرد: از ابتداى 
ســال 1400 تاكنون يك هــزار و 319 نفر به 
مراكز بهداشــتى و درمانى مراجعه داشتيم كه 
از اين تعــداد 610 نفر مثبت و 538 نفر منفى 
بودنــد، 171 نفر نيز منتظر جــواب آزمايش 

هستند.
وى در پايــان افزود: از 610 نفر مثبت قطعى 
ســال 1400 تعداد 292 زن و 318 مرد بودند 
كــه 257 نفر شــهرى و 353 نفر روســتايى 

بوده اند.

 در حوزه نوســازى مســكن يك ســال 
گذشــته باالى 850 واحد مسكن روستايى و 
شهرى زير 25 هزار نفر با اعتبارى باالى 44

ميليارد تومان به انجام رسيده است.
اســالمى  انقالب  مســكن  بنيــاد  رئيــس 
شهرســتان نهاونــد با گراميداشــت 21 تا 
31 فرورديــن دهه حســاب 100 امام(ره) 
و ســالگرد تأســيس بنياد مســكن انقالب 
اســالمى از افتتــاح و بهره بــردارى پروژه 
بهسازى و اصالح معابر روستايى و ساخت 

شهرستان خبر داد. مسكن ملى 
به گــزارش همدان پيام، عليرضا نثارى گفت: 
از ابتداى مهر ســال 99 تاكنــون 400 واحد 
مســكونى در قالب مســكن محرومين ويژه 

افراد بدون مسكن و داراى شرايط خاص در 
روستاها آغاز و درحال حاضر داراى پيشرفت 

فيزيك 60 درصد مى باشند. 
به گفته نثارى، براســاس تفاهم نامه با سازمان 
برنامه و بودجه كشور، به هر واحد 50 ميليون 
تسهيالت با نرخ 5 درصد و 30 ميليون تومان 
هم كمك بالعوض و معاف از هزينه نظارت 
و طراحــى و صدور پروانه ســاخت درحال 

انجام است.
وى همچنين در حوزه عمران روســتايى هم 
گفت: در يكسال گذشــته آسفالت معابر 17
روســتاى شهرســتان با اعتبار ملى باالى 16
ميليارد تومــان به انجام رســيده و عمليات 
زيرسازى معابر در 27 روستا به مساحت 190

هزار متر مربع به پايان رسيده است.
در بخش جدولگذارى و ســاخت كانال هاى 
سنگى و ديواره سازى مسيل نيز در 24 روستا 
با اعتبار تخصيصى ملى و اســتانى باالى 14

ميلياردتومان انجام گرفته است.
نثارى همچنين از صدور و تحويل 570 جلد 
ســند مالكيت با همكارى اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان به مالكين خبر داد.
رئيــس بنيــاد مســكن نهاونــد تصريــح 
ــد  ــى تولي ــدام مل ــرح اق ــوزه ط ــرد: در ح ك
مســكن بــا همــكارى راه و شهرســازى 
ــى  شهرســتان، ســاخت 365 واحــد آپارتمان
(570 واحــد در ســطح اســتان) در يكــى از 
بهتريــن نقــاط ســكونتگاهى ايــن شهرســتان 

(زيــر صدهــزار نفــر جمعيــت) درحــال 
انجــام اســت كــه داراى 12 درصد پيشــرفت 
فيزيكــى بــوده و در روزهــاى آتــى عمليــات 
ايــن  بتنــى  ســازه هاى  اجــراى  اصلــى 
ــه  ــوك 7 طبق ــب 14 بل ــاختمان ها در قال س
ــد،  ــد ش ــاز خواه ــترى آغ ــرعت بيش ــا س ب
همچنيــن 145 نفــر در قالــب خودمالــك (3

طبقــه توافقــى) در شــهرك نيــروى انتظامــى 
ــت. ــاماندهى اس ــال س درح

به گفته نثارى، ادامه فرايند بازســازى مسكن 
ســيل زدگان نيــز درحال انجام اســت كه با 
خوشــبختانه  درصد  فيزيكى 93  پيشــرفت 
بيشترين ســهم در استان را شهرستان نهاوند 

داشته است.

421 روز از ورود كرونا به كشور مى گذرد

نهاوند و تويسركان 
قرمزترين نقاط استان
■ اسدآباد كمترين وضعيت قرمز را گذرانده است

بازسازى 93 درصدى مسكن سيل زدگان در نهاوند
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تأكيد بر رعايت قانون در انتخابات
 رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان با تأكيد بر رعايت قانون در 
انتخابات گفت: زمينه ســازى براى افزايش مشاركت حداكثرى يكى از 

اولويت هاى برگزارى انتخابات است.
مصطفى آزادبخت در ستاد انتخابات استان همدان ضمن تأكيد بر رعايت 
فرايندهاى قانونى در برگزارى انتخابات اظهار كرد: رعايت قانون در كنار 
مشاركت حداكثرى از اولويت هاى برگزارى انتخابات است و اين مهم 

به صورت جدى در دستور كار قرار دارد.
بــه گزارش فارس، وى با بيان اينكه بايــد از همه ظرفيت هاى قانونى 
در راستاى باال بودن مشــاركت حداكثرى در انتخابات استفاده كرد تا 
شاهد برگزارى يك انتخابات باشكوه در استان همدان باشيم خواستار 
توجه به اين مهم شــد. رئيس ســتاد انتخابات استان همدان گفت: در 
همه شهرســتان ها، فرمانداران فرايندهاى انتخابات را بسيار قانونمند و 
براســاس اعالم وزارت كشور پيش مى برند و مشكلى در هيچ كدام از 
شهرستان ها نداريم. وى افزود: خوشبختانه استقبال خوبى از انتخابات 
شوراهاى اسالمى روســتاها انجام شده است و بيش از 5 هزار و 445
نفر در انتخابات شوراى اسالمى روستا در استان همدان ثبت نام كردند.

فرماندار همدان خبر داد 
بازنگرى در شعب اخذ رأى با نگاه علمى 

 فرماندار همدان از بازنگرى شــعب اخذ رأى اين شهرستان با نگاه 
علمى و پيش بينى مالحظات بهداشتى خبر داد.

محمدعلى محمدى در جلسه ستاد انتخابات شهرستان همدان با اشاره 
به برخى از شــاخص هاى مدنظر در انتخاب شعب اخذ رأى گفت: در 
دسترس بودن براى مردم، پوشش مناسب خدمات ارتباطى و امنيت از 

جمله اين شاخص ها است.
فرماندار همدان افزود: با توجه به شــرايط فعلى و شيوع ويروس كرونا 
برخوردارى از فضاى فيزيكى با متراژ مناسب، ورودى هاى متعدد، امكان 
تهويه مناسب و رعايت فاصله گذارى در بازنگرى شعب اخذ رأى مدنظر 

قرار مى گيرد.
وى افزود: در برخى از شــعب اخذ رأى شــهرى در دوره هاى گذشته 
انتخابات كمتر از 130 رأى و در برخى حدود 3 هزار رأى داشــتيم كه 
در اين راستا با مالحظه تراكم جمعيت، فاصله جغرافيايى و تعداد آراى 
مأخوذه تغييراتى در محل شــعب اخذ رأى در دســتور كار قرار گرفته 
است. محمدى با تأكيد بر آموزش كيفى مجريان انتخابات تصريح كرد: 
عملكرد نمايندگان فرماندار در دوره هاى گذشته انتخابات مورد ارزيابى 

قرار گرفته و تنها از افراد توانمند در اين راستا بايد استفاده شود.
فرمانــدار همدان با بيــان اينكه هزار و 33 داوطلب براى شــوراها در 
شهرستان همدان ثبت نام كرده اند، افزود: از اين تعداد 77 داوطلب زن، 

417 داوطلب شوراى شهر و 616 داوطلب شوراى روستا است.
رئيس هيأت اجرايى انتخابات شهرســتان همدان در پايان يادآورشــد: 
براساس دستورالعمل هاى قانونى ضمن تعامل با هيأت هاى نظارت فرايند 
انتخابات را طبق زمانبندى تعيين شده پيش مى بريم و فصل الخطاب ما 
قانون اســت.  در اين نشســت تعدادى از كميته هاى تخصصى ستاد 
انتخابات شهرســتان گزارش عملكرد كميته ذى ربــط را ارائه كردند و 

هماهنگى الزم به عمل آمد.

داوطلبانى كه صالحيت آنها احراز نشده 
از امروز مى توانند شكايت كنند

 هيأت مركزى نظارت بر انتخابات نخستين ميان دوره اى يازدهمين 
دوره مجلس در اطالعيه اى اعالم كــرد كه داوطلبانى كه صالحيت 
آنان احراز نشــده، مى توانند ظرف 4 روز به دفتر نظارت و بازرسى 
انتخابات همه مراكز استان ها يا شهرستان هاى حوزه انتخابيه مربوطه 
شكايت خود را اعالم كنند. به گزارش ايرنا، روزگذشته هيأت مركزى 
نظارت بر انتخابات نخســتين ميــان دوره اى يازدهمين دوره مجلس 
در اطالعيه شــماره 2 خود به اســتان هاى آذربايجان شرقى، تهران، 
كهكيلويــه و بويراحمد، گيالن، مركزى و همدان، آورده اســت: «به 
اطالع آن عده از داوطلبان نمايندگى نخستين ميان دوره اى يازدهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى كه توسط هيأت هاى اجرايى حوزه هاى 
انتخابيه صالحيت آنان احراز نشده است، مى رساند «براساس تبصره 
ماده 51 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى» مى توانند از تاريخ 
ابالغ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاى انتخابيه حداكثر ظرف 
مــدت 4 روز از تاريخ 1400/01/26 تــا 1400/01/29 با توجه به 
شــرايط كرونايى در وقت ادارى از ســاعت 8:00 تا 16:00 به دفتر 
نظارت و بازرســى انتخابات همه مراكز اســتان ها يا شهرستان هاى 
حوزه انتخابيه مربوطه مراجعه و پس از دريافت فرم، شــكايت خود 

را تنظيم و رسيد دريافت نمايند.

تأكيد بر رعايت قانون در انتخابات
 رئيس ستاد انتخابات استان همدان با تأكيد بر رعايت قانون در انتخابات 
گفت: زمينه سازى براى افزايش مشاركت حداكثرى يكى از اولويت هاى 
برگزارى انتخابات اســت. مصطفى آزادبخت در ســتاد انتخابات استان 
همدان ضمن تأكيد بر رعايت فرايندهاى قانونى در برگزارى انتخابات، 
اظهار كــرد: رعايت قانون در كنار مشــاركت حداكثرى از اولويت هاى 
برگزارى انتخابات اســت و اين مهم به صورت جدى در دستور كار قرار 
دارد. به گزارش فارس، وى با بيان اينكه بايد از تمام ظرفيت هاى قانونى 
در راســتاى باال بودن مشــاركت حداكثرى در انتخابات استفاده كرد تا 
شــاهد برگزارى يك انتخابات باشكوه در استان همدان باشيم، خواستار 
توجه به اين مهم شد. رئيس ستاد انتخابات استان همدان گفت: در تمام 
شهرستان ها، فرمانداران فرآيندهاى انتخابات را بسيار قانونمند و براساس 
اعالم وزارت كشور پيش مى برند و مشكلى در هيچ كدام از شهرستان ها 
نداريم. وى افزود: خوشــبختانه اســتقبال خوبى از انتخابات شوراهاى 
اسالمى روستاها انجام شده است و بيش از 5 هزار و 445 نفر در انتخابات 

شوراى اسالمى روستا در استان همدان ثبت نام كرده اند.

مشكل اضافه خدمت معلمان دانشسرا 
به مجلس بيايد

 دولت هرچه سريعتر اليحه رفع مشكل اين افراد را ارائه تا مجلس 
با فوريت بررسى و تصويب كند.

به گزارش تســنيم، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس درباره مشكل 
اضافــه خدمت معلمان فارغ التحصيل دانشســرا اظهــار كرد: مطالبه 
فرهنگيان فارغ التحصيل دانشســراها درباره فاصله خدمتى ايجادشده 

بايد با توجه به رويكردهاى قانونى پيگيرى شود.
حميدرضا حاجى بابايى تأكيد كرد: اين گروه از معلمان كه در آســتانه 
بازنشستگى هستند، با اعالم عدم احتساب اين سنوات كه در مواردى 

به 3 تا 4 سال مى رسد، به اين رويكرد معترض هستند.
وى ادامه داد: براساس قانون متعهدين خدمت اين گروه از فرهنگيان 
از لحظه ورود به دانشسرا معلم محسوب مى شوند و واجد تمام قوانين 

مترتب به فرهنگيان هستند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى تأكيد كرد: 
براســاس تعهدى كه فرهنگيان مشــمول اين قانون ارائه كرده اند از 
لحظه ورود به دانشســرا حق شركت در آزمون هيچ دستگاه دولتى و 

غيردولتى را نداشته اند.
حاجى بابايــى در ادامه گفت: متعهدين دانشســراهاى منتظر خدمت 
براســاس قوانين و تعهد خود عمل كرده اند و چه بســا فرصت هاى 
اســتخدامى ديگر را از دست داده باشــند و اين تعهد بايد يك قرار 
دوطرفه باشــد، وزارت آموزش وپرورش نيز براســاس تعهدى كه از 
اين گروه در بدو ورود به دانشسراها دريافت كردند مبنى بر لزوم ارائه 

خدمت در هر نقطه اى كه مورد نياز است، پايبند باشد.
وى مطــرح كرد: باتوجه به رأى ديوان عدالــت ادارى، دولت هرچه 
سريعتر اليحه رفع مشكل اين افراد را ارائه تا مجلس با فوريت بررسى 

و تصويب كند.

برنامه ريزى براى 10 برابر شدن تعداد 
شركت هاى دانش بنيان

چين خريدار محصوالت 
دانش بنيان  ايران

 هم اكنون حدود 6 هزار شركت دانش بنيان در كشور وجود دارد كه 
بايد اين تعداد افزايش پيدا كند.

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با فارس 
در تشريح نشست اين كميسيون اظهار كرد: سورنا ستارى معاون علمى 
و فناورى رياست جمهورى در اين جلسه حضور داشته و گزارشى را 
اين معاونت در پشتيبانى از مراكز رشد و پارك هاى علمى و فناورى و 

شركت هايى كه در اين چند سال راه اندازى شده اند، ارائه كرد. 
حجت االسالم احمدحســين فالحى افزود: اين روزها بحث سند 25
ساله همكارى ايران و چين مطرح شده و حوزه علمى و فناورى يكى 

از موضوعاتى بود كه در آن آمده بود.
نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلس تصريــح كرد: با توجه به 
گزارش معاون علمى و فناورى رئيس جمهور، اين معاونت همكارى 
خود با چين را از سال ها پيش پيگيرى كرده بود و تاجايى كه در چند 
محور پيرامون فروش محصوالت دانش بنيان كشور، انتقال فناورى از 
چين به ايران و از ايــران به چين و ايجاد مراكز و دفاتر براى فروش 
محصوالت فناورانه ايران در چين توفيقاتى داشــته است و قرار است 

حوزه علمى و فناورى در آينده توسعه داده شود.
فالحى اظهار كرد: ســورنا ســتارى در اين جلسه اعالم كرد كه ما به 
اين دليل وارد همكارى با چين شــديم كه اين كشور در سال گذشته 
توانســت از نظر توليد مقاالت علمى و فناورى در رتبه اول دنيا قرار 
گيرد ضمن اينكه در حوزه علوم پايه و مهندسى تا 2 برابر و در حوزه 

نانو تا 3 برابر بيشتر از آمريكا توانسته رشد پيدا كند.
وى يادآور شــد: ما 4 مدل همكارى با چين را در 7 ســال گذشــته 
با 2 مجموعــه وزات علوم و آكادمى اين كشــور پيگيرى كرديم كه 
اين 4 مدل در قالــب ايجاد مكانيزم هاى تأمين منابع مالى مشــترك 
جهت توسعه همكارى هاى علمى، حمايت از انتقال فناورى از طريق 
R&D مشترك با تأكيد بر مراكز علمى و فناورى دولتى و بنگاه هاى 
خصوصى، حمايت از برنامه هاى تبادل متخصصين با هدف كســب 
دانــش فنى و ايجاد مراكــز و پايگاه هاى صادراتى با هدف توســعه 

صادرات محقق شد.

تأثيرات سند بودجه بر اقتصاد كشور 
در سازمان برنامه و بودجه بررسى شد

 اعضــاى كميســيون برنامــه و بودجه بــا حضور در ســازمان 
برنامه وبودجه، سند آمايش سرزمينى، زمان ابالغ آئين نامه هاى احكام 
بودجه و تأثير اجراى بودجه بر اقتصاد كالن كشور را بررسى كردند. 

به گزارش خانه ملت، سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به برگزارى اين با حضور محمدباقر 
نوبخت تصريح كرد: نوبخت و معاونان و مســئوالن اين سازمان ابتدا 
توضيحات كلى درباره مطالعات گســترده انجام شده پيرامون آمايش 

سرزمينى ارائه و سرفصل هاى آن را معرفى كردند.
محمدمهدى مفتح زمــان ابالغ آئين نامه هاى اجرايــى احكام بودجه 
توسط دولت را يكى از پرسش هاى نمايندگان عنوان كرد و به نقل از 
كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، گفت: بسيارى از آئين نامه ها تنظيم 
شــده و قرار اســت بخش قابل توجهى از اين آئين نامه ها در جلسه 
فرداى هيأت دولت تصويــب و تا هفته آينده هم عمده آئين نامه هاى 

مورد نياز براى اجراى بودجه تصويب خواهد شد.
نماينده مردم تويســركان در مجلس اظهــار كرد: همچنين نمايندگان 
مجلس درباره اينكه بودجه سال 1400 در اجرا با چه مشكالتى مواجه 
شــده و يا خواهد شد، جداول بودجه قابليت عملياتى شدن پيداكرده 
است و يا تأثير اجراى بودجه بر شاخص هاى كالن اقتصادى كشور و 

رشد نقدينگى، تورم و... پرسش هايى را مطرح كردند.

نشست آمريكا، انگليس، آلمان و فرانسه 
با محور برجام 

 وزارت امور خارجه آلمان اعالم كرد، وزير خارجه اين كشــور، خروج از 
افغانستان و برنامه هسته اى ايران را با همتايان آمريكايى، انگليسى و فرانسوى 
به بحث خواهد گذاشــت. به گزارش فارس، به نقل از خبرگزارى فرانســه، 
وزارت امور خارجه آلمان روز گذشته اعالم كرد: تمركز اصلى اين گفت وگوها 
افغانستان خواهد بود. ديگر مسائلى كه مورد بحث قرار خواهند گرفت شامل 
تحوالت در مرز اوكراين و روســيه و توافق هســته اى با ايران خواهد بود. آنه 
گرت كرامپ كارنبائر وزير دفاع آلمان نيز گفته اســت ناتو خود را با برنامه هاى 
آمريكا براى خروج نيرو از افغانســتان منطبق خواهد كــرد. وى افزود: انتظار 
مى رود پس از نشست ويژه اين اتحاد نظامى كه قرار است ساعاتى ديگر برگزار 

شود، چنين تصميمى اتخاذ شود.

پيشنهاد تمديد يكساله
 قانون برنامه ششم توسعه كشور

 مركز پژوهش هاى مجلس طى گزارشى پيشنهاد تمديد يكساله قانون برنامه ششم 
توسعه كشور را ارائه كرد. به گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، دفتر 
مطالعات اقتصادى اين مركز در گزارشى با عنوان «پيشنهاد تمديد يكساله قانون برنامه 
ششم توسعه كشور» آورده است: حدود يك سال از مهلت قانونى برنامه ششم توسعه 
باقى مانده و اقداماتى در راستاى تدوين سياست هاى كلى برنامه هفتم توسعه توسط 
مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شده است. در اين زمينه اين پرسش مطرح است 
كه از نظر قانونى چه زمانى بايد به تدوين برنامه هفتم توسعه پرداخت؟ در پايان اين 
گزارش آمده است: پيشنهاد مى شود مجلس شــوراى اسالمى از طريق ارائه اليحه 
دولت يا طرح يك ماده اى و فوريتى به تمديد يكســاله «قانون برنامه ششم توسعه 

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران (1396-1400)» بپردازد.

رژيم صهيونيستى پشت اقدامات خرابكارانه 
در سايت نطنز است

 رژيم صهيونيســتى پشت اقدام خرابكارانه در سايت نطنز است، آنچه ما درباره 
زنجيره IR6 و غنى سازى 60 درصد تصميم گرفتيم نتيجه كارهاى طرف مقابل به ويژه 
اقدامات اخير است. به گزارش ايسنا، رئيس دفتر رئيس جمهورى در حاشيه جلسه 
هيأت دولت گفت: هرچه مذاكرات طوالنى مى شود فشار تحريم بر ما بيشتر خواهد 
شد. به رغم اينكه دولت جديد آمريكا اعالم كرده بود فشار حداكثرى دولت ترامپ 
شكســت خورده عمال با حفظ تحريم ها معلوم است كه همان راه را دنبال مى كند. 
محمود واعظى به سفر وزير امورخارجه روسيه اشاره كرد و گفت: سفر خوبى بود و 
مذاكرات او با وزير خارجه كشورمان بيش از 3 ساعت طول كشيد. اين زمان طوالنى 
به معناى اين است كه همه ابعاد همكارى دوجانبه در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و 

فرهنگى، مسائل منطقه و بين الملل در اين سفر مورد بررسى قرار گرفته است.

محمد ترابى »
 سه شــنبه شــب(24 فرورديــن) بهروز 
كمالوندى معاون و سخنگوى سازمان انرژى 
اتمى خبر داد كه به دســتور رئيس جمهورى، 
سازمان انرژى اتمى موظف به راه اندازى خط 

توليد اورانيوم 60 درصدى شده است. 
ســيدعباس عراقچى معاون سياســى وزارت 
امور خارجه و مذاكره كننده ارشــد هســته اى 
كشورمان در نشست كميسيون مشترك برجام 
در نامه اى به مديركل آژانس بين المللى انرژى 
اتمى اعالم كرد كه كشــورمان غنى سازى 60

درصدى را آغاز مى كند.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى 
رئيس جمهورى كشــورمان روزگذشــته در 
جلســه هيأت دولت تصريح كــرد كه «اينكه 
امروز ما اعــالم كرديم IR۶ را در نطنز فعال 
خواهيــم كرد يا غنى ســازى را به 60 درصد 
خواهيم رساند، اين پاســخ خباثت هاى شما 
است. نمى توانيد عليه ملت ايران توطئه كنيد و 
در نطنز جنايت كنيد. دست شما را ما مى بريم 
وقتى كه جنايت كرديد. دو دســت شما را ما 
زديــم. يك با IR۶ زديم و يكى با 60 درصد 

زديم. معلوم است كه ما نمى ايستيم.»
اظهــارات رئيس جمهــورى از اين رو مطرح 
مى شــود كه اسناد و مداركى موجود است كه 
رژيم اسرائيل عامل خرابكارى در نطنز است.

البته در اين ميان نيز سه شنبه يك كشتى بارى 
اسرائيل در ســواحل فجيره در امارات مورد 
حمله موشكى قرار گرفت كه مقامات اسرائيلى 

ايران را مقصر اين حمله مى دانند. 
 حال پرسشــى كه در اينجا مطرح 
مى شود اين اســت كه چه شده رژيم 
اسرائيل جســارت چنين اقدامى عليه 
كشورمان را پيدا كرده؟ جايگاه دشمنى 
كشورمان با اسرائيل در تاريخ انتقالب 
مشخص اســت، اما چرا در يك سال 
عملى  اقدامات  به  دست  اسرائيل  اخير 

زده و آن را اعالم  مى كند؟
در جواب اين پرســش ها بايــد گفت كه نه 
اسرائيل از پشتيبان تازه اى برخوردار شده و نه 
به جسارت خاصى در برابر كشورمان رسيده 
اســت. بلكه اين رژيم اشغالگر درحال حاضر 
ريســك و خطرات ايــن اقدامــات را براى 
جلوگيرى از وقوع خطــر بزرگ ترى به جان 

خريده است. 
  اين خطر بزرگ تر چيست؟

پس از روى كار آمدن دونالد ترامپ در اياالت 
متحده آمريكا، اســرائيل به علت نفوذى كه بر 
اين رئيس جمهورى داشــت، توانست وى را 
مجاب به خروج از برجام كند. اينكه اين اقدام 
دولت وقت آمريكا تا چه اندازه ســبب ايجاد 
ضعف در ديپلماســى اين كشــور شد! جاى 

بحث دارد . 
ترامپ كه كمر بــه نابودى برجام براى جلب 
رضايت اسرائيل بسته بود، نتوانست كار خود 
را به ســرانجام برســاند و با وجود اقدامات 
زيادى كه طى اين چند ســال عليه كشورمان 
انجــام داد نتوانســت ايران را دچار اشــتباه 

محاسباتى كند. 
حال پــس از روى كار آمدن دولت جو بايدن 
شاهد اين مسأله هستيم كه رژيم اسرائيل تنها 
و بدون پشــتوانه و حمايت ترامپ دست به 

خرابكارانه  اقدامــات 
عليه كشورمان مى زند. 
انعقاد و احياى برجام 4

فاكتورى را كه اسرائيل 
از آنها واهمه دارد و يا 
از آنها عليه كشــورمان 
را  مى كنــد  اســتفاده 

دربرمى گيرد:
■ هسته اى: اصلى ترين 
كشــورهاى  مشــكل 
رقيب ايــران در منطقه 
با برجام بر ســر مسأله 
كشــورمان  هســته اى 
حق  برجــام  اســت. 
غنى سازى  براى  ايران 
اورانيــوم و توليد آب 
ســنگين را به رسميت 

شــناخته و قطعنامــه 2231 شــوراى امنيت 
سازمان ملل هم اين حق را براى ايران تصويب 
كرده اســت. اين مسأله حتى در زمان شاه كه 
روابط خوبى با غربى ها و آمريكايى ها داشت 
نيز محقق شدنى نبود. اسرائيل به عنوان كشورى 
كه از ســالح هســته اى در منطقه برخوردار 
اســت نمى خواهد كه ايران به رقيب هسته اى 
آن، به صورت قانونى تبديل شود. البته گفتنى 
است كه هر كشورى كه توانمندى غنى سازى 
اورانيوم و توليد آب ســنگين داشــته باشد، 
قدرت ســاخت بمب هســته اى دارد و اين 
مسأله نيز مورد تأكيد اسرائيل عليه كشورمان 

بوده است. 
■ فصل 7 منشــور سازمان ملل: هركشورى 
كــه با اجماع قدرت هــاى جهانى در فصل 7
منشور سازمان ملل قرار گيرد، تهديد صلح و 
امنيت جهانى تلقى مى شود. آمريكا و اسرائيل 
با استفاده از بحران هسته اى توانستند موافقت 
قدرت هاى جهانى از جمله روســيه و چين و 
اروپا را گرفته و در دوران رياســت جمهورى 
محمــود احمدى نژاد، طــى 6 قطعنامه ايران 
را در قالب فصل 7 منشــور، به عنوان كشــور 
تهديد كننده صلح و امنيت جهانى قرار دهند. 
اسرائيل كه همواره خواســتار تغيير رژيم در 
كشــورمان بوده، قرار گرفتن ايران در فصل 7

منشور سازمان ملل را غنيمت و فرصت خوبى 

براى خود درنظر داشت. برجام 
نام ايران را از ليســت فصل 7

منشور سازمان ملل خارج كرده 
است. 

■ ضعــف اقتصــادى ايران:
برجام بسيارى از تحريم ها عليه 
كشورمان را برمى دارد، از اين رو 
از لحاظ اقتصادى دست كشور 
براى گسترش تجارت باز شده 
و اين مســأله در توليد و رشد 
اقتصــادى مؤثر خواهــد بود. 
درگيرى كشورمان با مشكالت 
خواسته  معيشــتى  و  اقتصادى 

دشمنان كشورمان است. 
■ نفوذ در منطقه: اسرائيل طى 
ســال هاى اخير تالش كرده با 
دشــمن  به عنوان  ايران  معرفى 
مشترك كشورها در منطقه به كشورهاى عربى 
نزديك تر شــده كه در منطقــه قدرت بگيرد. 
همان طور كه شــاهد بوديــم در زمان ترامپ 
بســيارى از اقداماتى كه خط قرمز كشورهاى 
عربى محسوب مى شد را به سرانجام رسانيد. 
برجــام كه موجب مى شــود برنامه و فعاليت 
هســته اى ايران ذيل تأييد سازمان بين المللى 
هســته اى قــرار بگيرد، ســبب مى شــود كه 
هشدارهاى اسرائيل از دسترسى كشورمان به 

سالح هسته اى بى معنى شود. 
 هدف اســرائيل از ايــن اقدامات 

چيست؟
پاسخ به اين پرسش را مى توان گفت كه واضح 
است. اسرائيل به همراه ترامپ اقدامات زيادى را 
براى نابودى برجام انجــام دادند. با اين حال از 
لحاظ حقوقى نتوانستند كه اين معاهده بين المللى 
را نابود كرده و شانس بازگشت دولت بعد(دولت 

بايدن) به برجام را از بين  ببرند. 
در اين ميان تنها يك راه براى دشــمنان برجام 
باقى مانده، آن هم اينكه ايران نيز همانند آمريكا 

از برجام خارج شود. 
هنگامــى كه بايــدن به عنوان پيــروز رقابت 
انتخاباتى با وعده هاى جبران اشتباهات ترامپ 
پا به كاخ ســفيد گذاشت، دشــمنان برجام با 
انجام يك عمليات تروريستى شهيد فخرى زاده 
را به شهادت رساندند. مجلس شوراى اسالمى 

در قانون ابالغى بــا عنوان رفع منع تحريم ها 
به دولت، خواســتار اخراج بازرســان آژانس 
هسته اى از كشورمان شد. اين مسأله بازگشت 
آمريكا به برجام را تا نسبتى پيچيده تر مى كرد، 
البته با طرح صالحى اين مسأله تا اندازه اى رفع 
شد و براى بازگشــت آمريكا به برجام وقت 

خريد. 
از اين رو بســيارى از كارشناســان داخلى و 
خارجى كشــورمان اعتقاد دارند كه اسرائيل با 
اقدام خرابكارانه اخير، اميد دارد تا در راستاى 
پاســخ و انتقام به اقدام خراب كارانه  اين رژيم 
غاصب، بازگشــت آمريكا بــه برجام و رفع 
تحريم هــا كه در نشســت هاى اخير در وين 

پيگيرى مى شود، پيچيده تر شود. 
ــات  ــه اتفاق ــد ب ــن دي ــوان از اي ــس مى ت پ
اخيــر نــگاه كــرد كــه اســرائيل بــراى 
جلوگيــرى از وقــوع خطــر بازگشــت آمريكا 
ــى،  ــدرت ديپلماس ــش ق ــام و افزاي ــه برج ب
هســته اى و اقتصــادى ايــران دســت بــه ايــن 
ــب  ــد عواق ــلماً مى دان ــه مس ــات زده ك اقدام
خطرناكــى برايــش در پيــش خواهــد داشــت. 

 آيا معادالت نشست وين براى 
لغو تحريم ها پيچيده تر شده يا مى شود؟

برخــى از كارشناســان و مقامــات داخلــى 
مى گويند كه درحال حاضر كه كشور از لحاظ 
هســته اى دچار آسيب شده اســت، ايران در 
مذاكرات دست پايين را خواهد داشت و بايد 
تا جبران خسارات وارد مذاكرات وين متوقف 
شود.  از سوى ديگر برخى ديگر از تحليلگران 
و كارشناســان بر اين باورند كه اين مســأله 
باعث دســت باال داشتن ايران در مذاكرات و 

طلب خواهى خواهد شد. 
البته در اين ميان نيز متأسفانه مى توان گفت 
كه در سياســت خارجى كشــورمان برخى 
از رقابت هاى سياســى داخلى نيز تأثيرگذار 
شــده اســت. البته اختالفات برسر سياست 
خارجــه همواره مــورد تنقــاض در ميان 
احزاب بوده اســت اما در شرايط كنونى در 
كشورمان شاهد اين مسأله هستيم كه برخى 
با بازگشت آمريكا به برجام و لغو تحريم ها 
مخالفتــى ندارنــد، اما براى كســب منافع 
حزبــى خواهان ادامه مذاكــرات در دولت 

بعد هستند. 

بررسى داليل دست داشتن اسرائيل در خرابكارى هاى اخير در نطنز

اسرائيل براى جلوگيرى از خطر بزرگ تر 
خطر كرده است

 نشســت مشترك ســتاد انتخابات كشور 
و هيــأت مركزى اجرايى انتخابات رياســت 
جمهــورى با حضــور اعضاى كميتــه و با 
محوريت مــرور آمادگى ها بــراى برگزارى 
انتخابات 1400 برگزار و در اين نشســت، بر 
ضرورت تمهيد مقدمات مشاركت حداكثرى 
و اســتفاده از همه ظرفيت هاى كشور در اين 

عرصه تأكيد شد.
به گزارش ايســنا، سيداسماعيل موسوى دبير 
رياســت  انتخابات  مركزى  اجرايــى  هيأت 
جمهورى گفت: در نشســت مشــترك ستاد 
انتخابات كشــور و هيأت مركــزى اجرايى 

انتخابات رياســت جمهورى كــه با حضور 
رؤساى كميته هاى ستاد انتخابات كشور در 

محل وزارت كشــور برگزار شد، ضمن ارائه 
گزارش رؤســاى كميته هاى ســتاد انتخابات 
كشــور از تمهيدات برگزارى انتخابات سالم، 
امن، پرشــور و رقابتى، سياســتگذارى ها و 
تمهيدات اجرايى متناســب، بــراى برگزارى 
انتخابات رياست جمهورى در 28 خردادماه 
سالجارى مورد بررسى اعضاى هيأت اجرايى 

مركزى قرار گرفت.
در ايــن نشســت جمال عرف رئيس ســتاد 
انتخابات كشور و نائب رئيس هيأت اجرايى 

مركزى انتخابات رياســت جمهورى با اشاره 
به اينكه خوشــبختانه روند ثبت نام داوطلبان 
در انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
با استقبال خوبى از سوى نامزدها مواجه شد، 
گفت: اميد مى رود با روند روبه جلويى كه در 
ثبت نام ها شاهد بوديم، بتوانيم با همين انگيزه 
و قوت انتخابات 28 خرداد را در شــأن نظام 
جمهورى اسالمى ايران و مردم عزيز كشورمان 
برگزار كنيم. سيداسماعيل موسوى دبير ستاد 
انتخابات كشور، در تشريح ديگر مباحث گفت: 
بررسى فرايند هاى الكترونيكى انتخابات، محور 
دوم نشست بود و در اين زمينه امير شجاعان 

رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات 
كشور با تشريح فرايندهاى پيش، حين و پس 
از روز اخــذ رأى گفت: همه اين فرايندها در 
الكترونيك  به صورت  انتخابات  جامع  سامانه 

مديريت مى شود.
شجاعان با تشــريح اين موضوع كه با توجه 
به شــيوع كرونا، در تالش هستيم با استفاده 
از امكانــات نرم افــزارى، ازدحــام مردم در 
شعب اخذ رأى را كنترل كنيم؛ گفت: در اين 
عرصه اپليكيشن شــعبه ياب طراحى شده و 
نزديك ترين و خلوت ترين شعبه ها را به مردم 

نشان مى دهد.

تهيه اپليكيشن شعبه ياب 
براى معرفى نزديك ترين و خلوت ترين شعبه اخذ رأى 

بوديم  شــاهد  كه  همان طور 
بســيارى  ترامپ  زمــان  در 
از اقداماتــى كه خــط قرمز 
محسوب  عربى  كشــورهاى 
مى شد را به سرانجام رسانيد. 
برجــام كه موجب مى شــود 
برنامــه و فعاليت هســته اى 
ايــران ذيل تأييد ســازمان 
بين المللى هسته اى قرار بگيرد، 
هشدارهاى  كه  مى شود  سبب 
اسرائيل از دسترسى كشورمان 
به سالح هســته اى بى معنى 

شود



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  26 فروردين ماه 1400  شماره 4011

5

نكته

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

آزمون استخدامى فرزندان شاهد پس از ماه رمضان برگزار مى شود
 بنابر اعالم معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران آزمون استخدامى فرزندان شاهد به دليل شرايط شيوع ويروس 
كرونا به پس از ماه مبارك رمضان موكول شــده اســت. به گزارش ايرنا، سعيد اوحدى در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره آزمون 
استخدامى فرزندان شهدا و جانبازان گفت: براساس هماهنگى خوبى كه با وزارت علوم، تحقيقات، فناورى، سازمان سنجش آموزش 

كشور و به ويژه سازمان امور ادارى و استخدامى كشور انجام شد، خوشبختانه روز سه شنبه دفترچه آزمون منتشر شد.
وى ادامه داد: فرزندان عزيز شهدا و جانبازان 70 درصد يك هفته فرصت دارند تا فرم هاى مربوطه را تكميل كنند.

اوحدى اظهار كرد: توصيه من به داوطلبان آزمون اين اســت كه پيش از تكميل فرم هاى ثبت نام حتما به ســامانه «سجايا» مراجعه و 
آخرين اطالعات خود را مطابقت دهند. معاون رئيس جمهور خاطرنشان كرد: براساس احكام برنامه ششم توسعه همه فرزندان شهدا 
و جانبازان 70 درصد بايد به اســتخدام دولت درآيند و در اين آزمون با توجه به دستور ويژه رئيس جمهور حدود 16 هزار فرزندان 

شهدا و جانبازان 70 درصد استخدام مى شوند.

جزئيات پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان تأمين اجتماعى
 رئيس كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران سازمان تأمين اجتماعى درباره پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان اين سازمان 

توضيح داد.
على دهقان كيا در گفت وگو با تســنيم درباره حزئيات وام قرض الحســنه به بازنشستگان تأمين اجتماعى گفت: پس از اصالح احكام 
جديد حقوق بازنشســتگان؛ نحوه و ميزان وام هاى جديد به بازنشستگان در دستور كار سازمان تأمين اجتماعى قرار خواهد گرفت. 
پيش بينى مى شــود با اصالح احكام در اواخر ارديبهشــت ماه ســازمان تأمين اجتماعى اوايل خردادماه وارد فرايند پرداخت وام به 
بازنشســتگان تأمين اجتماعى شود. وى تصريح كرد: سال گذشــته مبلغ 5 ميليون تومان به عنوان وام به بازنشستگان تأمين اجتماعى 
پرداخت مى شد كه با توجه به مساعدت مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى براى افزايش اين رقم پيش بينى مى شود ميزان پرداخت وام 

به بازنشستگان نيز در سال 1400 افزايش يابد.
دهقان كيا همچنين درباره تعداد گيرندگان وام نيز گفت: در اين زمينه نيز به طور قطع تعداد گيرندگان افزايش خواهد يافت.

«افطار» و «سحر» چى بخوريم
 چى نخوريم؟

 مصرف خرما، آب جوش، شــير داغ و خوردن غذاهاى ســبك و 
مصرف ميوه ها و سبزيجات در وعده افطار و همچنين خوردن غذاى 
كامل و پرهيز از مصرف غذاهاى سرخ كردنى، شور و چرب در وعده 

سحر؛ از جمله توصيه هاى متخصصان تغذيه است.
ســيدمرتضى صفوى، استاد تغذيه دانشگاه در گفت وگو با فارس، در 
پاسخ به اين پرسش كه با توجه به فرارسيدن ماه مبارك رمضان، «افراد 
بــراى روزه دارى چه مواد غذايى را بايــد مصرف كرده و چه موادى 
را نبايد مصرف كنند؟»، اظهار داشــت: مــاه رمضان به دليل اينكه 11
ماه ســال به صورت آزادانه هر نوع غذايى را مصرف كرده ايم، به طبع 
سيســتم بدن و ارگان هاى مختلف آن نياز به اســتراحت و بازسازى 
دارند. ماه رمضان فرصت مناســبى بــراى بازنگرى روى خود از نظر 

روحى و جسمى است.
وى ادامه داد: تحقيقاتى كه صورت گرفته نشــان مى دهد كســانى كه 
دچار بيمارى هاى مختلف مانند ديابت و پرفشــارى هاى خون هستند 
اگر ابتداى ماه رمضان آزمايشــى بدهنــد و پس از يك ماه روزه دارى 
مجدد اين آزمايش را انجام دهند، مشــاهده خواهند كه بســيارى از 
مشكالت آنها حل شده و كليه و كبد تحت بهبودى قرار گرفته است.

اين اســتاد تغذيه بيان كرد: البته روزه دارى براى برخى افراد كه ديابت 
داشــته و ديابت آنها وابسته به انسولين است و همچنين مادران باردار 
خوب نيست يا افرادى كه دچار سنگ كليه و ناراحتى هاى قلبى هستند 

اين افراد نبايد روزه دارى كنند. 
صفــوى افزود: با توجه به حذف وعده ناهار، افطار بايد با آب جوش 
و خرما، پنير و گردو يا سبزى خوردن و همچنين نان و حلوا شكسته 
شــود. همچنين ميوه خشك، آجيل، كشمش و مويز نيز از جمله مواد 
غذايى هستند كه مى توان از آنها استفاده كرد؛ زيرا هم ويتامين و امالح 

دارند و هم قند خون را باال مى برند.
وى با تأكيد بر مصرف ميوه و ســبزى فــراوان در ماه رمضان، گفت: 
مصرف زياد ميوه و سبزى باعث مى شود آب در بدن ذخيره شده و در 
طول روز تشنه نشويم؛ در نتيجه بايد در ماه مبارك رمضان بين افطار 
تا ســحر 4 سهم يعنى به اندازه 4 عدد پرتقال يا سيب مصرف شود تا 

دچار كم آبى در روز نشويم. 
 ساالد، سبزى و ميوه زياد بخوريد

اين اســتاد تغذيه با بيان اينكه بايد همراه غذا سبزى و ساالد مصرف 
شــود تا آب مورد نياز در بدن باقى بماند، افزود: توصيه مى شود يك 
ساعت پس از افطار، شام صرف شود؛ زيرا هنگام افطار حجم زيادى 

از مواد غذايى وارد معده و روده شده و اين آسيب پذير خواهد بود.
صفوى با اشاره به شرايط كرونايى ماه مبارك رمضان و توجه بر تغذيه 
صحيح، يادآور شــد: مواد غذايى كه سيستم ايمنى را باال مى برند بايد 
مورد استفاده قرار گيرند كه سيستم ايمنى با آنتى اكسيدان ها باال مى رود 
و قوى ترين آنتى اكســيدان ها، ويتامين A، E، C، D است. ويتامين 
C در پرتقال، سيب زمينى، گوجه فرنگى و سبزى ها وجود دارد؛ ضمن 
اينكه هويج پيش ساز ويتامين A است و همچنين هرگونه ميوه اى كه 
رنــگ متمايل به نارنجى دارد؛ مانند هندوانــه، گرمك و طالبى مورد 

استفاده قرار گيرد.
وى ابــراز كرد: ويتامين E در جوانه گنــدم و ويتامين D در ماهى و 
ميگو قرار دارد. اگر فردى سطح ايمنى ويتامين D آن پايين باشد بايد 
هفتــه اى يك قرص ويتامين D۵٠٠٠٠ واحد مصرف كند. همچنين 
ضمن مصرف ميوه و ســبزيجات كافى، ماست كم چرب و غذاهاى 

پروتيئنى مانند تخم مرغ، گوشت و لبنيات نيز توصيه مى شود.
بايد بين افطار تا ســحر 7 تا ده عدد خرما مصرف شود و از مصرف 
قندهــاى ســاده مانند باميه، چاى شــيرين، چاى نبات و شــربت ها 

خوددارى كنيم
اين اســتاد تغذيه با توجه به ضرورت هاى تغذيه اى براى وعده سحر 
ابراز كرد: وعده سحرى مانند صبحانه بايد كامل باشد و نبايد غذاهاى 
سرخ كردنى و ديرهضم مصرف كنيم، بلكه بايد وعده ماليم باشد و در 

اين وعده ميوه و سبزى مصرف كنيم.
صفوى اضافه كرد: همچنين بايد بين افطار تا سحر 7 تا 10 عدد خرما 
مصرف شود و از مصرف قندهاى ساده مانند باميه، چاى شيرين، چاى 
نبات و شــربت ها خوددارى كنيم؛ زيرا مصرف اين قندهاى ساده در 
ســحر قند خون را ســريع باال برده و انسولين تالش مى كند اين قند 
باال رفته را ســريع پايين بيــاورد و در نتيجه با افت قند خون روبه رو 

مى شويم.
وى با اشاره به ضرورت هاى وعده سحرى، افزود: سحرى بايد كامل 
باشد؛ به طورى كه بايد يكساعت پيش از اذان صبح بيدار شويم تا بدن 
بيدار شــده و سحرى ميل كنيد اين يك اشتباه است كه نيم ساعت يا 
يك ربع مانده به اذان صبح بيدار مى شويم؛ با توجه به اينكه هنوز بدن 

بيدار نشده است.
وى درباره اينكه چكار كنيم در طول روز تشــنه و عصبانى نشويم؟ 
گفــت: اســتفاده از بوهاى خنك مانند بوييدن خيار، ليمو و ســيب 
گالب توصيه مى شــود؛ ضمن اينكه مى توانيم گالب را سرد كرده و 
به صورت اسپرى در محيط خانه اسپرى كنيد. گالب به رفع تشنگى 
كمك مى كنــد. همچنين پيــش از اذان ظهر نيم ســاعت بخوابيد؛ 
رنگ هاى خنك استفاده و پوشاك روشن بپوشيد و عطر گرم استفاده 

نكنيد.

دنياى اقتصاد: ارتفاع تورم در 8 دهه
 خسته نباشى دالور!!

همدان پيام: كاالى اساسى را گران نخريد
 كار را به دست كاردانش بسپاريد!! 

 آفتاب: روسيه هم متحد هم رقيب
 ميخواد نه سيخ بسوزه نه كباب!!
ابتكار: سقف كوتاه طرح هاى مسكن

 يه جورى طرح سازى كنيد كه سرمون نشكنه!!
كيمياى وطن: نگران دارايى مردم در بورس هستيم

 خيالى نيست، از آب گذشته اس!!
امتياز: سفره فرودستان كوچك تر مى شود

 جيب باالدستان هم گشادتر!!
هفت صبح: طوفان قيمت ها در بهار دو صفر

 از صفر شروع كرده كه باقدرت بره جلو!! 
بيان ملى: عقبگرد دالر

 پا پيش كشيده تا آبا از آسياب بيفته!!
خريدار: قانون چك به كمك توليد مىآيد
 ديگه بايد ببينيم چند مرده حالجه!!
راه مردم: آيا كرونا افسار بريده است؟

 بگير نگير داره، اگر پا رو دمش نذارن!!
فراز اقتصاد: اقتصاد كشور مانند بيمار اورژانسى است

 احتماال از نوع بيماراييه كه همه ازش قطع اميد كردن ديگه!!
تعادل: آغاز تزريق نقدينگى به بورس

 مراقب ُدزش باشيد يه موقع باال پايين نشه بعدا داستان ميشه!!
اخبار صنعت: دالر ارزان نمى شود، حتى با لغو تحريم

 نگيد نگفتيم، از حاال آب پاكى رو ريختن!!
اقتصاد ملى: خروج از چاله كمبود، سقوط در چاه گرانى

 اومدن ابروش رو درست كنن زدن چشمش رو كور كردن!!
آسيا: تحريم هاى جديد اين بار از اروپا

 خواستن ريا نشه يه وقت، اول از خودشون شروع كردن!!

برگزارى حضورى امتحانات 
پايه هاى نهم و دوازدهم در خرداد

 رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى، از برگزارى حضورى 
امتحانات پايه هاى نهم، دوازدهم، داوطلبان آزاد، جهشــى، ايثارگران و 

بزرگساالن، در خرداد 1400 خبر داد.
به گزارش مهر، خســرو ســاكى در جلســه مجازى معاونان آموزش 
متوسطه كشور، با اشاره به روند برگزارى امتحانات خرداد 1400، اظهار 
كرد: براساس مصوبه 977 شــوراى عالى آموزش وپرورش، امتحانات 
خردادمــاه 1400، فقط براى دانش آموزان پايــه «نهم» و «دوازدهم» به 
صورت حضورى اســت. ساكى افزود: در ساير پايه ها و دروس غيرفنى 
و پايه فنى، مسئوليت ارزشيابى دروس، برعهده مدير مدرسه و براساس 

«تصميم شوراى مدرسه» خواهد بود.
رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى گفت: امتحانات داوطلبان 
آزاد، جهشــى، ايثارگران و بزرگســاالن به صورت حضورى اســت و 
امتحانات دروس شايستگى هاى فنى و استانداردهاى مهارت، شاخه هاى 
تحصيلــى فنى، حرفــه اى و كاردانش نيز به صــورت حضورى بوده و 

پرسش ها براساس «وضعيت قرمز» طراحى خواهد شد.

آگهـى مناقصـه

شهرداري منطقه يك همدان

ف
مبلغ برآورد نام پروژهردي

اوليه      (ريال)
مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  
شركت در 

مناقصه (ريال)
مبلغ تضمين رتبه پيمانكار

انجام تعهدات
محل تامين اعتبار

جدولگذارى رفيوژ وسط 1
حداقل پايه پنج 4300/000/000ماه6/021/789/808خيابان زلفى گل

حقوقى ابنبه
پنج درصد كل 
درآمدهاي عمومي مبلغ پيمان

شهرداري

(م الف 71)

 شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به  عمل 
مى آيد از تاريخ (1400/01/26تا تاريخ 1400/02/06)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار 

كاشانى،شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ 1400/01/26 لغايت 1400/02/06)
چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در وجه 

شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 

بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد 

خواهد شد.
بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى خواهد 

شد.
به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 

زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/02/08 ساعت18در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.
براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

 وزارت دادگســترى آبان ســال گذشته به 
تنظيم اليحه «تشديد مجازات پدر و جد پدرى 
مرتكب قتل فرزند» اقــدام كرد؛ اليحه اى كه 
درصورت تصويب نهايى مجازات قتل فرزند 
را از حداكثر ده سال به حداقل 25 سال افزايش 

خواهد داد.
به گزارش فارس، خردادماه سال گذشته، پس 
انتشــار خبر قتل رومينا اشرفى، دختر نوجوان 
14 ســاله تالشى به دســت پدرش موجى از 
واكنش هاى منفى در رســانه ها و شــبكه هاى 
اجتماعى ايجاد شــد. اين دختــر نوجوان كه 
به علت مخالفت خانواده  با ازدواجش، به همراه 
بهمن خاورى، جوان 28 ســاله تالشى از خانه 
فرار كرده بود، پس از دستگيرى توسط پليس 
به پدرش تحويل داده شد اما چندى پس از آن 

پدر رومينا با داس اقدام به قتل وى كرد.
قانون؛  در  فرزنــد  قتــل  مجازات   

مجازاتى نامتناسب
اين ماجراى تلخ حواشــى حقوقى زيادى نيز 
به همراه داشــت؛ زيرا در نظــام حقوقى ايران 
رابطه ابوت در قتل عمد، مانع اجراى قصاص 
پدر است. در همين رابطه نيز ماده 301 قانون 
مجازات اسالمى تصريح كرده است: «قصاص 
درصورتى ثابت مى شود كه مرتكب، پدر يا از 
اجداد پدرى مجنى عليه نباشد و مجنى عليه، 
عاقل و در دين با مرتكب مســاوى باشــد.» 
براســاس همين ماده نيز پدر رومينا اشــرفى 
تنها به پرداخت ديه و 9 ســال حبس به استناد 
مــاده 612 قانون مجازات اســالمى محكوم 
شــد؛ حكمى كه به اعتقاد بسيارى از مردم و 
حقوق دانان با جرم ارتكابى تناســبى نداشته 
و بازدارندگى الزم براى پيشــگيرى از قتل را 
نــدارد؛ زيرا در قانون كنونــى پدر به موجب 
قتل فرزندش قصاص نمى شــود و مجازاتش 
تنها براساس 3 تا ده سال حبس تعزيرى است 
كه بــا امكان حصول عفو و آزادى مشــروط 
ممكن است حتى بسيار زودتر از آن به جامعه 

پيرامونى بر گردد.
 ذهن محاسبه گر جنايتكار

برخى بررسى ها و مصاحبه ها از خانواده رومينا 
و وكيل مادر وى نيز نشــان دهنده آگاهى پدر 
رومينــا از اين قانون بوده اســت و وكيل وى 
بيان مى كند وقتى از او درباره اينكه چرا براى 
لكه دار شدن شرفت، بهمن خاورى را نكشتى؟ 
او جواب داد به ايــن خاطر كه در آن صورت 

قصاص مى شدم!
بنابــر نظريه گزينش حســابگرانه ژرمى بنتام 

جرم شــناس انگليســى، بزهــكاران پيش از 
ارتكاب، عايدات خود از جرم و هزينه كردهاى 
پيــش رو را مــورد ارزيابى و ســنجش قرار 
مى دهند و پيش بينى كيفرهاى ضعيف در قبال 
جرايم شديد در ســنجه نظريه بنتام درنهايت 
بزه د يدگان خــاص در جامعه ايرانى را هدف 

جنايتكاران حساب گر قرار مى دهد.
 اليحه «تشــديد مجازات پدر و جد 
پدرى مرتكب قتل فرزند» به كجا رسيد؟
پس از اين ماجرا وزارت دادگسترى با احساس 
نبود تناسب مجازات اين جرم و مطالبه عمومى 
وضع قانونى براى ايجاد تناســب بين جرم و 
مجازات در فرزندكش به تنظيم اليحه «تشديد 
مجازات پدر و جد پدرى مرتكب قتل فرزند» 
اقدام كرد كه در آبان سال گذشته براى بررسى 

در اختيار هيأت دولت قرار گرفت.
حاال با اينكه 8 ماه از تدوين اليحه «تشــديد 
مجازات پدر و جد پدرى مرتكب قتل فرزند» 
مى گذرد اما همچنان اين اليحه در كميســيون 

لوايح دولت بوده و به تصويب نرسيده است.
 ضرورت اصالح در چارچوب شرع

بــه گفته معصومه ابتكار معــاون امور زنان و 
خانواده رئيس جمهورى، به علت تكرار شدن 
چنين وقايع تلخ و قتل فرزند توسط پدر اين 
اليحه از اهميت ويــژه اى براى معاونت زنان 
برخوردار اســت، زيرا متأســفانه بارها تكرار 
شده است و نه تنها درباره دختران بلكه درباره 
پسران نيز رخ داده اســت، بنابراين ضرورت 

دارد توجه كافى نســبت به آن در چارچوب 
شرع مقدس اسالم داشــته باشيم.پيش تر نيز 
شهناز سجادى دستيار ويژه حقوق شهروندى 
معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهورى 
نيــز در گفت وگويى گفته بود: تصويب اليحه 
«تشــديد مجازات پدر و جد پدرى مرتكب 
قتل فرزند»، در كميسيون هاى فرعى و اصلى 
دولــت فرايند طوالنى در پيش دارد؛ زيرا پس 
از كســب نظرات كارشناســى قوه قضاييه و 
معاونت حقوقى رياســت جمهورى، بايستى 
در كميسيون هاى فرعى و اصلى لوايح دولت 
بررسى شــود و از حيث تســريع در مطرح 
شــدن اليحه در كميسيون هاى مذكور نيازمند 
در اولويــت قرار گرفتن آن با دســتور رئيس 

جمهورى است.
 طرح پيشنهاد 25 سال حبس

براى قتل فرزند
وى همچنين اين را هم گفته بود كه مصلحت 
عمومى و سياســت كيفرى و عدالت ايجاب 
مى كند كه در ميزان مجــازات تعزيرى پدران 
معاف از مجــازات قصاص بازنگرى صورت 
گيرد؛ لذا معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهورى پيشــنهاد تشــديد مجازات پدران 
معــاف از مجازات قصاص بــه حبس درجه 
يك تعزيرى؛ يعنى حداقل 25 ســال حبس با 
اعمال جرايم و برخى محروميت هاى اجتماعى 

را مطرح كرد.
به گفته ســجادى، اين اليحــه در ابتدا دچار 

تغييراتــى توســط معاونت حقوقــى رئيس 
جمهورى شــد و اكنون نيز قوه قضاييه نظرات 
كارشناســى خود را طرح كرده است؛ بنابراين 
نيازمند جمع آورى نظرات و بررســى نهايى 
در كميسيون لوايح دولت است. اليحه مزبور 
در كميســيون هاى دولت مورد بحث و شور 
نمايندگان و كارشناســان حقوقى دســتگاه ها 
قرار مى گيرد و ســرانجام پس از تصويب در 
هيأت دولت به مجلس ارسال خواهد شد كه 

به هرحال در پروسه طوالنى قرار دارد.
 ضرورت تسريع در تصويب اليحه 
«تشــديد مجازات پــدر و جد پدرى 

مرتكب قتل فرزند»
دســتيار ويژه حقوق شهروندى معاونت امور 
زنان و خانواده رئيس جمهورى معتقد است كه 
تسريع بررسى و تصويب اين اليحه در دولت 
و ارسال آن به مجلس شوراى اسالمى جهت 
تصويب به صورت قانــون، نيازمند دغدغه و 
حساسيت مسئوالن كميسيون هاى لوايح دولت 
به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان 
و امنيت خاطر اجتماعى و نظم عمومى است.

اليحه «تشــديد مجازات پــدر و جد پدرى 
مرتكــب قتل فرزند» كه به صــورت خارج از 
نوبت به دولت ارائه و ســپس براى بررســى 
به قوه قضاييه ارسال شــده بود حال پس از 8
ماه هنوز در كميســيون لوايح دولت قرار دارد 
و همچنان در دســت بررسى است و به نظر 
مسيرى طوالنى تا تصويب و قانونى شدن دارد.

 ثبت سفارش و خريد اينترنتى كتاب هاى 
درسى ســال تحصيلى 1401 -1400 از روز 
يكشنبه، بيســت ودوم فروردين ماه آغاز شده 
اســت و تا 22 خرداد ادامه خواهد داشــت و 
طبق اعالم ســازمان پژوهــش و برنامه ريزى 
درسى قيمت كتاب درسى به طور ميانگين 25

درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، ثبت سفارش كتاب هاى درسى 
براى تمــام پايه هاى تحصيلى و رشــته ها از 22

فروردين مــاه آغــاز و ثبت نام پايه هــاى ورودى 
اول، هفتم و دهــم از 6 تيرماه خواهد بود. بر اين 
اســاس براى گروه ميان پايه (پايه هاى تحصيلى 
دوم تا ششم، هشــتم و نهم، يازدهم و دوازدهم) 
تا 22 خردادماه فرصت ثبت ســفارش به صورت 
irtextbook.ir اينترنتى و تنها از طريق ســايت

يــا irtextbook.com وجود دارد و براى 
پايه هــاى ورودى اول، هفتــم و دهــم نيز تا 

16شهريورماه اين امكان ديده شده است.
همچنيــن از 12 تيرمــاه امــكان ويرايش و 
اصالح اطالعات فراهم اســت. در اين زمان، 
خانواده هايى كه فرزندشــان از مدرســه اى به 
مدرسه ديگر منتقل شده و يا تغيير رشته داشته 

باشند، مى توانند اطالعات را ويرايش كنند.
 قيمــت خريد كتاب هاى درســى با ميانگين 
25 درصد افزايش نســبت به ســال گذشته 
در پايه هــاى مختلف ايــن كتاب ها در اختيار 

دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
 براساس فهرســت اعالمى، قيمت كتاب هاى 
درســى دوره اول ابتدايى، 29 هــزار و 500
تومان، دوره دوم ابتدايى 32 هزار و 500 تومان، 

سوم ابتدايى 37 هزار تومان، چهارم ابتدايى 37
هزار تومان، پنجم ابتدايــى 37 هزار تومان و 

ششم ابتدايى 42 هزار و 500 تومان است.
قيمت كتاب هاى درسى پايه هفتم دوره اول 
متوسطه (پسران) 71 هزار و 500 تومان، پايه 
هفتم دوره اول متوســطه (دختران)73 هزار 
تومان، پايه هشتم دوره اول متوسطه (پسران) 
61 هزار تومان، پايه هشتم دوره اول متوسطه 
(دختران) 59 هــزار و 900 تومان، پايه نهم 
دوره اول متوســطه 64 هــزار و 500 تومان 

است.
همچنين بهاى كتاب هاى درسى دانش آموزان 
پايه دهم رشــته علوم انسانى 75 هزار و 800
تومان، رشــته علوم تجربــى 79 هزار و 800
تومان، رشــته رياضى فيزيك 80 هزار و 300

تومان و رشــته علوم و معارف اسالمى براى 
پســران 84 هزار و 500 تومان و براى دختران 

84 هزار و 700 تومان است.
كتاب هاى درســى دانش آمــوزان پايه يازدهم 
رشــته علوم انســانى 77 هزار و 200 تومان، 
رشــته علوم تجربى 84 هــزار و 200 تومان، 
رشــته رياضى فيزيك 88 هزار و 700 تومان 
و رشته معارف و علوم انسانى 98 هزار و 400

تومان است.
كتاب هاى درســى دانش آموزان پايه دوازدهم 
در رشــته علوم انسانى 70 هزار و 500 تومان، 
در رشته علوم تجربى 64 هزار و 500 تومان، 
در رشــته رياضى فيزيك 69 هزار تومان و در 
رشته علوم و معارف اسالمى 97 هزار و 600

تومان است.

اليحه تشديد مجازات پدرانه 
در انتظار تصويب

ميزان افزايش قيمت كتاب هاى درسى 
اعالم شد
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 در نشســت فراكســيون توليد و فضاى 
كســب وكار مجلس با نماينــدگان اتاق هاى 
بازرگانــى، تعاون و اصنــاف، فعاالن بخش 
خصوصــى از نــوع تعامل دولــت با بخش 
خصوصى به شــدت گاليه داشــته و عنوان 
كردنــد كه دولت بــا قيمت گذارى دســتور 

توليدكنندگان كشور را زمين گير كرده است.
در ابتداى اين نشست، سيداحسان خاندوزى 
رئيس فراكســيون توليد و فضاى كسب وكار 
مجلــس اظهار كرد: در اين جلســه تالش بر 
اين است كه مشــكالت و موانع اصلى توليد 
و كســب وكار را بررســى كنيم و در جلسه 
بعدى با دعوت از نمايندگان دولت و باالترين 
مقام هاى دستگاه هاى اجرايى كشور، مهم ترين 

موانع را بررسى و راهكار پيدا خواهيم كرد.
 موانع رفع شود، ديگر نيازى 

به حمايت نيست
به گزارش مهر، عضــو هيأت نمايندگان اتاق 
بازرگانى در اين جلســه گفت: اگر قرار باشد 
همه موانــع توليد را تك به تك حل كنيم 500

سال زمان نياز است. از اين رو بايد به صورت 
ضربتى در اين بخش عمل كنيم.

رضــا نجفى منش افــزود: با توجــه به اينكه 
مجلــس انقالبى بوده و مقــام معظم رهبرى 
نيز درباره تقويت توليد، فرمان هاى مؤثرى را 
صادر كرده اند، بايد هرچه ســريع تر در مورد 
رفع موانع اقدام شــود؛ اگــر موانع توليد رفع 
شــود ديگر نيازى به حمايــت از توليد هم 

نيست.
وى ادامــه داد: طــى ايــن ســال ها كارهاى 
مطالعاتى زيادى درباره موانع توليد انجام شده 
و فقط نياز است كه اين موانع رفع شوند؛ زيرا 
درصورت تقويت نشدن اقتصاد كشور هميشه 
زمينه براى اعمال تحريم و زور از سوى ساير 

كشورها فراهم خواهد بود.
نجفى منــش تصريح كرد: طبــق آمار وزارت 
صمــت ســال گذشــته 3/5 ميليــارد دالر 
خودكفايى داشتيم؛ يعنى 3/5 ميليارد دالر نياز 
ارزى كشور كاهش يافته است. از اين رو نياز 
اســت كه براى امســال نيز چنين برنامه اى را 

پياده كنيم.
وى همچنين با اشــاره به مشــكالت تأمين 
اجتماعى، بيان كرد: اگر شــوراى عالى تأمين 
اجتماعى باالى سر ســازمان تأمين اجتماعى 
قرار گيرد، مشــكالت تا حدى حل مى شــود 
اما تا زمانى كه اين سازمان به صورت كلى در 
دست دولت اســت، موانع بيشتر خواهد شد. 
درحال حاضر همــه كاره تأمين اجتماعى وزير 

كار محسوب مى شود.
182 هزار ماده قانونى متناقض 

در كشور داريم
دبيركل اتاق اصناف ايران نيز در اين جلســه 
گفت: مجلس و دولت از مشــكالت و موانع 
كسب وكارها بى خبر نيســتند. در واقع آنقدر 

كه دستگاه ها مشــكالت توليد را جمع آورى 
كرده انــد، خود توليدكنندگان بــه آنها واقف 
نيســتند؛ بنابراين چيزى به نام شناسايى موانع 
نداريم و تنها به حذف بروكراســى قوانين و 
مقررات و تقويت اراده افراد و دستگاه ها براى 

حل مشكالت نياز داريم.
محمدباقــر مجتبايى افزود: بيش از 70 درصد 
مديران ما براى سمتى كه دارند نااليق بوده و 

يا به مسائل اهتمام ندارند.
مجتبايى تصريــح كرد: اصلى ترين مشــكل 
محيط كســب وكار كشــور مربوط به بخش 
ماليات و تأمين اجتماعى مى شود. اين درحالى 
اســت كه مديران اين 2 حوزه بيشــتر از هر 
كسى درباره مشكالت توليد صحبت مى كنند.

دبيركل اتاق اصناف ايران بيــان كرد: قوانين 
مخل يا بايد براى اصالح متوقف شــوند و يا 
در حين اجرا اصالح شوند. ما اين مسائل را از 
روز اول در هيــأت مقررات زدايى فرياد زديم 
اما هنوز توجهى به آنها نشده است. 182 هزار 
ماده قانونى متناقض در كشــور داريم كه در 
تضاد با هم هســتند. بايد به مدت 6 ماه، يك 
تيم پاى كار بايستد و اين قوانين را به صورت 

يكجا لغو كند.
 توليد بخشنامه براى توليد 

بدون نظرخواهى از تشكل هاى تخصصى!
در ادامــه حاجى پور معاون كســب وكار اتاق 
بازرگانــى ايران گفــت: توليد بخشــنامه و 
دستورالعمل در كشــور ما بدون نظرخواهى 
از فعاالن اقتصادى انجام مى شــود. از اين رو 
همواره موانع زيادى را ســر راه توليد ايجاد 
مى كند. به عنوان مثال دولت اعالم كرده كه تا 
زمان تعييــن تكليف بودجه، تجار ارز 4 هزار 
و 200 تومانــى را مبناى كار خود قرار دهند. 
اين درحالى اســت كه پس از تعيين تكليف 
اين موضوع، فعاالن اقتصادى بايد مابه التفاوت 
با اعداد غيرقابل تصور بپردازند. اگر قرار است 

دولــت يا مجلس ه كارى بكنــد بايد از پيش 
اعالم و تكليف را مشخص كند.

معــاون كســب وكار اتــاق بازرگانــى ايران 
تأكيد كــرد: به صورت كلى بــراى ابالغ هر 
دســتورالعمل يا بخشــنامه بايد نظر اعضاى 
تشــكل هاى تخصصى و يا اتاق ها اخذ شود 
و نمى توان بــدون توجه به نظرات آن بخش، 

بخشنامه توليد كرد.
 قيمت گذارى دستورى

 توليدكننده را از پاى درآورده است
حاجى پور در انتقاد به قيمت گذارى دستورى 
كاالها، اظهار كرد: ديگر مشــكل بخش توليد 
نرخ دســتورى كاالهاست. ما اين مسأله را در 
بخش فوالد مشــاهده كرديم كه چگونه سال 
گذشته همه زنجيره فوالد در تالش براى حل 

اين معضل بودند.
وى افزود: همچنين در حوزه مرغ نيز شــاهد 
اين اتفاق بوديم به شــكلى كه توليدكننده به 
دولت اعالم مى كرد كه به دليل هزينه هاى باالى 
توليد نمى تواند مرغ را با قيمت مدنظر دولت 
عرضه كند اما دولت در پاســخ اعالم كرد كه 
قصد واردات 50 هزار تن مرغ با ارز 4 هزار و 

200 تومانى دارد.
وى تأكيد كرد: فــارغ از هر موضوعى، توليد 
كننده به دولت اعــالم مى كند كه قيمت هاى 
تعيين شده از سوى دولت تناسبى با هزينه هاى 
توليد ندارد اما واكنشى كه دولت نشان مى دهد 

در حد جنگ است.
 لزوم احياى شوراى عالى 

تأمين اجتماعى
وى همچنين در مورد يكى از مشكالت اصلى 
حوزه كســب وكار بيان كرد: حدود يك سال 
است كه درگير بخشنامه تنقيه شده سرى 11
تأمين اجتماعى مربوط به پيمانكاران هستيم. 
قرار بود اين بخشــنامه تنقيه و تلخيص شود 
اما بخشنامه اى صادر شد كه حجمش بيشتر از 

بخشنامه قبلى بود.
حاجى پــور با تأكيد بر احياى شــوراى عالى 
تأميــن اجتماعى بيان كرد: احياى اين شــورا 
جزو حقوق حقه فعاالن اســت؛ متأســفانه از 
ســال 88 به بعد ســازمان تأمين اجتماعى در 
اختيــار وزيــر كار قرار گرفتــه و موضوع 3

جانبه گرايى زيرسؤال رفته است.
 كاهش 50 درصد از بيكاران 

با اصالح قانون كار
محمودى نماينده اتاق تعاون ايران نيز در اين 
نشست گفت: يكى از پرســش هايى كه بايد 
پاســخ داده شود اين اســت كه اصول ايجاد 
ســازمان تأمين اجتماعى چيست. پولى كه با 
عنوان حسابرس بيمه اى واريز مى شود تاكنون 
به حساب كدام كارگر منظور شده است؟ اين 

پول ها كجا مى رود؟
نماينده اتاق تعاون ايران افزود: حتى 3-2 سال 
است كه ديوان عدالت ادارى نيز يا رد شكايت 
مى كند و يا شكايات را به تعويق مى اندازد آن 
هم به دليل مراوداتى است كه با سازمان تأمين 

اجتماعى پيدا كرده است.
وى افزود: قانون تأمين اجتماعى و قانون كار 
از اساس بايد اصالح شود. درصورت اصالح 
قانون كار 50 درصد از تعداد بيكاران كشــور 
كاهــش مى يابد. هيأت هاى حــل اختالف و 
تجديدنظر تأمين اجتماعى يكى از عجيب ترين 
نهادهاى كشور است. پس از آن هم هيأت حل 
اختالف سازمان امور مالياتى قرار دارد. به طور 
رسمى مشخص نيست عدالت در اين نهادها 

وجود دارد يا خير.
محمودى تصريح كرد: به عنوان مثال از ســال 
98 و با حذف على االرأس مميز بدون درنظر 
گرفتن درآمد فــرد و تنها با بــرآورد درآمد 
مشــاغل مشــابه اقدام به حسابرسى مى كند. 
ســازمان حل اختالف بايد از زيرنظر سازمان 

امور مالياتى خارج شود.

بورس خبـر

آغاز ساخت نخستين پروژه مسكن كارگرى
 در شهرك هاى صنعتى

كارگران داراى بيمه 
در اولويت ساخت مسكن كارگرى

 طبق پيش بينى ها قرار است صد هزار واحد مسكونى ارزان قيمت 
در جوار شهرك ها و نواحى صنعتى كشور براى كارگران ساخته شود 
و كارگرانى كه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند در اولويت 

قرار دارند.
به گزارش ايســنا، با وجــود آنكه كارگران يكــى از محروم ترين و 
آسيب پذيرترين قشر جامعه به شــمار مى روند و به عنوان بدنه اصلى 
توليد نقش مؤثرى در توســعه اقتصاد كشــور دارند اما بخش زيادى 
از هزينه هاى سبد معيشت آنها را هزينه هاى مسكن و اجاره بها شامل 
مى شود و از اين رو مســكن يكى از دغدغه هاى اساسى آنها به شمار 

مى رود.
درحال حاضر يكى از مشــكالت كارگران رفت وآمد از شــهرك ها و 
نواحى صنعتى به محل ســكونت اســت كه براى كمك به حل اين 
مشكل و خانه دار شدن آنها، طرح ساخت مسكن كارگرى در دستور 
كار قرار گرفت و بر همين اساس تفاهم نامه اى ميان اتاق تعاون ايران 
و وزارت راه و شهرســازى به امضا رســيد كه به موجب آن، ساخت 
صد هزار واحد مســكونى در جوار شــهرك هاى صنعتى با مشاركت 

تعاونى هاى مسكن آغاز شود.
آن طور كه رئيس اتاق تعاون ايران مى گويد: ســاخت صد هزار واحد 
مســكونى ارزان  قيمت در جوار شــهرك ها و نواحــى صنعتى براى 
كارگران برنامه ريزى شده و مراحل اوليه ثبت نام در استان ها در دست 

اقدام است.
بهمن عبداللهى مى گويد: قرار اســت در فاز نخســت براى آن دسته 
از كارگرانى كه داراى بيمه تأمين اجتماعى هســتند، صد هزار واحد 
مســكونى ساخته شود و اين طرح قابليت افزايش تا 200 هزار واحد 

مسكونى را دارد.
وى با بيان اينكه استان هاى مختلف بايد اسامى متقاضيان بدون مسكن 
را در سامانه مربوطه ثبت كنند، مى افزايد: تاكنون 22 استان كشور براى 
تأمين زمين ارزان يا رايگان و ساخت مسكن كارگرى اعالم آمادگى  و 

85 هزار نفر متقاضى ثبت نام كرده اند.
به گفته عبداللهى، ســال گذشــته براى اين طرح 220 ميليون تومان 
تســهيالت درنظر گرفته و مقرر شــد باقيمانده توسط متقاضى تأمين 
شــود و در قانون بودجه ســالجارى اين مبلغ به 300 ميليون تومان 

افزايش يافت.
آمارها نشــان مى دهد كه در شــهرك هاى صنعتى دست كم بين 700

هزار تا 800 هزار نفر مشــغول كار هستند و به دليل مشكالتى كه در 
رفت وآمــد و طى كردن مســافت طوالنى تا محــل كار دارند، تأمين 

مسكن ارزان براى آنها امرى ضرورى است.
بر همين اساس بسيارى از كارشناســان و فعاالن حوزه كار، ساخت 
مسكن كارگرى در شــهرك هاى صنعتى را اقدامى راهگشا براى رفع 

دغدغه كارگران و خانه دار شدن آنها مى دانند.
عمليات اجرايى نخستين پروژه مسكن كارگرى در روزهاى آينده در 
شــهرك هاى صنعتى حومه تهران، البرز، قزوين و زنجان آغاز خواهد 

شد.

درآمدزايى بانك ها از سودها سخت مى شود

 بــا توجه به اينكه پيش از ايــن وزير اقتصاد، بانك ها را مكلف به 
تمكين از سودهاى مصوب بانكى كرد و تخلف از اين امر را مشمول 
جريمه مالياتى اعالم كرد، معاون سازمان امور مالياتى گفت: تخلفات 
بانك ها در مصوبه شــوراى پول و اعتبار در زمينه سودها بانكى، براى 
آنها درآمد محســوب و ماليات درآمد كسب شــده از بانك ها گرفته 
خواهد شد. به عبارت ديگر، بانك ها نمى توانند درآمدزايى نامتعارفى 

از سودهاى بانكى داشته باشند.
به گزارش ايسنا، چندى پيش وزير اقتصاد در نامه اى به مديران عامل 
بانك هــا تأكيد كرد كه با توجه به لزوم حمايت از توليد در راســتاى 
تحقق شعار ســال، بايد نرخ هاى سود ســپرده و تسهيالت مصوب 
شــوراى پول و اعتبــار را به دقت رعايت كنيــد و در غيراين صورت 

مشمول جريمه مالياتى مى شوند.
حال، معاون فنى و حقوقى ســازمان امور مالياتــى درباره چگونگى 
محاسبه ماليات از اين محل براى بانك ها توضيحاتى ارائه كرده است.

محمود عليزاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: درصورتى كه بانك ها 
برخالف مصوبه شــوراى پول و اعتبار، بهره بيشــترى به سپرده گذار 
پرداخت كنند و ســود بيشــترى هم از آنها دريافت كنند، اين موارد 
براى بانك ها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتى براى ســازمان پذيرفته 

نخواهد شد. 
طبق گفته وى، اين هزينه مالياتى پس از عدم پذيرش، برگشت داده و 

از آن ماليات دريافت مى شود. 
معاون ســازمان امور مالياتى در پايان تأكيد كرد: تخلفات بانك ها در 
مصوبه شــوراى پول و اعتبار در زمينه سودها بانكى، براى آنها درآمد 

محسوب و ماليات درآمد كسب شده از بانك ها گرفته خواهد شد.
گفتنى است، سود مصوب براى سپرده هاى يكساله 16 درصد و 2ساله 
18 درصد اســت، ضمن اينكه سقف سود تسهيالت 18 درصد تعيين 

شده است.

پيش بينى وضعيت بورس پس از انتخابات
 يك كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: كاهش نرخ ارز تقريبا منتفى 
شده است و اين جزو سياست هاى دولت بود كه در انتهاى دوره خدمت 

خود از لحاظ روانى در بازار سرمايه اثر بگذارد.
فردين آقابزرگى درباره شــرايط بازار ســرمايه تا انتخابات رياســت 
جمهورى و پــس از آن به خبرآنالين گفت: اگر بخواهيم گذشــته و 
عملكرد بورس را به عنوان مهم ترين عامل براى پيش بينى وضعيت آينده 
درنظر بگيريم معموال اين گونه بوده كه پس از يك دوره صعود، بورس 
وارد دوره تنفس با بازدهى كم و يا بازدهى منفى مى شــود. درحالى كه 
حدود 2 هفته از روز كارى بازار ســرمايه در سال جديد مى گذرد و در 
اين مدت حدود 6 درصد بازدهى منفى داشــته، نمى توانيم اين بازار را 
قضاوت كنيم يا اين شرايط را تا پايان سال تعميم دهيم زيرا متغيرهاى 
متعدد تأثيرگذارى شرايط را رقم مى زنند كه مهم ترين آن مقطع حساس 

انتخابات رياست جمهورى است.
وى ادامه داد: معتقدم افراد بســيار زيادى به ويژه فعاالن بازار سرمايه كه 
در سال 99 بورسى شدند منتظر اعالم برنامه هاى كانديداهاى انتخابات 
رياست جمهورى هســتند. به طور قطع با توجه به شرايط جديد بازار 
سرمايه نامزدهايى كه برنامه اى براى بازار سرمايه نداشته باشند يا بورس 

در اولويت برنامه هاى آنها نباشد، در اولويت مردم نخواهند بود.
اين كارشــناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه معتقدم دوره پيك فعل و 
انفعاالت بازار ســرمايه براى افزايش شاخص تا مقطع انتخابات است، 
گفت:  بنا به تجربه نابسامانى بازار سرمايه در سال 99 كه دولت مجلس 
و مجموعه نظام را درگير كرد، قاعدتا پس از انتخابات با ورود هر رئيس 

جمهورى جلوى رشد شتابان بورس گرفته مى شود.
آقابزرگــى تأكيد كرد: پيش از برگــزارى انتخابات هيچ كس نمى تواند 
جلوى بورس را بگيرد و هر كسى كه درباره توقف بازار سرمايه صحبت 
كند مورد توجه فعاالن بازار ســرمايه و مردمى كه بورســى شدند قرار 

نخواهد گرفت.
اين كارشــناس بازار سرمايه افزود: هرچند كه بورس وارد مدار اصالح 
شده و در فاز اصالحى قرار دارد اما شور و نشاط انتخاباتى يك سرفصل 
و مقطع قابل تمايزى در بازار سرمايه نسبت به دوره گذشته خواهد بود 
و اين سرفصل جديد بازار سرمايه تا زمان انتخابات ادامه خواهد داشت.
آقابزرگى تأكيد كرد: هم دولت به دنبال اين است كه با يك كارنامه خوب 
بازار ســرمايه را به دولت بعدى بســپارند و هم همه كانديداها از بازار 
سرمايه تمجيد خواهند كرد و فضاى مناسبى در اين زمينه شكل مى گيرد 

و شاهد رشد شاخص خواهيم بود.
آقابزرگى با اشــاره به وضعيت بازار سرمايه پس از برگزارى انتخابات 
اظهار كرد: مى توان گفت پس از برگزارى انتخابات وارد دوره سكون و 
ركود خواهيم داشت و بازدهى بازار در 3 ماهه اول سال بيشتر از 9 ماهه 

پس از آن خواهد بود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه پيش بينى ها از ميزان رشد شاخص تا پايان 
سال چگونه اســت، اظهار كرد: در دوره فراز و فرود شاخص در سال 
1400 چند مؤلفه وجود دارد، در خوش بينانه ترين حالت به دليل كسرى 
بودجه 320 هزار ميليارد تومانى اقتصاد با تورم تا ســقف 50 درصدى 
مواجه خواهد شــد و اين كسرى بودجه تورم 40 تا 50 درصدى را در 

درون خود نهفته دارد.
وى ادامه داد: از ســوى ديگر مى توان تجربه بازار سرمايه و سير فراز و 
فرودهاى بورس از ســال 95 به بعد را مورد بررســى قرار داد، در سال 
95 ميزان بازدهى منفى 4 درصد، در سال 96 ، 24 درصد، در سال 97 ، 
87 درصد، در سال 98، بيش از 180 درصد و در سال 99 اين عدد 55

درصد بوده، پيش بينى مى شود بازار سرمايه در سال 1400 دوره مشابه به 
سال 95 و 96 را داشته باشد.

آقابزرگى تأكيد كرد: با فرض نرخ تورم بابت كاهش ارزش پول پيش بينى 
مى شــود كه شاخص نسبت به يك ميليون و 300 هزار واحد رشد بين 
25 تا 55 درصدى داشته باشد كه در اين صورت باز هم شاخص زير 2

ميليون واحد خواهد بود.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: تأكيد مى كنم همه اين پيش بينى ها با 
فرض ثابت بودن اطالعات حال حاضر است و با توجه به اين عوامل 
پيش بينى مى شود بازار سرمايه در سال 1400 پس از انتخابات نسبت 

به دوره هاى گذشته وارد دوره سكون و ركود شود.

رئيس اتحاديه: 
مشكلى براى تأمين و توزيع مرغ در همدان وجود ندارد

 رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشــان همــدان از تعادل عرضه و تقاضاى 
گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: در ماه رمضان نيز مشكلى براى تأمين و توزيع گوشت 

مرغ وجود ندارد. 
جواد عاشــورى اظهار كرد: با اقدامات انجام شده از سوى مسئوالن و توزيع گسترده و مناسب 

گوشت مرغ در بين واحدهاى صنفى، پاسخگوى نياز مردم در ايام روزه دارى هستيم. 
به گفته وى، روزانه 60 تا 70 تن گوشــت مرغ در شهرستان همدان توزيع مى شود و كمبودى 

در اين زمينه وجود ندارد.

وى به ايرنا خاطرنشــان كرد: گوشــت مرغ با قيمت مصوب 24 هزار و 900 تومان به فروش 
مى رسد و با توزيع منظم و مستمر، صف مرغ در شهر همدان برچيده شده است. 

رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان خاطرنشان كرد: عرضه و تقاضاى 
اين ماده غذايى متعادل شده است.

عاشورى تأكيد كرد: عالوه بر مرغ كشتارگاه هاى استان، از ساير برندها نيز در بازار وجود دارد 
و پاسخگوى همه سليقه ها و ذائقه مردم هستيم.

به گفته وى، قيمت مرغ براى همه برندها يكسان است و فروشندگان بايد نرخ مصوب را براى 
همه محصوالت رعايت كنند.

وى به مردم توصيه كرد از خريد گوشــت مرغ باالتر از قيمت اعالم شده پرهيز كرده و موارد 
گرانفروشى را از طريق سامانه 124 به بازرسان اطالع دهند.

اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

تكليف سهام 
عدالت متوفيان 

چه مى شود؟
 درحالى آمارهــا حاكى از فوت حدود 
3 ميليون مشمول ســهام عدالت است كه 
شركت هاى  الكترونيكى  مجامع  است  قرار 
سرمايه گذارى سهام عدالت حدود يك ماه 
ديگر برگزار شود و هر يك رأى سهام داران 
مى تواند نقش مهمــى در انتخاب اعضاى 

هيأت مديره داشته باشد.
ــع الكترونيكــى  ــه گــزارش ايســنا، مجام ب
ســهام  ســرمايه گذارى  شــركت هاى 
ــده برگــزار  ــاه آين عدالــت حــدود يــك م
خواهــد شــد و مشــموالنى كــه روش 
ــا  ــد، ب غيرمســتقيم را انتخــاب كــرده بودن
حضــور در ايــن مجامــع بــا رأى خــود از 
ــره  ــان كانديداهــا، اعضــاى هيــأت مدي مي

ــرد. ــد ك ــاب خواهن را انتخ
در اين ميان، مشــموالنى هستند كه طى ده 
ســال گذشته فوت شده اند و بيشتر تكليف 

سهام عدالت آنها مشخص نشده است.

در واقع آمارها از فوت بيش از 2 ميليون و 
500 هزار دارنده ســهام عدالت در ده سال 
گذشــته خبر مى دهد و ورثه اين افراد بايد 
اقداماتى را انجام دهند تا فرايند انتقال سهام 
فرد متوفى طى و ســهام منتقل شود. وراث 
اين افراد بايد در قدم اول به مراجع قضايى 
براى گرفتــن گواهى حصر وراثت مراجعه 

كنند.
طبــق آخريــن آمــار، از حــدود 3 ميليــون 
فــوت  كــه  عدالــت  ســهامدار  نفــر 
كرده انــد فقــط وراث 120 هــزار نفــر 
ــد  ــه كرده ان ــن گواهــى مراجع ــراى گرفت ب
ــه  ــرادى ك ــط اف ــه فق ــت ك ــى اس و بديه
ايــن موضــوع را تعييــن تكليــف كرده انــد 
ــد. ــركت كنن ــات ش ــد در انتخاب مى توانن
عدالت  سهام  تكليف  تعيين  راى   

متوفيان چه بايد كرد؟
در ابتدا وراث قانونى مى توانند براى اطالع 
از وضعيت سهام عدالت متوفيان به نشانى 
با  و  مراجعه   samanese.ir اينترنتــى 
ورود اطالعات هويتى متوفى از مشــمول 
بودن وى كســب اطالع كــرده و صورت 
وضعيت دارايى ســهام عدالــت مربوط را 

مشاهده كنند.

پس از انجام امور مربوط به انحصار وراثت، 
وراث بايد به سامانه شركت سپرده گذارى 
مركزى مراجعه و خدمات انتقال ســهام را 

انتخاب كنند.
بــراى  الزم  مــدارك  قســمت  ايــن  در 
گواهينامــه  شــامل  كــه  ســهام  انتقــال 
واريــز مالياتــى، گواهــى انحصــار وراثــت، 
ــوت، اصــل شناســنامه و كارت  گواهــى ف
ملــى متوفــى و ورثــه مى شــود، ذكــر 

ــت. ــده اس ش
 پس از تهيــه مدارك مذكور، يكى از ورثه 
به عنوان نماينده به يكى از دفاتر پيشــخوان 
دولــت مراجعه كرده و مــدارك مذكور را 
تحويل مى دهد و اين دفاتر فرمى كه توسط 
نماينده تكميل شــده است را براى شركت 

سپرده گذارى مركزى ارسال مى كنند.
ــس از  ــزى پ ــپرده گذارى مرك ــركت س ش
ــى  ــى پيامك ــور، ط ــدارك مذك ــى م بررس
اعــالم  وراث  نماينــده  بــه  را  نتيجــه 

مى كنــد.
در واقع اگر مدارك نقصى نداشــته باشد، 
مراتــب انتقال انجــام مى شــود، در غير 
اين صــورت به نماينده اطــالع داده و بايد 

نقص مدرك را برطرف كند.

در نشست فراكسيون توليد مجلس با فعاالن اقتصادى مطرح شد

قيمت گذارى دستورى
 توليدكننده را از پاى درآورده است

 افزايش تــا 150 درصدى قيمت 
برنج هــاى وارداتى و نرخ بيش از 42

هزار تومانى هر كيلــو برنج ايرانى تا 
پايان ســال گذشــته در گزارش هاى 

رسمى ثبت شده است.
به گزارش ايســنا، برنــج مصرفى از 2

محل توليد داخل و بخشــى از واردات 
تأمين مى شــود. برنج هــاى وارداتى تا 
ابتداى سال گذشته مشمول دريافت ارز 
4 هزار و 200 تومان بودكه با حذف آن، 
تأمين ارز أين كاال با نرخ ســامانه نيما 
كه معموال نزديك به بازار است، انجام 
مى شود. از آن زمان در كنار افزايش نرخ 
ارز موانعى در ترخيص وجود داشــت 
كــه موجبات افزايش قيمت اين كاال را 

فراهم كرد.
 افزايش قيمت برنج ايرانى

 تا 42 هزار تومان 
براساس تازه ترين آمار مركز آمار ايران 
از وضعيت قيمت و تورم كاالهاى مورد 
نياز مردم قيمت برنج ايرانى از اســفند 

1398 كه هر كيلو به طور متوســط 23
هزار و 600 تومان بوده تا اســفند سال 
گذشــته كه به طور متوسط تا 35 هزار 
تومان قيمــت خــورده افزايش 5,47

درصدى داشته است. برنج ايرانى حتى 
تــا بيش از 42 هزار تومــان نيز قيمت 

خورده است.
 برنج خارجى 

به مرز 30 هزار تومان رسيد
در مــورد برنج هــاى خارجى هر كيلو 
از آن در اســفند 1398 به طور متوسط 
9 هزار و 700 تومان عرضه شــده ولى 
به تدريج در شرايط جديد روند صعودى 
قيمت آن آغاز شــده است؛ به طورى كه 
در بهمن ماه سال گذشته به طور متوسط 
23 هزار و 900 تومان و در اســفند تا 
24 هــزار و 200 تومان افزايش قيمت 
داشته و حداكثر 29 هزار و 400 تومان 

نيز براى آن ثبت شده است.
بر اين اســاس هر كيلو برنج خارجى با 
افزايش قيمــت 150 درصدى در پايان 

سال گذشته مواجه بود.
 واردات 936 هزار تنى 

و موانع ترخيص
اما اينكه وضعيت واردات برنج چگونه 
بوده، بررســى آمار گمرك ايران نشان 
مى دهد كه در ســال گذشته 936 هزار 
تن به ارزش 868 ميليون دالر برنج وارد 
شده و آخرين آمار از موجودى كاالى 
بيانگر  فروردين ماه  اواســط  تا  اساسى 
موجودى 36 هزار تنى برنج در گمرك 

و بنادر است.
در نيمه دوم سال گذشته ترخيص برنج 
از گمــرك با موانعى همراه بود و حتى 
در انتقادات صاحبان كاال موضوع قرار 
گرفتن برنج هاى مانده در بنادر در آستانه 
فســاد مطرح شد، مسئوالن گمرك ميز 
دليل ترخيص نشدن را تأمين ارز اعالم 
كــرده بودند اما درنهايــت با توافقات 
صورت گرفته بانك مركزى نســبت به 
صدور كد رهگيــرى اقدام و ترخيص 

برنج آغاز شد.

جزئيات افزايش 150 درصدى قيمت برنج
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گل زيباى مهدى طارمى به چلسى در ليگ قهرمانان درشب حذف پورتو

عكس روز

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بازگشت كشتى همدان به روزهاى اوج
 بازگشــت كشــتى همدان به 
روزهاى اوج خود مستلزم توجه 

به مربيان سازنده است.
با  المپيك  پيشــين  قهرمان  نايب 
اعالم اين مطلب گفت: اســتفاده 
از ظرفيــت و توانمنــدى مربيان 
ســازنده، راهكار اساســى براى 
بازگشت ورزش كشتى اين استان 
به روزهاى اوج و اقتدار در سطح 

ملى و بين المللى است.
صادق گودرزى با تشــريح عملكرد تيم كشــتى همدان در مسابقات 
انتخابى تيم ملى جوانان در جمع خبرنگاران، افزود: در مسير رسيدن به 
قهرمانى، كار اصلى را مربيان سازنده انجام مى دهند كه بايد مورد توجه 

جدى قرار بگيرند.
وى با اشــاره به اينكه هر كشــتى گير صاحب  مدال و قهرمانى حتما 
نمى تواند در هدايت ساير كشتى گيران مستعد موفق باشد، اظهار كرد: 
ســازندگى در كشتى نياز به مهارت آن دسته از مربيانى دارد كه سال ها 
در پرورش نخبه ها كار كرده اند، هرچند حضور قهرمانان و بهره مندى 

از تجارب ارزنده آنان نيز در اين زمينه بسيار مهم و قابل توجه است.
گــودرزى خاطرنشــان كــرد: يكــى از داليــل موفقيــت كشــتى اســتان 
مازنــدران در شــرايط فعلــى، بهــا دادن بــه مربيــان ســازنده اســت كــه 
ــه شــاهد  ــز در مياديــن مختلــف رده هــاى ســنى پاي نتيجــه آن را ني

. هستيم
دارنده 4 مدال رنگارنگ جهانى و المپيك كشــتى با اشــاره به اينكه 
مازندران حريف اصلى همدان در رده هاى ســنى پايه اســت، گفت: 
برگزارى اردوهاى تمرينى و مســابقه اى مشــترك با نخبه هاى كشتى 
مازندران يكى از مهم ترين راهكارها براى رسيدن به شرايط مطلوب و 

ايده آلى است كه بتوان در برابر اين حريف ديرينه ايستاد.
وى افزود: كشــتى گيران مســتعد بايد هدفمند در مسير قهرمانى قدم 
بردارند و به حداقل ها بســنده نكنند؛ زيرا يك كشتى گير نخبه بايد با 
پرهيز از فرصت ســوزى، رسيدن به رقابت هاى مهم جهانى و المپيك 

را هدفگذارى كند.
وى حفظ قهرمانى را مهمتر و دشوارتر از رسيدن به آن دانست و گفت: 
رسيدن به دوبنده تيم ملى دشوار است اما مهمتر از آن حركت روبه جلو 

در تصاحب مدال هاى مهم بين المللى است.
گودرزى تالش هيأت كشتى همدان در كسب موفقيت را مورد تمجيد 
دانست و گفت: اعضاى هيأت كشتى اين استان بايد زنجيره حمايت از 
مربيان سازنده را مستحكم تر كنند تا دستاورد آن رسيدن به دوبنده هاى 

تيم ملى باشد.
تيم كشتى آزاد جوانان اســتان همدان در رقابت هاى انتخابى تيم ملى 
كشتى آزاد جوانان گراميداشت شهيد حاج قاسم سليمانى براى حضور 
در رقابت هاى قهرمانى آسيا و جهان، موفق به كسب يك نشان طال و 

يك نشان نقره شد.

استعداديابى اولويت توسعه اسكواش
 در همدان است

 شناسايى و پرورش استعدادها اولويت توسعه ورزش اسكواش در 
سطح شهرستان هاى اين استان در سالجارى است.

ــا،  ــا اعــالم ايــن مطلــب بــه ايرن رئيــس هيــأت اســكواش اســتان ب
ــتعدادها  ــايى اس ــير شناس ــدان در مس ــكواش هم ــت: ورزش اس گف
ــا بتوانيــم پشــتوانه الزم را بــراى آينــده ايــن ورزش در  قــرار دارد ت
اســتان و درخشــش در ســطوح ملــى و بين المللــى داشــته باشــيم. 
بــر ايــن اســاس مبنــاى فعاليــت اســكواش در ســال جديد را توســعه 
ايــن ورزش بــا اجــراى دوره هــاى آموزشــى و شناســايى اســتعدادها 

ــم. ــرار داده اي ــتان ها ق در ســطح شهرس
اســدا... ربانى مهر اظهار كرد: اسكواش جزو رشته هاى ورزشى مستعد 
در همدان اســت و با زمينه سازى الزم در راستاى فعاليت اين رشته در 
سطح شهرهاى مختلف استان، مى توانيم عالوه بر همگانى كردن آن، در 

راستاى پرورش و شكوفايى استعدادها نيز اقدام كنيم.
وى بيان كرد: با آغاز ســال جديد اركان هيأت اســكواش اســتان در 
بخش هاى مختلف را به افراد فعال و باانگيزه واگذار كرديم تا در قالب 
يك تيم هماهنگ و منسجم بتوانيم در مسير رشد و تعالى اين ورزش 

گام برداريم.
ربانى مهر خاطرنشــان كرد: كميته هــاى زيرمجموعه هيأت به صورت 
تخصصى و طبق تقويم ســاليانه پيش خواهند رفــت و قطع به يقين 
به مراتب بهتر از ســال گذشته، در سالجارى نيز شكوفايى و درخشش 

اسكواش استان در سطح ملى را شاهد خواهيم بود.

نقش پررنگ همدانى ها در پيروزى گل گهر
 در ديدار تيم هاى گل گهر ســيرجان و پيــكان تهران در ليگ برتر 
كشور كه به پيروزى 2 بر صفر شاگردان قلعه نوعى منجر شد بازيكنان 

همدانى گل گهر نقش پررنگى داشتند.
در اين بازى على اصغر عاشورى بازيكن همدانى با سانترى دقيق ديگر 
بازيكن همدانى مرتضى تبريزى را در موقعيت گلزنى قرار داد و مهاجم 
پيشين اســتقالل با پروازى بلند و با ضربه سر گل نخست گل گهر را 

به ثمر رساند.
عاشورى هافبك همدانى گل گهر درباره گل تبريزى گفت: وقتى من به 
تبريزى پاس دادم، دستش را باز كرد تا به همه نشان دهد كه نمى خواهد 
با دســت گل بزند. در آن صحنه توپ پس از برخورد با شانه تبريزى 
وارد گل شد ولى متأسفانه پشت دروازه دوربينى نبود كه نشان دهد گل 

ما در شرايطى سالم زده شد.
وى گفت: ما بازى خوبى انجام داديم و كامال هم مستحق برد بوديم كه 

خوشبختانه به حق مان رسيديم.

 حذف پورتو با سوپرگل طارمى 
 دور برگشــت از مرحله يك چهارم نهايى ليــگ قهرمانان اروپا با 
صعود تيم هاى پارى سن ژرمن و چلسى و حذف مدافع عنوان قهرمانى 

رقابت ها و پورتو با سوپرگل طارمى آغاز شد.
در نخســتين شب از ديدارهاى دور برگشت مرحله يك چهارم نهايى 
ليــگ قهرمانان اروپا، 2 بازى همزمان برگزار شــد كــه در پايان آنها 
تيم هاى پارى ســن ژرمن و چلســى جواز صعود به مرحله بعدى را 

كسب كردند.
در ورزشگاه پارك دو پرنس شهر پاريس، تيم فوتبال بايرن مونيخ مدافع 
عنوان قهرمانى رقابت ها با وجود كســب پيروزى يك بر صفر مقابل 
ميزبان خود پارى ســن ژرمن حذف شد، زيرا نتوانست باخت 3 بر 2 
خود در دور رفت را جبران كند. نتيجه مصاف 2 تيم 3 - 3 شــد، اما 
اين پارى ســن ژرمن بود كه به دليل گل زده بيشتر در خانه حريف به 

مرحله نيمه نهايى صعود كرد.
پاريســى ها در مرحلــه نيمــه نهايى بايــد به مصاف برنــده جدال 
منچسترسيتى و دورتموند بروند، اما در ديدار همزمان كه در ورزشگاه 
رامون سانچس پيسخوان سوياى اسپانيا برگزار شد، تيم فوتبال پورتو 
با گل استثنايى مهدى طارمى در وقت هاى تلف شده نيمه دوم، با نتيجه 
يك بر صفر ميزبان خود چلسى را شكست داد، اما به دليل باخت 2 بر 
صفرش در خانه در دور رفت از صعود به مرحله نيمه نهايى باز ماند. 
طارمى كه در دقيقه 63 به جاى گروئيچ به ميدان رفته بود، در چهارمين 
دقيقه از وقت هاى تلف شــده نيمه دوم روى يك ارســال عرضى از 
ســمت راست، توپ را با يك ضربه آكروباتيك، به شيوه اى تماشايى 
درون دروازه فرســتاد و يكــى از زيباترين  گل هــاى اين فصل ليگ 
قهرمانان اروپا را به ثمر رســاند. با اين حــال گل طارمى براى نجات 
تيمــش كافى نبود و او و يارانــش از رويارويى با برنده مصاف رئال 

مادريد و ليورپول در مرحله نيمه نهايى باز ماندند.

پخش تلويزيونى ليگ قهرمانان آسيا
 در هاله اى از ابهام

 كشــورهاى غرب آســيا حق پخش تلويزيونى رقابت هاى ليگ 
قهرمانان آسيا را خريدارى نكرده اند و اين رقابت ها فقط از طريق يك 

رسانه عربستانى در داخل اين كشور پخش خواهد شد.
در سال هاى گذشــته شبكه تلويزيونى بين اسپورت قطر همواره حق 
پخش رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا را خريدارى و در استوديوهاى 
ويژه اين بازى ها را تحليل و كارشناســى مى كرد. پخش اين رقابت ها 
در چند فصل گذشته بسيار حرفه اى انجام مى شد و هواداران تيم هاى 
مختلف آســيايى به بهترين شكل ممكن بازى هاى ليگ قهرمانان آسيا 

را تماشا مى كردند.
در همين رابطه يك سايت قطرى مى گويد در اين فصل از رقابت هاى 
ليگ قهرمانان هيچ يك از كشورهاى غربى به جز عربستان پخش اين 
رقابت ها را خريدارى نكرده اند و تنها يك اپليكيشــن تلفن همراه در 

محدوده  داخل عربستان اين بازى ها را پخش خواهد كرد.
تا اين لحظه به جز اين رســانه داخلى عربســتانى هيچ رسانه اى اين 
رقابت ها را خريــدارى نكرده و با وجود اين، پخش اين رقابت ها در 
شبكه هاى تلويزيونى كشورهاى مختلف در هاله اى از ابهام قرار گرفته 
اســت. تنها ناجى احتمالى براى هواداران، شبكه بين اسپورت است و 
ديگر شــبكه ها خود را مخفى كرده اند. مذاكرات همچنان ادامه دارد و 

AFC منتظر است.

واكنش رسانه هاى خارجى 
به سوپرگل طارمى

 گل ديدنــى مهدى طارمى به چلســى مورد توجه ســايت بليچر 
ريپورت قرار گرفت.

تيــم فوتبال پورتو در دور برگشــت از مرحله يك چهارم نهايى ليگ 
قهرمانــان اروپا به مصاف چلســى رفت و با نتيجــه يك بر صفر به 

پيروزى رسيد.
گل پورتــو با ضربه قيچى برگردان مهدى طارمى در دقيقه 3+90 زده 

شد اما درنهايت تيم پرتغالى از رسيدن به مرحله بعد باز ماند.
در شرايطى كه اغلب كارشناسان منتظر حضور فيكس مهدى طارمى 
در ايــن بازى بودند اما مهاجم ايرانى در يك ســوم پايانى بازى وارد 
ميدان شد.  بليچر ريپورت به گل قيچى برگردان طارمى واكنش نشان 

داد و با انتشار ويديوى گل طارمى نوشت:
«هرگز فراموش نكنيد كه مهدى طارمى اين گل را به ثمر رساند حتى 

اگر پورتو حذف شده باشد.»

تأثير المپيك بر بازگشت ژاپن 
به صحنه جهانى

 بازى هاى المپيك تابستانى 1964 پس از شكست و نابودى 2 دهه 
گذشــته در جنگ جهانى دوم، بازگشت بزرگ ژاپن به صحنه جهانى 
بود به طورى كه اين بازى ها چهره ســرزمين آفتاب را در جهان تغيير داد. 
فناورى هاى جديد، استفاده از تلويزيون، رونمايى از قطار سريع السير و ... 

برنامه هاى سامورايى ها در نخستين المپيك قاره كهن بود.
توكيو بزرگ ترين شهر جهان در آن زمان با 10/6 ميليون نفر جمعيت، 
به طور كامل براى بازى ها بازسازى شد، به طورى كه خبرگزارى فرانسه 
در آن زمان نوشــت: اين نخستين بار است كه كشورى براى برگزارى 

المپيك چنين تالشى مى كند.
حاال همين خواسته ها اين بار توسط ويروس كرونا اين رقابت ها را يك 

سال به تعويق انداخت.
توكيو بــراى آمادگى جهت المپيك، ده هتل جديد از جمله 4 هتل 5

ستاره ساخت. با رعايت فلسفه «درست به موقع» كه ژاپنى ها سرآمد آن 
در جهان هســتند، ساخت 36 سايت اصلى المپيك يك هفته پيش از 

مراسم افتتاحيه به پايان رسيد.

عملكرد كشتى جوانان استان 
رضايت بخش بود

 عملكرد تيم كشتى استان همدان در رقابت هاى انتخابى تيم ملى كه 
با كسب يك مقام قهرمانى و يك نايب قهرمانى انجام شد، رضايت بخش 

بود. 
نايب قهرمان كشــتى 2007 جهانى باكو بــا اعالم اين مطلب گفت: در 
ايــن رقابت ها مهدى حاجيلوييان با كســب عنــوان قهرمانى وزن 92
كيلوگرم انتخابى تيم ملى جوانان مزد زحماتش را گرفت، ضمن اينكه 

بايد قدردان زحمات «جالل لطيفى و اميد يوسفى» مربيان ارزنده كشتى 
استان باشيم.

سعيد ابراهيمى روز اظهار كرد: حاجيلوييان كشتى هاى بسيار خوبى در 
اين مسابقات گرفت و نشان داد از آمادگى بسيار خوبى براى حضور در 

رقابت هاى ملى و بين المللى برخوردار است.
وى افزود: رئيس هيأت كشتى استان نيز براى موفقيت اين كشتى گيران 
بسيار تالش كرد كه بايد قدردان اين زحمات باشيم و معتقدم كشتى با 

تعامل و همدلى مى تواند در مسير موفقيت گام بردارد.
اين قهرمان كشــتى جهان با بيان اينكه همدان هميشه در اوزان سنگين 

موفق بوده است، گفت: به طور قطع حاجيلوييان اگر خودش را باور كند 
شاهد درخشش و كسب مدال در مسابقات جهان و آسيايى خواهد بود.

ابراهيمى با اشاره به اينكه آماده انتقال تجربه خود به كشتى گيران مستعد 
استان همدان از جمله حاجيلوييان است، خاطرنشان كرد: حاضر نشدن 
«على قپانورى» كشتى گير مستعد نهاوندى در جمع برترين هاى وزن 65
كيلوگرم به واقع اتفاق تلخى براى كشــتى استان همدان در رقابت هاى 

انتخابى تيم ملى جوانان بود.
قپانورى به دليل اعتراض به داور در كشتى ما قبل فينال، ديسكاليفه(محروم 

از ادامه رقابت ها) شد و از كسب مدال محروم ماند.
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پيشخـوان

بازيكن پيشين سپاهان 
در پاس 

 تيــم فوتبــال پاس همــدان پس از 
بازشدن پنجره نقل و انتقاالتى خود اقدام 
به جذب بازيكن كرده و در اين راه موفق 

به جذب بازيكن پيشين سپاهان شد.
وحيــد نجفى بازيكن تيــم ملى جوانان 
مورد قبول كادر فنى پاس قرار گرفت و با 

عقد قراردادى به اين تيم پيوست.
وحيد نجفى ســابقه بــازى در تيم هاى 
ســپاهان اصفهان، راه آهن تهران، نفت 
تهران، بعثت كرمانشاه، و سرداربوكان را 

در كارنامه خود دارد.

قضاوت داوران بهارى 
در ليگ هاى كشور

 داوران شهرســتان بهار در ليگ هاى 
فوتبال كشور به قضاوت پرداختند.

از هفته بيســتم ليگ دســته يك كشور 
تيم خوشه طاليى ســاوه ميزبان شاهين 
شهردارى بوشهر بود كه محسن دوستان 
داور بهارى در اين ديدار كمك داور بود.

همچنيــن از هفته 14 ليــگ برتر اميد 
محمدمتين مصباحــى كمك داور ديدار 
فوالد خوزستان برابر آلومينيوم اراك بود.

دونده همدانى قهرمان 
پياده روى شد

 دونــده همدانى در نخســتين دوره 
مسابقات بين المللى دووميدانى جام امام 
رضا(ع) عنوان نخســت رشته پرطرفدار 
پياده روى 20 كيلومترى را ازآن خود كرد.

حميدرضــا زورآوند از همــدان با ثبت 
ركورد يك ساعت و 28 دقيقه و 51 ثانيه 
مقام نخست راهپيمايى 20 كيلومترى را 
به دست آورد و امين شاه ملكى از همدان 
با ركورد يك ســاعت و 34 دقيقه و 36

ثانيه و اميرحسين اسدى منش از گيالن با 
ركورد يك ساعت و 35 دقيقه در رده هاى 

دوم و سوم قرار گرفتند.
جام  بين المللى  مسابقات  دوره  نخستين 
امام رضا(ع) در بخش مردان با حضور 9

تيم خارجى و 32 تيم داخلى و با شركت 
224 دونده در ورزشــگاه امام رضا(ع) 

مشهد برگزارشد.

دونده اسدآبادى 
نايب قهرمان شد

 دونــده اســدآبادى در مســابقات 
بين المللــى دووميدانى جام امام رضا(ع) 

عنوان نايب قهرمانى را كسب كرد.
كه  اســدآبادى  دونده  كــرزه اى،  پژمان 
به عنــوان نماينده همدان در مســابقات 
بين المللــى دووميدانى جام امام رضا(ع) 
حضور داشــت، عنوان نايــب قهرمانى 
را كســب كرد. وى كــه در 2 ماده 5 و 
ده كيلومتر رقابت كرد كه در مســير ده 
كيلومترى با زمان 25/97 :32 دقيقه عنوان 
دوم را كسب كرد و دونده قرقيزستان در 

جايگاه نخست ايستاد.

تأثير المپيك بر بازگشت 
ژاپن به صحنه جهانى

 بازى هاى المپيك تابســتانى 1964
پس از شكست و نابودى 2 دهه گذشته 
در جنگ جهانى دوم، بازگشــت بزرگ 
ژاپن به صحنــه جهانى بود به طورى كه 
ايــن بازى ها چهره ســرزمين آفتاب را 
در جهان تغيير داد. فناورى هاى جديد، 
اســتفاده از تلويزيون، رونمايى از قطار 
سريع السير و ... برنامه هاى سامورايى ها 

در نخستين المپيك قاره كهن بود.
توكيو بزرگ ترين شهر جهان در آن زمان 
با 10/6 ميليون نفر جمعيت، به طور كامل 
براى بازى ها بازسازى شد، به طورى كه 
خبرگزارى فرانســه در آن زمان نوشت: 
اين نخستين بار است كه كشورى براى 

برگزارى المپيك چنين تالشى مى كند.
حاال همين خواسته ها اين بار توسط ويروس 
كرونا اين رقابت ها را يك ســال به تعويق 
انداخت. توكيو براى آمادگى جهت المپيك، 
ده هتــل جديد از جمله 4 هتل 5 ســتاره 
ساخت. با رعايت فلسفه «درست به موقع» 
كه ژاپنى ها ســرآمد آن در جهان هستند، 
ساخت 36 سايت اصلى المپيك يك هفته 

پيش از مراسم افتتاحيه به پايان رسيد

مدال هاى  همــدان  اســتان  دونده هــاى   
رنگارنگ را از مســابقات بين المللى جام امام 

رضا(ع) صيد كردند.
نخستين ماه از ســال جديد درحالى روزهاى 
پايانى خود را سپرى مى كند كه آغازى طوفانى 
براى دونده هاى همدان در مسابقات بين المللى 

به همراه داشته است.
به گزارش ايرنا، حضور در ميادين بين المللى 
فرصتى شده تا دونده هاى مستعد همدانى در 
قالب تيم منتخب افتخارآفرينى كنند و نشــان 
دهنــد كه اين اســتان همــواره قطب اصلى 

دووميدانى در كشور به شمار مى رود.
صيد مدال هاى رنگارنگ در مسابقات جام امام 
رضــا(ع) كه با حضور قهرمانان ارزنده ملى و 
بين المللى ايرانى و خارجى برگزار شد؛ آغاز 
طوفانى دونده هاى همدانى در ســال جديد را 

به ارمغان آورد.
مسابقات بين المللى جام امام رضا(ع) به دليل 
حضور ملى پوشان كشــورمان، قهرمانان چند 
كشور خارجى و نيز دونده هاى ادوار گذشته 
المپيك از سطح كيفى بسيار بااليى برخوردار 

بود.
تيــم منتخــب همــدان در نخســتين دوره 
رقابت هــاى بين المللــى دووميدانى جام امام 
رضا(ع) در مشــهد موفق به كســب 7 مدال 
رنگارنگ در بخش مردان و 3 نشان در بخش 

بانوان شد.
نخستين دوره رقابت هاى بين المللى جام امام 
رضا(ع) گراميداشــت استاد على باغبان باشى 
با شــركت بيش از 300 ورزشــكار ايرانى و 
خارجى در 22 ماده طى 2 روز در ورزشــگاه 

امام رضا(ع) برگزار شد.
جام امام رضا كه در تقويم فدراسيون جهانى 

دووميدانى ثبت شــده، ميدانى براى كســب 
ســهميه المپيك بود و براى المپيك 40 امتياز 

داشت. 
دونده هاى همدانى در بخش مردان توانستند 
در مواد مختلف 7 نشــان رنگارنگ را كسب 

كنند.
در ماده ده هزار متر پژمان كورزهى و شاهين 
يــزدان هــردو از همدان پس از ورزشــكار 
قرقيزســتانى موفق به تصاحب سكوهاى دوم 

و سوم شدند.
امير زمان پور دونده جوان و آينده دار استان در 
ماده 800 متر به نشان برنز رسيد ضمن اينكه 
او در ماده يك هزار و 500 متر نيز مدال برنز 

را تصاحب كرد.
همچنيــن در مــاده 20 كيلومتر پيــاده روى 
حميدرضا زورآوند دونده باتجربه و المپيكى 
استان موفق به نشان طال شد و امين شاه ملكى 

ديگر دونده همدانى نيز نقره گرفت.
على عالمى دونده مطرح استان نيز در ماده يك 
هزار و 500 متر توانست به نشان نقره برسد، 
اما در بخــش بانوان نيز تيم منتخب همدان با 

مدال به استان بازگشت.
نخستين دوره مسابقات بين المللى دووميدانى 
جــام امــام رضــا(ع) و گراميداشــت على 
باغبان باشــى در بخش زنان با حضور بيش از 
170 ورزشكار زن از استان هاى مختلف كشور 

به ميزبانى مشهد مقدس برگزار شد.
در اين رقابت ها و در ماده ده هزار متر فاطمه 

چنارى از همدان به مدال نقره دست يافت.
همچنين در ماده ده كيلومتر پياده روى، زينب 
احدى از همدان مدال طال كسب كرد و فاطمه 
شــعبانلو ديگر دونده همدانى به نشــان نقره 

رسيد.

در پايان اين مسابقات تيم همدان با يك نشان 
طال و 2 نقره عنوان پنجم را به دست آورد.

15 كشور خارجى در اين دوره از مسابقات كه 
مورد تأييد كنفدراسيون دووميدانى آسيا بود، 

حضور داشتند.
دبيــر هيأت دووميدانى اســتان دربــاره اين 
رقابت ها گفت: مدال هاى رنگارنگ دونده هاى 
همدانى در جام بين المللى امام رضا(ع) ثمره 
ماهها تمرين مستمر در پيست ها، كوهستان و 

كوهپايه ها بود.
مسعود بنوان با تمجيد از عملكرد دونده هاى 
اســتان گفت: خوشــحاليم كه ماه ها تمرين 
دونده هاى اســتان با كسب مدال همراه شد و 
توانســتيم با تمرين هاى منظم و تالش كادر 

مربيان به نتيجه الزم دست يابيم.
وى اضافه كرد: استان همدان از حيث داشتن 
دوندگان قهرمان جهانى، آسيايى و بين المللى 
يكى از قطب هاى اصلــى ورزش دووميدانى 
كشور اســت و در اين رقابت ها كه از سطح 

بااليى برخوردار بود، بازهم درخشيدند.
بنــوان با قدردانى از تــالش بى وقفه اعضاى 
هيأت هــاى دووميدانى شهرســتان ها به ويژه 
مربيان اين رشته ورزشى گفت: نظم در اجراى 
برنامه ها، تعامل بسيار خوب اعضاى هيأت ها 
بــا مربيــان و ورزشــكاران و افزايش حس 
اعتمادســازى در بين قهرمانــان از مهم ترين 

داليل موفقيت رشته دووميدانى استان است.
وى با بيان اينكــه رقابت هاى بين المللى جام 
امام رضا 40 امتياز سهميه المپيك را به همراه 
داشــته است، گفت: از آنجا كه مسابقات جام 
امــام رضا(ع) مورد تأييد فدراســيون جهانى 
است، ورزشكاران در اين پيكارها شانس خود 

را براى كسب سهميه المپيك امتحان كردند.

 آغاز طوفانى دونده هاى همدانى 
در جام امام رضا(ع)

گزارش يك گل به همه زبان هاى زنده دنيا
 ســتاره ايرانــى تيم پورتو بــا گلى كه 
فوتبال  طرفداران  توجه  زد  چلســى  مقابل 
و افراد معروف ورزشــى در توييتر و ديگر 

شبكه هاى اجتماعى را جلب كرد.
مهــدى طارمى با يك گل اســتثنايى قيچى 
برگردان كه در آخرين دقيقه از بازى پورتو 
برابر چلســى به ثمر رســاند، به مهم ترين 

چهــره ليگ قهرمانــان اروپا تبديل شــد. 
ســتاره اى كه اگرچه تيمــش كنار رفت اما 
خودش با گلى تماشــايى جاى ويژه اى در 
رســانه هاى معروف دنيا پيدا كرد و تقريبا 
همه صفحات معــروف توييترى نيز به گل 

او واكنش نشان دادند.
ــه  ــا جمل ــه ب ــان ك ــگ قهرمان ــج لي  از پي

معــروف «وات اِ ُگل» بــه اســتقبال آن رفــت 
تــا صفحاتــى كــه ايــن گل را بهتريــن 
ــى  ــان و حت ــگ قهرمان ــل لي ــن فص گل اي
گل پوشــكاش معرفــى كردنــد و البتــه 
گزارشــگران فوتبــال بــا زبان هــاى مختلــف 
كــه هــر يــك روايــت خــود از ايــن گل را 

ــتند. ــه داش ــال عرض ــداران فوتب ــه طرف ب
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فـرهنگگردشگـرى

صادرات دستگاهى كه در 20 دقيقه ويروس 
كرونا را از بين مى برد

 گروهى از محققان يكى از شركت هاى دانش بنيان بر پايه پالسما 
ســرد و نانو فناورى دســتگاه تصفيه هوايى با قيمت يك دهم نمونه 
آمريكايى را عرضه كردند كه در مدت 20 دقيقه قادر به از بين بردن 
ويروس كرونا است و به گفته آنها اين دستگاه به كشورهاى همسايه 
صادر مى شود. فرشته طباطبايى قمى مديرعامل اين شركت دانش بنيان 
در گفت وگو با ايســنا تمركز تحقيقاتى اين شركت را پالسماى سرد 
عنوان كرد و گفت: پالســما حالت چهارم ماده اســت و توسعه اين 
فناورى به حفظ محيط زيست كمك شايانى خواهد كرد. طباطبايى با 
اشاره به جزئيات تصفيه و ضدعفونى كننده هوا، ادامه داد: براى هوا 

دستگاه هاى تهويه، ضدعفونى كننده هوا و تصفيه هوا وجود دارد. 

بومى سازى دستگاه مايع نما 
براى كمك به نابينايان

 يكى از شركت هاى دانش بنيان مستقر در پارك علم وفناورى دانشگاه 
شهيد بهشتى موفق به بومى سازى دســتگاه مايع نماى قابل شارژ براى 
نابينايان شده است. به گزارش ايسنا، محمد عشقى مديرعامل اين شركت 
دانش بنيان درباره اين دستگاه قابل شارژ نابينايان، اظهار كرد: اين دستگاه 
بسيار كوچك اســت و در جيب جا مى شود. مى توان آن را باالى ليوان 
قرار داد تا زمان پرشدن ليوان از مايعات را با يك زنگ خاص به فرد نابينا 
اعالم كند. در واقع با اســتفاده از اين دستگاه مى توان سطح مايع داخل 
ليوان، بطرى و ظرف غذاهايى مثل ســوپ را تعيين كرد.عشقى افزود: 
نمونه خارجى اين محصول موجود است، اما ما با بومى سازى اين دستگاه 

توانستيم اين مايع نما را در اختيار انجمن نابينايان كشور قرار دهيم.

راه اندازى پلتفرم شهر هوشمند 
در 3 شهر كشور

 يك شــركت دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناورى خراسان 
شــمالى با حمايت صندوق نوآورى و شكوفايى موفق به راه اندازى 
پلتفرم شــهر هوشمندى شد كه زير سيســتم هاى تعبيه شده در آن 
شامل شبكه اجتماعى و پيام رســان، بازار آنالين، مدرسه هوشمند، 

سازمان ساز هوشمند حرفه اى است.
به گزارش ايسنا، محمد اكبرپورسكه، مديرعامل اين شركت دانش بنيان 
با اشــاره به پلتفرم شهر هوشمند گفت: سيســتم نوآورى اجتماعى 
حرفه اى پروسيس در اليه چهارم از شهر هوشمند، زيرساخت پلتفرم 
شهر هوشمند را ايجاد كرده است كه اپليكيشن ها و زير سيستم هاى 

ديگر مى توانند در اين اليه سوار شوند.

ذرات تاير خودروها
 در هوايى كه تنفس مى كنيم

 براساس يك مطالعه  جديد، جاده ها و وسايل نقليه اى كه در آنها 
حركت مى كنند مسئول 84 درصد ميكروپالستيك هاى(پالستيك هاى 

كوچك) موجود در هوا هستند.
به گزارش ايسنا، محققان دانشگاه ايالتى يوتا(Utah) منابع مختلف 
آلودگى ميكروپالستيكى هوا را كه در مدت 14 ماه در غرب اياالت 
متحده يافت شده اند، بررســى كردند. نويسندگان اين مقاله هشدار 
مى دهند كه اين ذرات ميكروســكوپى پالســتيك در همه جا وجود 
دارند، بر روى رشد گياهان تأثير مى گذارند، از طريق تنفس وارد بدن 
ما مى شــوند، اقيانوس ها را آلوده مى كنند و در روده حشرات قطب 

جنوب و حتى در جريان خون انسان يافت شده اند.

سرطان رحم چهارمين سرطان كشنده در زنان
 سرطان رحم چهارمين سرطان كشنده در زنان پس از سرطان هاى 
ريه، ســينه و كولون است و حدود 3 درصد از زنان در طول زندگى 

خود دچار اين بيمارى مى شوند.
شهپر حقيقت لنفولوژيست و عضو هيأت علمى جهاد دانشگاهى در 
گفت وگو با ايرنا افزود: رحم عضو مهم بارورى در زنان است كه در 
حالت غيرباردارى اندازه اى كمى بزرگتر از مشت دست دارد. جدار 
رحم با ساختار منحصر به فرد خود كه از عضالت و اليه هاى سلولى 
متعددى تشكيل شــده وظيفه اصلى را در حفظ جنين طى باردارى 
مــادر بر عهده دارد. وى اظهار كــرد: تكثير بيش از حد اليه اندومتر 
رحمى پيش فاكتورى براى اين سرطان است و به دنبال افزايش سطح 

هورمون استروژن در يك زن اتفاق مى افتد.

تكميل پرونده منظر تاريخى هگمتانه 
يك تا 3 سال زمان مى برد

 پرونده ثبت جهانى منظر تاريخى «از هگمتانه تا همدان» پيشــرفت 
خوبى داشته است.

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان گفت: 
اين شايعه كه «اين پرونده از مسير ثبت خارج شده است» صحت ندارد 
و اوايل هفته جارى جلســه شــوراى معاونان وزارتخانه با مديران كل 
استانى به صورت ويدئوكنفرانس برگزار و گزارش پرونده و روند تكميل 

پرونده به وزير ميراث فرهنگى ارائه شد.
على مالمير در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: براساس تأكيد وزير ميراث 
فرهنگى فرايند پرونده ثبت منظر تاريخى هگمتانه تا همدان درحال طى 

شدن است و با توجه به حجيم بودن كار، پيشرفت خوبى داشته است.
اين مقام مسئول تصريح كرد: جمع آورى اطالعات پرونده كه كارى مهم 
و زمان بر بود، انجام شده و  توليد نقشه ها درحال انجام است و پس از اين 

مرحله تدوين و فصل بندى پرونده را دست اقدام داريم.
مالمير با اشاره به اينكه اين پرونده يكى از اولويت هاى وزارتخانه ميراث 
فرهنگى است، اظهار كرد: فرايند تكميل و ثبت پرونده اى با اين اندازه از 

حساسيت و اهميت حداقل يك تا 3 سال طول مى كشد.
وى خاطرنشان كرد: به دليل تأكيد وزير ميراث فرهنگى و استاندار همدان 
همه تالشمان را بر اين گذاشتيم و از تمام ظرفيت هاى استان و وزارتخانه 

استفاده مى كنيم تا پرونده به سرعت آماده شود. 
مديــركل ميراث فرهنگى اســتان در ادامه،  مطرح كــرد: براى اينكه 
پرونده مســير رفت وبرگشــت متعددى به يونســكو نداشته باشد، 
اطالعــات را به طور مرتــب و همزمان به مركز ارائــه مى كنيم و به 

مى رسيم . جمع بندى 
وى با اشــاره به اينكه تالش خواهيم كرد پرونــده ثبت منظر تاريخى 
هگمتانه تا همدان تا پايان دولت وقت تكميل شود، گفت: پرونده ثبت 
جهانى كاروانســراهاى «تاج آباد» و «فرسفج» به يونسكو ارسال شده و 
پيش بينى مى شود تيرماه ارزيابان در كشور حضور يابند و از كاروانسراها 

بازديد  كنند و گزارش را به يونسكو ارائه دهند.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

رمضان آن  ماهى است كه در آن به ميهمانى خدا دعوت شده ايد و در آن ، از اهل كرامت خدا قرار 
داده شده ايد . نَفس هايتان در آن ، تسبيح است ؛ خوابتان در آن ، عبادت است ؛ عمل [خيِر ]شما 

در آن  پذيرفته است ؛ و دعاى شما در آن ، مستجاب است.   
فضائل األشهر الثالثة ص 77 ح 61

 «پائولو كوئيلو» نويســنده مشــهور 
برزيلى با انتشار پستى در شبكه اجتماعى 
روســتاى  عمل  ابتــكار  اينســتاگرام، 
رسول آباد (تاج آباد سفلى) در نام گذارى 
كوچه هاى خود به نام شاهكارهاى ادبى 

جهان را تحسين كرد.
به گزارش ايرنا، پائولوكوئيلو نويســنده 
رمان هــاى محبوبى چــون «كيمياگر» و 
«ورونيــكا تصميم مى گيــرد بميرد»، با 
انتشار پستى در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: كوچه هاى يك روستا در استان 
همدان واقع در شمال غرب ايران، همگى 
به نام شاهكارهاى ادبى جهان نامگذارى 
شــده اند. ابتــكار عمــل كتابخوانان و 
عالقه منــدان بــه ادبيات، به روســتاى 
رســول آباد جايــگاه منحصربه فــردى 
بخشيده و آن را در منطقه معروف كرده 

است.
اين رمان نويس 73 ساله در ادامه نوشت: 
نام گلستان و بوستان از سعدى، شاهنامه 
از فردوسى، شــازده كوچولو از آنتوان 
دوسنت اگزوپرى، صدســال تنهايى از 
گابريل گارسيا ماركز، كيمياگر از پائولو 

كوئيلو، ُدن آرام از ميخائيل آلكساندرويچ 
و مسير سبز از استفان كينگ، كوچه هاى 

اين روستا را مزين كرده اند.
كوئيلو از نويسندگان نام آشنا و محبوب 
معاصر در نزد كتابخوانان ايرانى اســت. 
آثار وى از اواسط دهه 70 خورشيدى به 
فضاى فكرى و فرهنگى كشور وارد شد 
و در اندك زمانــى خوانندگان زيادى را 
بيشتر از طبقه متوسط و دانشجو به خود 
جذب كرد؛ تاجايى كه به نقل از معاونت 
فرهنگى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى 
در دانشــگاه ها، كتاب هــاى كوئيلو در 
دانشــگاه ها از نظر فراوانى مخاطبان در 

رتبه نخست قرار دارد.
كوئيلو در ســال 1379 در گفت وگو با 
روزنامه همشــهرى درباره اســتقبال از 
آثارش در ايران گفته بود: استقبال مردم 
ايران از كتابهايم غافلگيرم كرد. پولى كه 
از چــاپ كتاب هايم در ايــران دريافت 

مى كنم از هيچ كجاى دنيا نگرفته ام.
(تاج آباد  رسول آباد  ُكردنشين  روستاى 
سفلى) در شهرستان بهار استان همدان 
قرار دارد. آوازه اين روستا نه به خاطر 

آب و هــواى خــوب بلكــه به خاطر 
فعاليــت فرهنگــى و كتابخوانى مردم 
روستا است. در اين روستا كتابخانه اى 
بــا 6 هــزار جلد كتاب وجــود دارد. 
عالقه مردم به كتابخوانى ســبب شــد 
2 ســال پيش قباد يارى عضو شوراى 
روستا، ايده نام گذارى معابر اين روستا 
را به نام شاهكارهاى ادبى جهان بدهد 
كه اين امر با استقبال مردم مواجه شد. 
دادستان  حمايت بخشــدار،  و  رأى  با 
و رئيس شــوراى شهرســتان، نام 30
كوچه و خيابان به كتاب مشاهير مزين 
شــد. اما اين فقط در حد تأييديه بود 
صورت  مالــى  حمايت  هيچ گونــه  و 
نگرفت تــا اينكه حامــد صنايعى آرام 
يكــى از عالقه مندان بــه كتابخوانى با 
كمترين هزينه اقدام به ساخت و نصب 

تابلوها نمود.
 نام گذارى معابر براساس محيط روستا 
و با نظرسنجى و رأى مردم خود روستا 
انتخــاب و روى تابلــوى هــر كوچه 
عالوه بر عنوان فارســى و انگليســى، 

معادل ُكردى آن هم نوشته شده است.

افزايش درخواست  
تغيير كاربرى سينماها
 در موج چهارم كرونا

 همزمــان با موج جديد كرونا در كشــور كه 
به تعطيلى تمام بســيارى از مشــاغل منجر شده، 
درخواســت ها براى تغيير كاربرى ســينماها نيز 
افزايش يافته زيرا گويا شكســت اكران نوروزى 

وضعيت سينماها را وخيم تر كرده است.
سال گذشته خبرهايى از تعطيلى و تغيير كاربرى 
چند سينماى قديمى و خاطره برانگيز تهران منتشر 
شد و در تمام ماه هايى كه سينماها اجازه فعاليت 
نداشتند بر ايمن بودن شرايط و رعايت پروتكل ها 
در ســالن ها تأكيد مى شد تا شايد مجوز باز شدن 
سينما، سالن دارها را از ورشكستگى نجات دهد، 
اما حاال در ابتداى سال 1400 كه دوباره سينماها 
تعطيل شــده اند، خبر مى رســد متقاضيان تغيير 

كاربرى سالن هاى سينما بيشتر شده اند.
در اين باره نايب رئيس انجمن سينماداران به ايسنا 
مى گويد: مالكان ســالن هاى سينما در اين مقطع 
كرونايى در شرايط بسيار سخت و دشوارى قرار 
دارنــد و به دليل هزينه بســيار باالى نگهدارى از 
ســالن ها، مجبورند به دنبال تغيير كاربرى باشند. 
آنها در شــرايط خاص تابع دستورات و همراهى 
ستاد كرونا بودند ولى با تعطيالت متمادى سينما 
انگيزه هاى خود را از دست دادند و اگرچه كمك 
و مســاعدت شــده ولى كفاف ايــن همه هزينه 

نيست.
غالمرضا فرجــى ادامه مى دهــد: هزينه انرژى، 
پرســنل، ماليــات و بيمه بســيار زياد اســت و 
دولت بايد در بخش ســرانه فرهنگ براى حفظ 
سينماهايى كه نوستالژى مردم است مساعدت و 
سينما را به عنوان يكى از عناصر فرهنگى و مكانى 
كه محل سرگرمى و تفريح جمعى خانواده ها بوده 

حمايت كند.
اين عضو شوراى صنفى نمايش يادوآور مى شود:  
فروش يك ميليــارد و 500 ميليونى نوروز براى 
سينما و فيلم ها فاجعه بود، لذا نياز است كه سينما 
و صاحبان آثار كه بســيار متضرر شدند حمايت 

شوند و بخشى از ضرر و زيان ها جبران شود.
فرجى اضافه مى كند:  در بخش زيرساختى حدود 
يكصد پرده ســينما آماده شــده كه پس از كرونا 
به ناوگان سالن هاى كشور اضافه مى شود و قطعًا 
تأثير آنها را بر جذب مخاطب با آرايش سالن هاى 
جديد خواهيم داشــت، به همين دليل الزم است 

سينما را حمايت كنيم.
سال گذشته درباره برخى سينماها به ويژه آنهايى 
كــه تك منظوره بوده و با يكى دو ســالن فعاليت 
داشتند، خبرهايى مبنى بر تعطيلى، فروش يا تغيير 
كاربرى آن ها منتشــر شــد، از جمله عصر جديد 
كــه با اعالم تعطيلى موقت آن براى تصميم گيرى 

واكنش هاى مختلفى را به همراه داشت. 
همچنين آذرماه سال گذشته حكم تخريب سينما 
ايران در الله زار ســروصداى زيادى به پا كرد و 
البته سرانجام اين سينماى قديمى مشخص نشد. 
سينما بولوار در بولوار كشاورز هم كه زمانى يكى 
از سينماهاى مدرن تهران بود، سال گذشته تغيير 
كاربرى پيدا كرد و به مركز همايش هاى دانشگاه 

علوم پزشكى تهران تبديل شد.

استقبال «پائولو كوئيلو» 
از ابتكار جالب روستاى همدانى

 يك فيلمســاز معتقد اســت: نبود بازار كار يكى از 
داليــل كاهش عالقه منــدى جوانان به هنــر و به ويژه 
فيلمسازى است، از طرفى به دليل نبود بودجه و امكانات 
كافى بســيارى از فيلمنامه هاى همين جوانان بااستعداد، 

روى زمين مانده و خاك مى خورد.
محسن حسينى تبار از سال 73 تاكنون در انجمن سينماى 
جوانان مالير با پرورش بسيارى از فيلمسازان و عكاسان 
جوان، به نوبه خود بخشى از خأل موجود در فيلمسازى 
را به عنوان يكى از عناصر مهم فرهنگى جامعه، پر كرده 

است.
وى طى اين مدت در بســيارى از جشــنواره هاى ملى 
و بين المللى از جمله ســيزدهمين جشنواره بين المللى 
عكس، جشنواره عكس روستا در تهران، جشنواره عكس 
معلوالن از نگاه عكاسان استان همدان، جشنواره عكس 
منطقه اى خرم آباد با مجموعه عكس عاشــورا، جشنواره 
عكــس منطقه اى اهواز و نخســتين جشــنواره عكس 
كشورى با عنوان تشييع شهدا از شلمچه تا مشهدالرضا، 

خوش درخشيده است.
عالوه بر اين حســينى تبار ســاخت بيش از 15 فيلم با 
موضوعات مســتند، داســتانى و انيميشن از جمله فيلم 
مســتند «چهل منبرى»، مستند «ســفره سبز باغ»، مستند 
«تاك» و فيلم داســتانى «مهربانى هســت» را در كارنامه 

هنرى خود دارد.
حســينى تبار پس از پذيرش به عنوان هنرجو در انجمن 
ســينماى جوانان مالير در ســال 66 از بيــن 480 نفر، 

زندگى خود را در مســير فيلمسازى، عكاسى و آموزش 
چنين هنرهايى به جوانان خوش ذوق و بااستعداد صرف 
كــرده و تنها افتخارش در تمام اين ســال ها، خدمت به 
جوانان باانگيزه و بااستعدادى است كه با يادگيرى چنين 

هنرهايى، مسير زندگيشان را تغيير داده اند.
وى دربــاره برگــزارى دوره هاى آمــوزش تخصصى 
فيلمسازى و عكاســى در انجمن سينماى جوانان مالير 
به ايســنا مى گويد: هنرجويان پس از طى آموزش هاى 
دوره فيلمسازى كه خود شامل 3 گام است، فيلمنامه اى 
با موضوع داستانى تهيه و پس از تأييد، توليد مى كنند كه 
درصورت بازبينى هيأت نظارت انجمن سينماى جوانان 
تهران، گواهينامه معتبر با تأييد وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى براى اين هنرجويان صادر مى شود.
وى كه ســاخت فيلم را نخســتين بار با مستند «سيم و 
طناب» در ســال 68 آغاز كرده اســت، بيان مى كند: در 
حوزه فيلمســازى تاكنون فيلم هاى مســتند بسيارى با 
موضوع شــهدا و خانواده شهدا ساختم كه بيش از ديگر 
فيلم هايم به آنها افتخار مى كنم، در حوزه عكاســى نيز 
كســب مقام اول در نخســتين جشــنواره كشورى «از 
شــلمچه تا مشــهدالرضا»، برايم از تمام جوايز كارنامه 

هنرى ام ارزشمندتر و دلچسب تر است.
 شهيد آوينى هنر معطوف به حقيقت را 

هنر شيدايى مى دانست
حســينى تبار هنر انقالب اسالمى را مرهون رشادت هاى 
شــهيد آوينى مى داند و ادامه مى دهد: شهيد آوينى هنر 

شــيدايى را هنرى شاخص در بين هنرمندان مى دانست. 
به گفته او، هنر اســالمى نه تنها به مسائل مذهبى اسالم 
مى پردازد بلكه به فرهنگ غنى و متنوع مردمان سرزمينى 
كه آئين اسالمى در آنجا رواج دارد، اشاره مى كند. شهيد 
آوينى هنــر واقعى را با الهام گيرى از معارف اســالمى 
توصيه مى كند و از نظر او هنر شيدايى را حقيقت است 
كه بايد با قدرت بيان شــيدايى همراه باشد و اگر در هر 
يك از اينها نقصى وجود داشــته باشد، اثر هنرى خلق 

نمى شود.
  بسيارى از هنرمندان امروز 

به جاى حديث شيدايى، حديث نفس اند
او بــا تأكيد بر اينكه بســيارى از هنرمندان حال حاضر، 
هنرمندان خط شــهيد آوينى نيســتند و به جاى حديث 
شيدايى، حديث نفس اند، تصريح مى كند: هنر پوچ گراى 
غربــى قرن 21، زندگى را پوچ نشــان مى دهد و بيانگر 
خودپرستى انسان است. در واقع هنرى خالى از مفاهيم 
ارزشمند انسانى و بزك شده است. در اين بين بسيارى 
از هنرمندان با كپى اين تفكــر در ظاهر دين و مذهب، 
قاتل هنر اصيل و همان حديث شيدايى اند و متأسفانه در 
جامعه امروز، هنرمندانى كه در عرصه هنر آرمانى مدنظر 

شهيد آوينى فعاليت دارند، بسيار كم و گمنام هستند.
 آموزش وپرورش به كشف استعدادها 

و هدايت آنها بپردازد
حســينى تبار با اشــاره به اينكه جذب شدن بسيارى از 
جوانــان و نوجوانان به فيلم هــاى انحرافى و غربى در 
درجه اول به كــم كارى آموزش وپرورش در اين حوزه 
برمى گردد، ادامه مى دهد: به دليل گسترش فضاى مجازى 
و پيشرفت جامعه بشرى، دانش آموزان و نوجوانان امروز 
نســبت به دوره هاى گذشته در سنين پايين ترى به بلوغ 
فكرى مى رســند و سطح جهان بينى بســيارى از آنها از 

سالمندان نيز بيشتر اســت، يعنى در هر يك از مدارس 
سراسر كشــور اســتعدادهاى بالقوه اى وجود دارد كه 
نيازمند ايجاد بســتر براى به فعل رسيدن است. در واقع 
هر يك از اين استعدادها، مانند آب باريكه اى هستند كه 
درصورت عدم هدايت مناسب به جاى رسيدن به بستر 

رودخانه، به بيراهه رفته و در پايان تلف مى شوند.
به گفته اين فيلمســاز، فعاليت هاى هنرى جذاب ترين 
و حســاس ترين بخش فعاليت هاى پرورشــى مدارس 
اســت و آموزش وپرورش بايد به همان اندازه كه براى 
تعليم ســطوح مختلف يادگيرى به دانش آموزان وقت 
مى گذارد، براى تربيت آنهــا نيز در زمينه هاى مختلف 
اعتقادى، اخالقى، هنرى و زيباشناســى وقت و هزينه 

صرف كند.
كاهش رغبت جوانان به هنر 

به علت ديدگاه منفى بسيارى از والدين
حســينى تبار مطرح مى كند: از طرفى اين روزها شاهد 
كاهش عالقه مندى بســيارى از جوانان و نوجوانان به 
هنر هستيم كه يكى از علل اصلى آن، نبود فرهنگسازى 
مناسب در خانواده هاســت، به طورى كه جوان به علت 
تــرس از مورد تمســخر قرار گرفتن توســط اعضاى 
خانــواده، جرأت پيگيــرى اســتعدادهاى هنرى خود 
را نــدارد، از طرفى بســيارى از خانواده ها به دليل نبود 
شــناخت كافى، ارزشــى براى كار هنــرى و هنرمند 
قائل نيســتند و گمان مى كنند تنها برخى مشاغل مانند 
پزشــكى و مهندســى از وجهه اجتماعى و اقتصادى 

بااليى برخوردارند.
 بازار كساد فيلمسازى

وى بــه نقــش اصلــى آموزش وپــرورش در ايجــاد 
زيرســاخت هاى الزم و برگزارى نشست هايى مختص 
والدين با موضوع اهميت دادن به اســتعدادها و حمايت 

خانواده از دانش آموزان، اشاره و اظهار مى كند: نبود بازار 
كار يكى ديگر از داليــل كاهش عالقه مندى جوانان به 
هنر و به ويژه فيلمسازى است؛ يعنى جوانى كه با صرف 
وقت و هزينه در انجمن ســينما، دوره هاى فيلمسازى و 
عكاســى را مى گذراند، در بســيارى از موارد نمى تواند 
در اين زمينه شغل مناســبى براى خود دست و پا كند. 
يعنــى درحال حاضر جذب نيروى كار يكى از مهم ترين 
موانع پيش روى فيلمســازان است و با وجود خألهاى 
بسيارى كه در برنامه هاى تلويزيونى و هنرى وجود دارد، 
صداوسيما حاضر نيست از هنرجويان فارغ التحصيل از 

اين انجمن ها استفاده كند.
 هيچ خيرى حاضر نيست 

در راه فيلمسازى و هنر هزينه كند
به گفته اين فيلمســاز، توليد حــدود 40 فيلم طى چند 
سال اخير و صدور بيش از 500 گواهينامه در زمينه هاى 
عكاســى و فيلمسازى، در پرونده كارى انجمن سينماى 
جوانان مالير، جاى پيشرفت براى جذب بيشتر جوانان و 
توليد فيلم هاى ارزشى را ايجاد كرده اما هنوز هم بسيارى 
از فيلمنامه هاى هنرمندان جوان به علت نداشــتن بودجه 
كافى، به جاى توليد فيلم، روى زمين مانده و گوشــه اى 
خاك مى خورند، اين درحالى است كه خيرين مى توانند 
بودجه اى براى تجهيز ابزار فنى ســاخت و توليد فيلم و 
عكس در اختيار انجمن سينماى جوان و اين هنرمندان 

جوان قرار دهند. 
اين نيــز مانند مدارس و مســاجد خيرســاز، يكى از 
مهم ترين خوراك هاى روحى انســان است كه مى تواند 
بــا تقويت هنــر و فرهنگ در جامعه و ايجاد اشــتغال 
براى جوانان از بسيارى از آسيب هاى اجتماعى و ديگر 
مشكالت جلوگيرى كند اما متأسفانه هيچ خيرى حاضر 

نيست در اين راه هزينه اى صرف كند.

نبود بازار كار و بودجه كافى
 2 مانع پيش روى جوانان فيلمساز


