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صداى پول كثيف!
 1- يكى از آســيب هاى انتخابات را صاحب نظران اعمال نفوذ 
كانون هاى قدرت و ثروت براى پيشــبرد امور مفسده خود توسط 

افراد منتخبى كه با كمك آنها انتخاب مى شوند، مى دانند.
البته در مواردى نيز فرد منتخب هزينه اى كه براى انتخابات داشته از 
محل فســاد كسب كرده بوده و نيت وى براى شركت در انتخابات 
نيز سوءاســتفاده از جايگاه براى تداوم فســاد در سطحى وسيع تر 

بوده است.
2- با شــدت يافتن اين فســاد در انتخابات ها، موضــوع مقابله با 

نقش آفرينى پول هاى كثيف در انتخابات مورد توجه قرار گرفت.
البته طراح اين موضوع و مقابله كه زمانى وزير كشور بود، نتوانست 

اين بحث را پيش ببرد و مجبور به عقب نشينى شد.
3- عقب نشينى وزير كشــور اما مطالبه مقابله با پول هاى كثيف و 
نقش آفرينى افراد فاسد در انتخابات از سوى مردم را كم رنگ نكرد 

و اين مطالبه دستگاه هاى نظارتى را به تكاپوى جدى واداشت.
ردصالحيــت نزديك بــه 90 نماينده مجلس گذشــته به دليل دارا 
بودن پرونده تخلف اقتصادى، زندانى و بازداشــت برخى از آنها و 
اطالع رســانى به مردم از فساد برخى از آنها بخشى از اين تالش  و 

اقدام دستگاه هاى نظارتى و قضايى است.
4-فســاد يأس آورترين موضوع براى مردمى است كه براى تحقق 
آرمان هاى بلند انقالب همچون برابرى، رفع تبعيض و ســالمت و 

پاكدستى مسئوالن، دل در گرو نظام جمهورى اسالمى دارند.
به همين دليل، مبارزه با فساد به ويژه دارندگان، نمايندگان و عوامل 
پول هاى كثيــف در انتخابات ضرورتى براى اميدآفرينى در جامعه 

است.
5- بررســى صالحيت ها فرصت مناســبى براى مقابله با پول هاى 

كثيف است.
 هــر چند در مــواردى ريــاكارى و دروغگويى فاســدان و ارائه 
چهره اى انقالبى از خود و فريب كارى، موجب شده اين مرحله را 
رد كنند اما همچنان اين مرحله در مبارزه با فساد و ارتقاى سالمت 

انتخابات، نقش بسيارى دارد.
6- وقتــى مردم مى بينند فردى كه تــا چند وقت پيش با پرونده اى 
سنگين در انتخابات مجلس رد شده، اطالعات بسيارى از تخلفات 
وى در رسانه ها منتشر شده و به زندان رفته و در نهايت با دخالت 
اصحاب قدرت از زندان آزاد شده، باز هوس فعاليت سياسى كرده 
و به عنوان فعال سياســى آن هم از نوع انقالبى اظهارنظر مى كند، به 
انتخابات بدبين شــده و قطعا برخى در انتخابات به دليل احساس 

بى تأثير بودن رأى  و مبارزه با فساد شركت نخواهند كرد.
اين حق مردم اســت كه صداى شناخته شده پول هاى كثيف را در 

انتخابات، ديگر نشنوند و آنها را بازى گردان انتخابات نبينند.
7- انتخابــات، مراقبت نياز دارد تا محل بــازى با پول هاى كثيف 

نشود.
اين مراقبت تنها با دســتگيرى و ردصالحيت و اقداماتى اين چنينى 
انجام نمى شــود و الزم است افرادى كه به فساد مشهور و محكوم 
و رد صالحيت مى شــوند، به صورت قانونى از فعاليت سياسى منع 
شوند تا بلند شــدن صداى آزاردهنده آنها در انتخابات ها مردم را 

مأيوس نكند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان:
ويان كبودراهنگ روستاى دوستدار كتاب شد

 مراســم اختتاميه هفتمين دوره جشنواره روســتاها و عشاير دوستدار كتاب 
ايران با حضور وزير فرهنگ و ارشــاد برگزار شد و تمامى استان هاى كشور نيز 

به صورت مجازى در اين مراسم حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان، 
احمدرضا احســانى اظهاركرد: گســترش، توســعه و ترويج تقويت برنامه هاى 
كتابخوانى و تقويت زير ســاخت هاى فرهنگى و ترويــج كتابخوانى در مناطق 

روستايى و آبادى هاى عشايرى را از اهداف برگزارى اين برنامه بود.

وى با بيان اينكه درنهايت 55 روســتا به مرحله نهايى اين جشــنواره راه يافتند، 
گفت: روســتاهاى اكنلو و ويان شهرســتان كبودراهنگ، روســتاى حســام آباد 
شهرستان بهار و روستاى گيل آباد شهرســتان نهاوند در بين روستاهاى راه يافته 

به مرحله نهايى بودند.
احســانى با بيان اينكه در مراســم اختتاميه هفتمين جشنواره ملى روستاها 
و عشــاير دوستدار كتاب روســتاى ويان شهرســتان كبودراهنگ شايسته 
قدردانى شــناخته شد، خاطرنشــان كرد: در اين برنامه ده روستا به عنوان 
روستاهاى برگزيده دوستدار كتاب، 15 روستا به عنوان روستاهاى شايسته 
قدردانى دوســتدار كتاب و يك روستا نيز به عنوان روستاى برگزيده بخش 

شدند. معرفى  استمرار 

يكى از جانبازان سرافراز دفاع مقدس به ياران شهيدش پيوست
 يكى از جانبازان 8 سال دفاع مقدس شهرستان كبودراهنگ پس از سال ها تحمل صدمات جانبازى 

به خيل عظيم شهداى سرافراز دوران پيوست.
به گزارش خبرآنالين؛ حاج رضا شــيخ بابايى يكى از جانبازان ســرافراز روستاى ويان از توابع بخش 

مركزى شهرستان كبودراهنگ پس از تحمل سال ها درد و رنج جانبازى به ياران شهيدش پيوست.
وى جزو نخستين نفرات عضو سپاه پاسداران شهرستان كبودراهنگ بود كه بالفاصله پس از آغاز دفاع 

مقدس عازم جبهه هاى جنگ حق عليه باطل شد.
فرماندهى گردان بالل تيپ 43 امام على شهرســتان مالير از جمله مسئوليت هاى اين رزمنده سلحشور 
محسوب مى شود. شهيد شيخ بابايى از جانبازان 25 درصد شيميايى است كه عالوه بر آن چندين مرحله 

هم مجروحيت در كارنامه خود دارد.

در واپسين روزهاى سال اتفاق مى افتد

بازارگردى كرونا با مردم در پياده راه مركزى

طلوع خانه خورشيد در همدان 
 مركز شبانه روزى نگهدارى ســالمندان خانه خورشيد با ظرفيت 
خدمت رسانى به 40 سالمند در همدان مورد بهره بردارى قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى بهزيستى همدان، مركز شبانه روزى نگهدارى 
سالمندان خانه خورشيد با حضور مديركل بهزيستى استان و جمعى از 

مسئوالن استان همدان مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ايــن مركــز بــه مســاحت 770 مترمربــع ،2 حيــاط مجــزا و طراحــى 
ــتاندارد  ــايل اس ــزات و وس ــتفاده از تجهي ــا اس ــى ب ــاى داخل فض
بــا اعتبــارى بالغ بــر 480 ميليــون تومــان بــراى تجهيــزات و 
مناسب ســازى افتتــاح شــد و بــه تعــداد 40 ســالمند ارائــه خدمــات 

مى كنــد.
مديــركل بهزيســتى اســتان همــدان در ايــن مراســم گفــت: مــا بــراى 
ــن  ــم كــه عمــرى از زندگــى خــود را در اي كســانى تــالش مى كني
جامعــه گذرانــده و در ايــن شــرايط نيــاز بــه همراهــى و حمايــت 
دارنــد و بايــد تمــام تــالش خــود را در راســتاى خدمت رســانى بــه 

ايــن عزيــزان انجــام بدهيــم.
مهــدى دينــارى افــزود: ســالمندى و پيــر شــدن يــك جريــان طبيعى 
ــال  ــه هرح ــز ب ــان ني ــت و انس ــش اس ــام آفرين ــى در نظ و عموم
زندگــى را از دوران كودكــى و ناتوانــى آغــاز كــرده، مرحلــه جوانــى 
و قدرتمنــدى را پشــت ســر مى گــذارد و به تدريــج بــا ســختى هاى 

روزگار پيــرى و ســالمندى، دســت بــه گريبــان مى شــود.
مديــركل بهزيســتى اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه خانــه ســالمندان 
خورشــيد در راســتاى كرامــت انســانى و خدمت رســانى بــه جامعــه 
هــدف ســالمندى اســتان مــورد افتتــاح قــرار گرفتــه، متذكــر شــد: 
ــت و شايســته از  ــات باكيفي ــه خدم ــا ارائ ــز ب ــن مرك ــم اي اميدواري

ــژه اســتان همــدان، باشــد. مراكــز فعــال در كشــور به  وي
ــان  ــم از كاركن ــن مراس ــيد در اي ــز خورش ــئول مرك ــى، مس فرخ
بهزيســتى بــراى همــكارى و راه انــدازى ايــن مركــز قدردانــى كــرد 
ــه  ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــالش در زمين ــوان و ت ــام ت ــا تم ــت: ب و گف
ســالمندان عزيــز اســتان مصمــم هســتيم و اميدواريــم بــا حمايــت 
مســئوالن اســتانى، به ويــژه اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان شــاهد 

پيشــرفت ايــن مركــز باشــيم.

1800 ُدز واكسن كرونا در همدان تزريق شد
 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان از تزريق يك هزار و 

800 ُدز واكسن كرونا در استان خبر داد.
 منوچهر كرمى در گفت و گو با تســنيم، با بيان اينكه تا 2 روز گذشته 2
هزار و 800 دز واكسن كرونا وارد استان شده بود، اظهار كرد: ديروز نيز 

يك هزار و 600 دز جديد در اختيار ما قرار گرفته است.
وى با تأكيد بر اينكه تاكنون يك هزار و 800 دز از واكســن ها به افراد 
گروه هدف وزارت بهداشــت تزريق شده است، تصريح كرد: كاركنان 
بخش  اى.ســى.يو و محل بسترى بيماران كرونايى از اولويت هاى اول 

دريافت اين نوع واكسن بودند.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان افزود: درحال حاضر 
واكسن كرونا براى پرسنل بخش اورژانس بيمارستان ها، پرسنل بهداشتى، 
كاركنان آزمايشگاه تشخيص كوويد-19، جانبازان داراى شرايط خاص 

و مراكز نگهدارى سالمندان درحال تزريق است.
وى درباره عوارض احتمالى واكســن بيان كرد: همه عوارض احتمالى 
به شــكل روزانه در بيمارستان ها رصد و اطالعات آن در سامانه سيب 

ثبت مى شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به اينكه تيم هاى 
بهداشتى براى انجام عمليات واكسيناسيون به بيمارستان ها و محل تزريق 
اعزام مى شوند، گفت: دريافت واكسن كرونا به معناى بيخيالى نسبت به 

پروتكل هاى بهداشتى نيست.
كرمى با بيان اينكه شركت در هر گونه تجمع و دورهمى خطر گردش 
ويروس و ابتال به كرونا را افزايش مى دهد، اظهار كرد: نگران شــلوغى 

بازار و آرامستان ها در روزهاى پايانى سال هستيم.

راه اندازى 6 مركز حمايت از دانش آموزان 
كم برخوردار در استان 

 شــش مركز نيكوكارى تخصصى آموزشى و فرهنگى دانش آموزان 
كم برخوردار اســتان همدان با عنوان مركز «مداد رنگى» فعاليت خود را 

آغاز كرد.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى(ره) استان 
همدان با بيان اينكه هم اكنون 6 مركز نيكوكارى مداد رنگى در اســتان 
همدان با همكارى ســازمان دانش آموزى آمــوزش و پرورش فعاليت 
مى كنند، افزود: هدف از ايجاد مراكز نيكوكارى شناسايى خيران محالت 
براى كمك به دانش آموزان نيازمند و هدايت آنها به دانشگاه هاى دولتى، 

جلوگيرى از ترك تحصيل و تقويت بنيه علمى آنها است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، غالمرضا صيــادزاده، بيان كرد: مركز 
نيكــوكارى «مدادرنگــى» هماننــد يــك شــتاب دهنده در آموزش، 
توانمندسازى و تســهيل گرى مراكز نيكوكارى و بررسى ظرفيت هاى 
اســتانى براى ايجاد زمينه تأسيس مراكز نيكوكارى جديد با محوريت 

فرهنگى و تحصيلى عمل مى كند.
وى افزود: درحال حاضر يك مركز نيكوكارى مداد رنگى معين استانى و 
5 مركز در آموزش وپرورش مناطق شهرستان ها مشغول فعاليت هستند و 
تالش داريم به زودى مراكز نيكوكارى مداد رنگى در همه مناطق آموزش 

و پرورش استان همدان راه اندازى شود.
وى بــا بيان اينكه هم اكنون بيش از 9 هــزار و 700 دانش آموز و 750

دانشجو و طلبه از خدمات اين نهاد بهره مند هستند، بيان كرد: تعداد قابل 
توجهى دانش آموز، از طريق مراكز نيكوكارى شناسايى شده و اميدواريم 

به همت خيران شاهد توانمندى بيش از پيش جامعه هدف باشيم.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى(ره) استان 
همدان اضافه كرد: به منظور حمايــت از جامعه هدف، نزديك به يك 
ميليارد و 740 ميليون تومان تســهيالت، از ابتداى ســالجارى تاكنون 
به صورت وام قرض الحســنه در اختيار دانشجو ها و طلبه ها قرار گرفته 

است.

1- چالش هاى درون گروهى جناح ها در انتخابات رياست جمهورى 
شدت يافته است. گويا اين چالش ها در اثبات داوطلب اصلح جناح با 
رد داوطلبان ديگر اســت. گفتنى است برخى از اين چالش ها اخالقى 

نيست.
2- طعنه زدن داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى به هم 
به صورت جدى ادامه دارد. گويا آخوندى وزير راه و شهرسازى سابق 
به دوره مديريت قاليباف در شــهردارى طعنه زده است. گفتنى است 
او گفته در آن دوره 2/2 ميليون خانه در تهران ســاخته شــده كه 50

درصدش در كوهپايه هاست و بيشتر آنها سوداگرى است.
3- بازار ســياه مجوز ســفرهاى نوروزى نيز ايجاد شده است. گويا 
محدوديت ها و ســخت گيرى ها دليلى شــده تا ايــن مجوزها قيمتى 
نجومى پيدا كنند. گفتنى است اين روزها براى انجام سفر با خودروى 
شــخصى در بسيارى از مناطق از جمله شهرهاى قرمز و نارنجى نياز 

به دريافت مجوز است.
4- اصولگرايان هم از داوطلبى زنان در انتخابات رياســت جمهورى 
استقبال كرده اند. گويا اين استقبال براى اثبات نبود حساسيت منفى بر 
نامزد خانم در جريان اصولگرايى اســت. گفتنى است با اين اوصاف 
احتمال داوطلبى مرضيه وحيددســتجردى، وزير بهداشــت اسبق در 

انتخابات رياست جمهورى از جناح اصولگرا قوت مى گيرد.
5- طرفداران رئيســى پويش دعوت براى داوطلبى وى در انتخابات 
رياست جمهورى راه انداخته اند. گويا اين پويش به صورت رسمى و 
با استفاده از يك سايت به ثبت اين دعوت ها اقدام مى كند. گفتنى است 
بسيارى از اصولگرايان حضور و داوطلبى رئيسى را پايانى بر دشوارى 

وحدت در اين جناح ارزيابى مى كنند.

 نزديك شدن به آخرين روزهاى 
سال و رسيدن نوروز، شور و هيجان 
تازه اى به بازار شب عيد داده است. 
ايرانى هــا بــا همــه رفت وآمدها و 
شلوغى هايى كه گاهى باعث دردسر 
و سختى شان مى شــود، از آن لذت 

مى برند.
روزهاى پايانى ســال مصــادف با 
شلوغى خيابان ها، بازارها و افزايش 
خريد در بين مردم اســت، به همين 
دليل اين ايام براى بسيارى از صاحبان 
سرنوشت سازى  روزهاى  مشــاغل 
اصلى  سرنوشت  اما  مى آيد؛  به شمار 
به دســت ترددهايى است كه نتيجه 
آن 2 هفته ديگر مشــخص مى شود 
كه ممكن اســت به طغيانى مرگ بار 

بينجامد.
پياده راه مركزى همدان اين روزها بيشتر شبيه 
قتلگاه خاموشى است كه جان و سالمت مردم 
را هدف گرفته است. در اين ميان حجم باالى 
ترددها براى خريد و افزايش حضور مردم در 
بازارهاى سنتى اطراف ميدان كه به جاى خود 
صف طوالنى ابتداى خيابان اكباتان براى خريد 
مرغ سناريوى مرگ در شهر همدان را هر روز 

تازه تر مى كند.
يكى از كسبه بازار كه به گفته خود بيش از ده 
سال است در اين شغل فعاليت مى كند، درباره 
وضعيت شــلوغى و رونق اين روزهاى بازار 
همدان مى گويد: مردم شــرايط سختى در اين 
يك ســال تحمل كرده اند، براى همين امسال 
انگار كسى ديگر گوشى براى شنيدن خيلى از 
هشــدارها ندارد، از طرفى كرونا در اين مدت 
خيلى به كاسبان بازار ضرر زده و حاال كه انگار 
كمى شرايط بهتر شده، دلمان به بازار شب عيد 

خوش است.
او كه مغازه اش در ميانه پياده راه بوعلى است، 
ادامه مى دهد: بازار شــباهتى به شب عيدهاى 
سال گذشته ندارد، بيشــتر از اينكه كم رونقى 
بازار به خاطر ويروس كرونا باشد از وضعيت 
معيشــتى و باال بودن قيمت ها است و افزايش 

قيمت ها به گونه اى اســت كــه حتى فروش 
اجناس براى خودمان نيز صرفه اقتصادى ندارد 
و جنسى كه مى فروشيم را بايد با قيمتى خيلى 
باالتر بخريم. اين رفت و آمدهايى كه شما فكر 
مى كنيد شلوغى بازار اســت بيشتر پياده روى 
مردم اســت براى اينكه حال وهوايشان عوض 

شود وگرنه دست همه خالى است.
اگرچه توصيفات اين مغازه دار بى راه نيســت، 
با اين حال در همين خيابــان، نزديك به ظهر 
كه مى شود صداى فرياد دستفروشان بلندترين 

صداى بازار است. 
 يكى از آنهــا بلورهايش را با قدرت به زمين 
مى كوبد تا نشكن بودن آن را براى مشتريانش 
ثابت كند و بلند مى گويــد: «صد هزار تومان 

شده 20 هزار تومان بيا تا تموم نشده.» 
مــردم دور تا دورش جمع شــده اند و از بين 
ظرف هاى بلورى پهن شــده در وسط خيابان 
دست  فروشنده اى  مى كنند.  انتخاب  يكى يكى 
زير چانه زده و خيره به دستفروش نگاه مى كند.

فروشنده آجيل و خشكبارى در خيابان شهدا 
هم مى گويــد: مردم از روى عــادت به بازار 
مى آيند. پيش خودشــان فكــر مى كنند قدمى 
بزنند و ساندويچى بخورند و اگر چيز ارزانى 
هــم پيدا كردند، بخرند وگرنه ما كه هرســال 

فروشمان بد نبود امســال حتى به 25 درصد 
سال گذشته هم نرسيديم.

گرانى و كرونا بــازار را انگار تبديل به دوئل 
بزرگى كرده است كه جان و معيشت مردم را 
با هم نشانه مى رود، مشترى ها قيمت مى گيرند 
و سرخورده مى شوند و فروشنده ها هم به قول 

مصطفى سماق مى مكند.
 مصطفــى كه در كوچه هاى پشــت پاســاژ 
اكباتان لباس زنانه فروشــى دارد، به خبرنگار 
ما مى گويد: 7 ســال است كه اينجا مغازه دارم 
اما هيچ سالى مانند امسال بازار را نديده بودم. 
مردم گروه گروه در راســته بازارها رفت و آمد 
دارند اما كمتر خريدى در دستان است. به نظر 
من پارســال حداقل شرايط اين بود كه تعطيل 
بوديم اما امسال هم كار مى كنيم، هم شلوغيم 

هم فروش نداريم!
مريم، مادر فرزندى 7 ســاله است و مى گويد: 
امروز چهارمين روز اســت كه صبح و بعداز 
ظهــر براى خريد عيد فرزندم مجبورم به بازار 
بيايم، خــوب مى دانم حضور در شــلوغى ها 
چقدر ممكن اســت بيمارى را گسترش دهد، 
چون پرســتار يكى از بيمارستان هاى همدان 
هستم اما باور كنيد به قدرى قيمت ها باال است 
كه مجبورم چندين بار به بازار مراجعه كنم تا 

شــايد بتوانم در حد توانم خريدى 
كنم، آن هم نه براى خودم و يا وسايل 
بزرگ خانه، فقط بــراى فرزندم كه 

شوق كودكانه عيد را دارد.
ايــن شــرايط درحالى اســت كه با 
بارها  نــوروز،  بــه  شــدن  نزديك 
كارشناسان توصيه مى كنند در شرايط 
موجود هموطنــان خريد اينترنتى را 

جايگزين خريد حضورى كنند. 
با اين حال نه مردم و نه مسئوالن، آتش 
زير خاكســتر اين بيمــارى را جدى 
نگرفته اند و به دليــل حضور آنها در 
بازارها و مراكز براى انجام خريدهاى 
همايش هاى  برخى  برگزارى  عيدانه، 
ادارى و حتى تصميم هايى كه نشــان 
از پذيرش مسافر در عيد دارد، سبب 
شــده تا رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى 

به شدت كاهش پيدا كند.
متأسفانه در برخى موارد افراد با وجود آگاهى 
از لزوم رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى، باز 
هم در رعايت كردن آنها سهل انگارى مى كنند 
و باعث ايجــاد گرفتارى براى افــراد زيادى 

مى شوند.
متأســفانه موارد بســترى از ابتداى همه گيرى 
كرونا در اســتان به ده هزار و 609 نفر رسيده 
اســت. آمار متوفيان كرونا نيز تاكنون به يك 
هزار و 551 نفر رسيده است. بر همين اساس 
نبايد فراموش كنيم در شرايط حساس كنونى 
رعايت توصيه هاى بهداشــتى وظيفه عقلى و 

انسانى هر يك از ما است.
به گفته متخصصان و پزشــكان در شــرايط 
كنونى، از آنجا كه كرونــا درمان قطعى ندارد 
و واكسيناســيون تمام افراد هــم زمان مى برد، 
فقط با پيروى از سبك زندگى جديدى كه در 
يك سال گذشته در پيش گرفته ايم مى توان از 
ابتال به كوويد-19 در امان ماند و تنها نســخه 
شــفابخش در مقابله با اين ويروس، ماســك 
زدن در كنار شستن دســت ها، فاصله گذارى 
اجتماعى و پرهيز از حضــور در تجمعات و 

مراسمات است.

 همه ما تاكنون صحنه هاى جســت وجوى 
افراد در ســطل هاى زبالــه را ديده ايم و خيلى 
وقت هــا براى فقــر و بيچارگى ايــن افراد و 
احتمــال ابتالى آنها به بســيارى از بيمارى ها 

افسوس خورديم.
حاال اين روز ها با آمدن كرونا و كسادى برخى 
از كسب وكار ها تعداد زباله گرد ها هم بيشتر شده 
و خطر ابتال به بيمارى كرونا و ديگر بيمارى ها 
هم براى اين افراد و خانواده هايشــان افزايش 

يافته است.
چند روز پيش يكى از اين زباله گرد ها را ديدم 
و پاى صحبتش نشســتم و او هم سفره دلش 
را باز كرد و گفت: تا 2 ســال پيش كارگر يك 
واحد كفش دوزى بودم كه با كاهش صادرات 
و گران شــدن مواد اوليه تعطيل شد و پس از 
چندماه كارگرى ساختمان، به زباله گردى روى 
آوردم. زباله هاى قابل بازيافت را جمع مى كردم 
و به كسانى كه مزايده شهردارى را برده بودند 
براى جمــع آورى زباله ها، تحويل مى دادم و به 
ازاى هر كيلوگرم كاغذ و پالستيك پت، 2 هزار 

و 500 تومان به من مى دادند.
حسينى ادامه داد: تا پارسال همين روال را داشتم 
تا اينكه شــهردارى همدان براى جلوگيرى از 
سوءاستفاده اين شركت خريد ضايعات را خود 
برعهده گرفت و البتــه اين بار براى ما با ضرر 
بيشترى همراه بود و آنها اين بار با قيمت كمتر 

از سال هاى گذشته ضايعات را از ما مى خرند.
وى ترس از بيمارى ها به ويژه كرونا را مهم ترين 
دغدغه خود و خانواده اش دانست و افزود: من 
با توجه به معلوليت جسمى كه دارم مى توانم از 
مزاياى بهزيستى و حقوق آن استفاده كنم، اما با 
توجه به توانايى محدود خود دنبال كار هستم و 
با اينكه اين شغل چالش هاى بزرگ بهداشتى را 
دارد، ولى براى من و خانواده ام درآمد مناسب 

براى گذران زندگى دارد.
 درآمد باال وسوسه انگيزتر 
از احتمال سرايت بيمارى ها

افراد باســابقه در خارج از شــهر ها و اطراف 
روســتا ها انبار هاى بزرگــى را كرايه كرده اند 
و خودشــان زباله ها را جمــع آورى و تفكيك 
مى كنند و در ماه چند نوبت زباله ها را مستقيم 

به كارخانه هاى بازيافت مى رسانند.
اين افراد معتقدند با اينكار مى توانند زباله هاى 
پالستيكى را به جاى هر كيلوگرم 2 هزار تومان، 
5 تا 6 هزار تومــان، كاغذ را به جاى هر كيلو 
4 هزار تومان تا 8 هــزار تومان و فلزات را به 
جاى هر كيلــو 6 هزارتومان تا 12 هزار تومان 
به فروش برسانند.آنها معتقدند شهردارى قصد 
داشت تا دست ســودجويان را از داللى بازار 
بازيافــت كوتاه كند و آنها را كه سوءاســتفاده 
مى كردند از چرخه ايــن كار حذف كرد، ولى 
به جاى اينكه از طريق مزايده شركت ديگرى را 
موظف به اينكار كند خودشان با قيمت كمترى 
از شــركت قبلى مى خواهند زباله هــا را از ما 

خريدارى كنند.
توليد روزانه بيش از 400 تن زباله 

در همدان
رئيس كميســيون خدمات شهرى شورا با بيان 
اينكه روزانه تقريباً متوسط توليد زباله در شهر 
همدان، 400 تن اســت؛ گفت: درحال حاضر 
با وجود بيمارى كرونــا، خطرات جانى براى 
پاكبانان غيرقابل انكار اســت كــه نبايد از اين 
مهم غافل شــويم.كامران گــردان گفت: طرح 
شيرابه هاى  از  گازوئيل  توليد  ســرمايه گذارى 
زباله در كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان مطرح 
شــده بود كه در اين حوزه ســازمان مديريت 
پســماند اعالم آمادگى كرده است و از اين رو 
اميدواريم اين طرح هم به همت مديران شهرى 

به سرانجام برسد.
10 درصد زباله هــاى مردم همدان 

بازيافت مى شود
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى 
همدان با اشــاره بــه افزايش توليــد زباله در 

روز هاى پايانى ســال، گفت: 25 تا 30 درصد 
زباله هاى شــهرى همدان قابــل بازيافتند كه 

هم اكنون تنها ده درصد آنها بازيافت مى شوند.
حسين سيبى با اشاره به افزايش توليد زباله در 
روز هاى پايانى سال گفت: ده درصد زباله هاى 
اين شهر قابل بازيافت است كه 8 درصد آن را 
زباله گرد ها جدا مى كننــد و 2 درصد ديگر در 

مراكز پسماند شهردارى جمع آورى مى شود.
وى بــا بيان اينكه در اســتان تنها 2 مركز دفن 
بهداشــتى پســماند در همدان و مالير داريم، 
افــزود: همدان از معــدود شــهر هاى داراى 
ســايت دفع نخاله است كه مساحت آن به 50
هكتار مى رســد.مديرعامل ســازمان مديريت 
پسماند شهردارى همدان گفت: اين سايت در 
همجوارى جاده رباط شــورين، بدون دريافت 
ريالى هزينه، روزانه توسط كاميون داران 2 هزار 

تن ورودى نخاله دارد.
وى با اشــاره به سايت دفن زباله همدان، آن را 
ظرفيتى بزرگ براى شــهر عنوان كرد و گفت: 
اين سايت از ســال 60 راه اندازى شده كه 50

درصد از آن در گذشته به دليل دفن بى برنامه و 
غيربهداشتى زباله آلوده شده بود.

شهر هاى  پســماند هاى  كرد:  تصريح  ســيبى 
همدان، بهار، مريانج، رزن، جورقان، مهاجران، 
صالح آباد، اللجين و روســتا هاى اطراف به اين 
سايت منتقل و توسط سازمان مديريت پسماند 

شهردارى دفع مى شوند.
 خريد زباله هاى بازيافتى 

از طريق نرم افزار بهروب
معــاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
هم گفت: ما در همــدان 14 غرفه خريد مواد 
بازيافتى از مــردم داريم و نزديك به 2 درصد 
مواد بازيافتى را از طريق اين غرفه ها جمع آورى 
مى كنيم؛ بــه تازگى نرم افــزارى براى تحويل 
زباله هــاى قابــل بازيافت از مــردم، طراحى 

كرده ايم.
وحيــد على ضمير، افزود: مــردم با نصب اين 

نرم افزار مى توانند از طريق وارد كردن آدرس و 
كدپستى در سايت بهروب، نيرو هاى شهردارى 
در جلوى در خانه آنها حاضر و زباله هاى قابل 

بازيافت را خريدارى مى كنند.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان ادامه 
داد: در اســتان همــدان كارخانه هاى بازيافت 
كاغذ، خردكن شيشــه هاى پت پالســتيكى، 
بازيافــت فلــزات وجــود دارد و عالوه بر آن 
شيشه ها هم در ساير استان هاى كشور بازيافت 
مى شــوند. وى از افزايش توليد زباله مردم در 
اواخر اســفندماه هم خبــر داد و گفت: روزانه 
در همدان 400 تا 420 تن زباله توليد مى شود 
كه در روز هاى پايانى ســال تا 500 تن در روز 
هم مى رسد.على ضمير اظهار داشت: در مركز 
بازيافت زباله همدان دســتگاه پردازش زباله ها 
نصب شــده اســت و فعال به دليل نقص فنى 
دســتگاه تا بعد از عيد نوروز از آن اســتفاده 

نمى شود.
او ادامــه داد: هم اكنون روزانه 500 تا 550 تن 
زباله از شــهر همدان و روســتا ها و شهر هاى 
نزديك وارد ســايت دفن زباله همدان مى شود 
و در 15 كيلومترى پليــس راه همدان در اين 

سايت دفن مى شوند.
 كاهش آلودگى هاى زيست محيطى 

با بازيافت زباله ها
مديركل محيط زيست استان همدان هم گفت: 
براى كاهش مواد آالينده محيط زيست و كمتر 
اســتفاده شــدن مواد معدنى و فزات نيازمند 

بازيافت زباله ها هستيم.
محسن جعفرى نژاد با اشــاره به دوره طوالنى 
چندصد ســاله نابودى پالســتيك در طبيعت، 
افزود: وجود زباله ها در طبيعت سبب مشكالت 
آلودگى هاى آب، خاك و هوا، جلب و رشــد 
حشــراتى مانند مگس، سوسك، پشه خاكى، 
افزايش جمعيت جوندگان موذى نظير موش و 
جلب حيوانات نظير گربه و ســگ هاى ولگرد 

مى شود.

طالى كثيفى كه تنها 10 درصد آن بازيافت مى شود

درآمد باال وسوسه انگيزتر از احتمال سرايت بيمارى ها
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برگزارى يادواره  شهدا در دستور كار است
 اگر چه شــيوع ويروس كرونــا نوع برگزارى يادوراه شــهدا را 
تحت تأثير قرار داد، اما در زنده نگه داشــتن ياد و خاطره شهدا در اين 

شهرستان ذره اى كوتاهى نشده است.
فرماندار مالير در آئين تجليل از اعضاى ستاد يادواره 9 شهيد واالمقام 
خلبان و 284 شــهيد ارتش مالير اظهار كرد: رسالت و وظيفه خطير 
كنونى همه ما تداوم راه و آرمان هاى شهدا است تا بتوانيم با اقتدار در 

راه حفظ نظام جمهورى اسالمى گام برداريم.
به گزارش ايرنا، قدرت ا...ولدى ادامه داد: شهدا قدرت نظام و انقالب 
هســتند و بايد براى تداوم اين راه نورانى، آرمان هاى امام خمينى(ره) 

و شهدا را ادامه دهيم.
وى با قدردانى از تالش ها و زحمات شبانه روزى اعضاى ستاد يادواره 
شــهداى خلبان و ارتش اين شهرستان در آبان ماه سال گذشته، اظهار 
كرد: برگــزارى اين يادواره با حضور اميران، ســرداران و فرماندهان 

كشورى در تراز ملى برگزار و در تاريخ اين شهرستان ماندگار شد.
 ولدى خانواده هاى معظم شهدا و همرزمان شهيدان را افتخارى بر اين 
نظام و انقالب دانســت و ادامه داد: امروز در تداوم راه شهدا، فرزندان 
و همرزمان شهدا، پا جاى پاى پدران و هم سنگران خود گذاشته اند و 
اين همان روحيه شــهادت طلبى  و ايثار است كه در وجود ملت ايران 

نهادينه شده است.
وى بيان كرد: امروز افتخار ما اين اســت كه پشــت سر واليت فقيه 

حركت مى كنيم و همانند شهدا هر كدام از ما يك بسيجى هستيم.
امام جمعه مالير نيز برگزارى يادواره شــهداى خلبان و 284 شــهيد 
ارتش اين شهرســتان را در سطح ملى دانســت و گفت: همرزمان و 
هم سنگران شهدا در برگزارى اين يادواره سنگ تمام گذاشتند و با تمام 
دغدغه، تالش و اهتمامى كه در برگزارى اين يادواره داشتند، حق خود 

را به هم سنگرانشان ادا كردند.
حجت االســالم محمدباقر برقرارى با بيان اينكه شهداى خلبان از يك 
تراز علمى و معنوى برخوردار هستند، بيان كرد: شهداى خلبان از نظر 
دشمن شناسى، شجاعت، ايمان، قدرت، اميد و استكبارستيزى هر كدام 

به تنهايى يك مكتب بودند.
وى شهداى 8 سال دفاع مقدس و هم رزمان آنان امروز نماد و تأييدى 
از 2 لشــكر الهى هســتند كه در يادواره شــهداى خلبان و ارتش در 
سطح ملى به نمايش گذاشته شد، ادامه داد: شهداى خلبان دنياديده و 

امام شناس بودند و نياز است به مردم معرفى شوند.
رئيــس اداره بنياد شــهيد و امور ايثارگران مالير نيــز اظهار كرد: در 
برگزارى يادواره شــهداى خلبان و ارتش زحمات زيادى كشيده شد 
و با تالش مجموعه شهرستان و همراهى مسئوالن استانى و كشورى، 

اين يادواره باشكوه و بى نظير برگزار شد.
محمدابراهيم مرادى با اشــاره به 22 اسفند سالروز بزرگداشت شهدا 
افزود: بيش از 20 برنامه همزمان با هفته بزرگداشــت شــهدا در اين 

شهرستان درحال برگزارى است.
وى ديــدار با امام جمعه مالير، عطرافشــانى گلزار شــهدا، ديدار و 
سركشــى از خانواده هاى معظم شــهدا، برگزارى مسابقات ورزشى 
و فرهنگى، تجليل از مروجان فرهنگ ايثار و شــهادت و برنامه هاى 
خاطره گويى و روايتى در فضاى مجازى و غرس يك هزار و صد اصله 
نهال به نام شهداى اين شهرستان را از جمله اين برنامه ها عنوان كرد.

رئيس اداره بنياد شــهيد و امور ايثارگران ادامــه داد: به منظور تكريم 
خانواده معظم شــهدا، برنامه سركشــى از خانواده هاى شــهدا از 22

بهمن ماه آغاز شــده و تا 22 اسفند ادامه يافت كه در اين مدت يكصد 
مورد سركشى با حضور مسئوالن اين شهرستان از خانواده معظم شهدا 

و جانبازان انجام شد.
مــرادى همچنين به اجراى طرح پايش ســالمت جانبازان قطع نخاع 
و والدين شــهدايى كه امكان بيرون آمــدن آنها از منزل وجود ندارد، 
همزمان با هفته بزرگداشــت شهدا اشــاره كرد كه اين طرح توسط 3

پزشك انجام و تا پايان سال ادامه دارد.
شايان ذكر است در اين آئين از اعضاى ستاد برگزارى يادواره شهداى 
9 شــهيد خلبان و 284 شهيد ارتش اين شهرســتان كه آبان ماه سال 
گذشته برگزار شد، تجليل شد. شهرستان مالير يك هزار و صد شهيد 

واالمقام را تقديم انقالب اسالمى كرده است.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست نهاوند: 
از تأثير پسماندهاى حاصل از ويروس 

كرونا بر محيط زيست هشدار داد 
 با شــيوع ويروس كرونــا به صورت كلــى و در زمينه آثار مثبت 
ويروس كرونا برروى محيط زيست مى توان بهبود كيفيت هوا، كاهش 
مصرف ســوخت، جلوگيرى از انتشار كربن اشاره كرد اما بايد توجه 
داشــت كه تمامى موارد اعالم شــده موقتى بوده و نمى توان به عنوان 

عناصرى پايدار برروى آنها برنامه ريزى كرد.
رئيس محيط زيست شهرستان نهاوند افزود: درباره آثار منفى كرونا در 
بخش كيفيت آب و خاك، استفاده از مواد ضدعفونى كننده، به ويژه در 
منازل و معابر شهرى هم مى تواند آسيب هاى جدى به محيط زيست 
وارد كند؛ زيرا ورود اين مواد به فاضالب ها سبب آلودگى هاى زيست 

محيطى مى شود.
مهرداد سلگى گفت: در فرايند پيشگيرى و مقابله با كرونا؛ پسماندهاى 
حاصل از پيشــگيرى از اين بيمارى، اســتفاده از ماسك، لباس گان 
پزشكى، مواد ضدعفونى كننده، الكل و ... همراه شد كه پسماندها سبب 
شيوع آلودگى شيميايى در سطح شهرها شد كه گاه به دليل بى توجهى 
شهروندان در سطح معابر، جداول و جاده ها نيز پخش شده و آلودگى 

محيط زيست را افزايش  داده است.
وى عنوان كرد: متأســفانه براى اين پسماندها هيچ برنامه و مديريت 
واحــدى وجود ندارد و همراه با پســماندهاى عادى و از طريق دفن 
زباله مديريت مى شــوند، درحالى كه اين مسأله در سالمت انسان ها و 
حيوانات تأثيرگذار بوده و سبب آلودگى خاك  شده و حتى در آب هاى 

زيرزمينى هم مى توانند اثرگذار باشند.

 يكى از ابتدايى ترين امكاناتى كه شــهروندان كبودراهنگ از آن 
محرومند پاركينگ اســت. كبودراهنگ پاركينگ نــدارد و بازاريان 
جايى براى پارك ماشــين ندارند. مغازه داران هم جعبه هاى ميوه را 
مقابــل مغازه خود در خيابان قرار مى دهند تا هيچ ماشــينى در آنجا 
پارك نكند. شــهردارى كبودراهنگ كه وظيفه زيباسازى و پاكيزگى 
شــهر را به عهده نمى گيرد خيابان هــا را هم نظارت ندارد، پس چرا 

ايجاد شده؟! گويا فقط براى گرفتن عوارض؟!
*اصغر عابدى از كبودراهنگ

 از عوامل شركت توزيع برق كبودراهنگ كه در كوتاه ترين زمان 
ممكن به استانداردسازى و ايمن ســازى تير برق بتنى در نگارستان 

13 اقدام كردند، سپاسگزاريم.
*اهالى محله نگارستان 13 كبودراهنگ

 قابل توجه مســئوالن مركز بهداشــت و درمان شهرســتان 
كبودراهنگ

 اهالى روســتاى گمى قلعه و در رأس آنها اعضاى شــورا و دهيار با 
ريختن فضوالت حيوانى داخل كوچه هاى روســتا براى سالمتى و 
بهداشت مردم مشكل ايجاد كرده اند و به دليل پيگيرى نكردن بهورز 
روســتاى گمى قلعه و مسئول بهداشــت بخش گل تپه، اين وضعيت 
موجب ايجاد بوى نامطبوع و بيمارى گوارشــى براى ســاير اهالى 

شده است.
نياز است مسؤالن بهداشت كبودراهنگ پيگير موضوع باشند. 

* جمعى از اهالى روستاى گمى قلعه

اسدآباد مسافر نمى پذيرد
 امكان هيچ گونه مسافرپذيرى در اســدآباد وجود نداشته و ممنوع است و درصورت 

مشاهده برخورد مى شود.
فرماندار شهرســتان اسدآباد در ستاد مديريت و پيشــگيرى از كروناويروس اظهار كرد: 
درحال حاضر شهرستان اسدآباد در وضعيت آبى كامًال شكننده قرار دارد و در اين شرايط 
طرح هوشــمند در رنگ بندى آبى  براى شهرســتان همچنان درحال اعمال بوده و تداوم 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط شهروندان ضرورت دارد.
سعيد كتابى  با اشاره به قرار گرفتن در آستانه پايان سال و حضور مردم در آرامستان ها در 

پنجشنبه پايان ســال، افزود: با توجه به شيوع كرونا و ممنوعيت تجمعات در پنجشنبه و 
جمعه پايان سال آرامستان شهر اسدآباد مسدود بوده و داراى محدوديت است.

وى همچنين خاطرنشــان كرد: چاپ هرگونه اعالميه نوعيد و اشــاره به زمان و مكان در 
اعالميــه ممنوعيت دارد و به طور قطع با چاپخانه داران شهرســتان در اين زمينه برخورد 
مى شــود. وى  يادآور شد: هر تاكسى تنها اجازه سوار كردن 2 مسافر در عقب خودرو را 

دارد و با موارد تخطى از اين مصوبه درصورت مشاهده برخورد خواهد شد.
كتابى  با اشاره به عرضه مرغ در شهرستان نيز مطرح كرد: در زمينه عرضه مرغ الزم است 
نقاط توزيع و عرضه كننده مرغ در شهرستان افزايش يافته و در نقاط شلوغ شهر نباشد زيرا 
اين امر موجبات تجمع مردم خواهد شــد. وى در ادامه با بيان اينكه در وضعيت شرايط 

آبى  شهرستان محدوديت تردد شبانه از ساعت 21 به بعد وجود دارد، اضافه كرد: اصناف 
شهرستان نيز بايد فعاليت خود را به ويژه در فروشگاه هاى بزرگ براساس آن هماهنگ كند.

ممنوعيت ورود خودروها با پالك مرتبط به شــهرهاى قرمز و نارنجى به شهر اسدآباد و 
نيز ممنوعيت خروج خودروها با پالك هاى بومى به شهرهاى با وضعيت قرمز و نارنجى، 
تعطيلى گيم نت ها، تداوم كمك هاى مؤمنانه و ورود جدى شــهردارى در بحث سدمعبر 
بازار شــب عيد از ديگر مواردى بود كه فرماندار به آن اشــاره كرد و گفت: انتظار است 
پليس راهور درباره ورود خودروهاى با پالك شــهرهاى داراى وضعيت قرمز و نارنجى 
به شهرستان اعمال قانون را با شدت و حدت دوچندان انجام داده و حتى اگر نياز بود به 

پاركينگ هدايت كند.

 مالير-خبرنــگار همدان پيــام: جلســه 
بررسى مسائل و مشكالت شهر ازندريان با 
حضور جمعى از مســئوالن ارشد شهرستان 
مالير و با حضور مصطفى آزادبخت معاون 
سياسى امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان 
برگزار شــد. در اين نشست مشكالت شهر 
ازندريــان در حوزه هاى مختلفــى از قبيل 
راهــدارى، آب و فاضــالب، منابع و امور 
آب و بهداشــت و درمان شهرى با حضور 
مديران كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى، 
آب و فاضالب مديريت شهرى، شركت آب 
منطقه اى و معاون دانشــگاه علوم پزشــكى 

استان مطرح و مورد بررسى قرار گرفت.
معاون سياســى و امنيتى استاندار همدان كه 
در اين نشســت حاضر بــود، گفت: امروز 
به بركت انقالب اســالمى و خون شهيدان 
هيچ مانعى براى خدمت رســانى صادقانه و 
مطلوب به مردم عزيز وجود ندارد و مديران 
هم بايد با تمام توان به حل مشكالت مردم 
بپردازند و در رســالت خود كه خدمت به 

مردم است كوتاهى نكنند.
مصطفى آزادبخت افزود: خدمت رســانى به 
مردم جايگاه باال و مهمى دارد، نبايد در اين 

زمينه كوتاهى كرد.
وى با اشــاره به اينكه هــر قدمى كه در راه  
حل مشــكالت مردم برداشته مى شود نااميد 
كردن دشمنان است، افزود: تمام مشكالتى 
كه از ســوى امام جمعه، شــوراى اسالمى 
شــهر و ديگر مديران شهر ازندريان در اين 
جلسه مطرح شد تا حصول نتيجه، پيگيرى 

مى كنيم.
آزادبخــت همچنين بــه ظرفيت هاى ويژه 
ماليــر و ازندريــان در حوزه هاى مختلف، 
اشــاره و افزود: بايد از اين ظرفيت ها براى 

رشد شتابان در اين منطقه استفاده كرد .
فرماندار مالير نيز در اين جلســه بيان كرد: 
درحال حاضر اســتان همدان به يك كارگاه 
سازندگى و عمرانى تبديل شده است و اين 
نتيجه همراهى و همدلى مسئوالن شهرستان 

است. 
قدرت ا... ولدى همچنيــن افزود: ازندريان 
بايــد به جايــگاه واقعــى خود برســد و 
اميدواريــم كه هرچه ســريعتر مديران كل 
بــه وعده هاى خود درباره اين شــهر جامه 
عمل بپوشانند. عضو شوراى شهر ازندريان 
نيــز درباره مصوبــات اين جلســه درباره 
مشكالت و مسائل اين شهر گفت: تعريض 

و روكش آســفالت جاده رفت وبرگشــت 
حدفاصل محور همدان- مالير تا ميدان امام 
خمينى(ره) كه در ورودى شــهر ازندريان، 
خارج از محدوده شــهرى واقع شده است، 

يكى از مصوبات اين جلسه بود.
احســان غفــارى همچنين به مشــكالت 
كرد  اشاره  ازندريان  شــبانه روزى  درمانگاه 
و افزود: نبود دســتگاه نوار قلب، دســتگاه 
اضطرارى  برق  دســتگاه  شــوك،  دى.سى 
دســتگاه اتوســكوپ، دســتگاه ترمومتــر 
ترازوى  خون،  فشــار  دســتگاه  ديجيتالى، 
ديجيتال و تهويه اتاق دندانپزشكى و اضافه 
كردن خدمات جديد مانند دندانپزشــكى به 
اين درمانگاه از مطالبات مردم شهر ازندريان 

بود كه به تصويب رسيد.
اسالمى  شــوراى  حقوقى  كميسيون  رئيس 
شــهر ازندريان اضافــه كرد: ديواركشــى 
رودخانه ازندريان در قســمت شــمالى و 
جنوبى  خارج از محدوده شهرى، تخصيص 
اعتبار جهت اليروبى  مســير هر دو بســتر 
تغذيــه مصنوعى تا پايان ســال، تشــكيل 
كارگروه براى بازگشــايى 300 متر از محور 
راه روســتايى عشــاق و بابــارود، روكش 
آســفالت داخل ســوله خدمات كشاورزى 
از محــل اعتبارات تخصيص يافته توســط 
نماينده مردم و تشــكيل كارگروه توســط 
فرماندارى مالير جهت بررسى مشكل دفع 
آب هاى سطحى از آبرو تقاطع غير هم سطح، 

از ديگر مصوبات مهم اين نشست است.
وى با اشــاره بــه تخصيص زميــن براى 
بيمارستان خيرساز ازندريان، گفت: در اين 
نشست مقرر شــد تا پايان سال 99 نسبت 
به تهيــه و اعالم نقشــه هاى اجرايى پروژه 

فرماندارى مالير اقدام كند.
غفارى بــه مشــكالت ازندريــان در آب 
و فاضــالب اشــاره كرد و گفــت: در اين 
نشست مصوب شد شركت آب و فاضالب 
اســتان همدان تا پايان ســال 99 نسبت به 
عقد قرارداد با مهندســان مشاور تهيه طرح 
مطالعات پروژه موصــوف اقدام و گزارش 
وضعيت مطالعــات را به صورت دوره اى به 

فرماندارى شهرستان ارسال كند.
وى افزود: همچنين مقرر شــد شركت آب 
و فاضالب اســتان همدان تا پايان سال 99

نســبت به بدهى معوق خود به شــهردارى 
ازندريــان و پرداخــت 50 ميليــون تومان 

به صورت نقدى اقدام كند.

فرماندار مالير:
استان همدان به كارگاه عمرانى 

تبديل شده است

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه 
همدان پيام: يخ ثبت نــام داوطلبان انتخابات 
ششــمين دوره شــوراى شــهر در نهاوند 
باالخــره پس از 5 روز از آغاز نام نويســى، 
آب شــد و حضور داوطلبان جانى به ستاد 

انتخابات در فرماندارى داد.
از آغــاز زمان ثبت نام داوطلبــان كانديداى 
شوراى شــهر، استقبال در نهاوند آنچنان كه 
پيش بينى شــده بود، چندان به چشم نمى آمد 
و گزينه هايى هم كه تأثيرگذارى حضورشان 
در ايــن ماراتــن رقابتى چشــمگير به نظر 

مى رسيد، اعالم حضور نكردند.
از شــوراى شــهر فعلى (پنجم) هم به رغم 
اينكه تصور مــى رود اغلــب در اين دوره 
هم حضورشــان را تكرار كننــد، هنوز جز 
يك گزينه، مابقى نســبت به نام نويسى اقدام 

نكرده بودند.
اما زنگ انتخابات شــوراى شــهر و اعالم 
حضورها روز گذشته باالخره به صدا درآمد 
و گزينه هاى شــاخص با اعــالم آمادگى و 
نام نويســى در انتخابات اين دوره، جانى به 

اين ميدان رقابتى دادند.
اگرچــه دست روى دســت گذاشــتن و گوشــه 
ــه  ــد چ ــه ببينن ــراى اينك ــتادن ب ــگ ايس رين
كســانى بــراى شــركت در ايــن دوره اعــالم 
ــراى حضــور  حضــور مى كننــد و تصميــم ب
يــا عــدم حضــور را بــه دقيقــه نود گذاشــتن، 
چنــدان حركــت جالبــى بــه نظــر نمى رســد 
و گزينــه اى كــه تصميمــش را بــراى حضــور 

نخســتين  در  باشــد  گرفتــه  خدمــت  و 
ــا  فرصــت اعــالم حضــور خواهــد كــرد، ام
گزينه هــاى شــاخص در روز پايانــى ترافيــك 

ــل توجهــى را ايجــاد خواهــد كــرد. قاب
ــالم  ــت اع ــاى نخس ــان روزه ــه هم اينك
ــر  ــت دارد ب ــى و دالل ــد معن ــور كنن حض
برنامــه داشــتن و بــا اســتقبال از ايــن 
انــرژى  بــا  و  نفــس  تــازه  گزينه هــاى 
شــاخصى  خروجى هــاى  به يقيــن  هــم 
خواهــد داشــت، امــا نهاونــد شــهر دقيقــه 
ــن  ــم همي ــرا ه ــاهد ماج ــت و ش ــود اس ن

حضورهــاى 2 روز پايانــى و ثبت نام هــا 
ــت. اس

به نسبت در 4 شــهر نهاوند، شهر فيروزان 
بيشترين نام نويســى را در اين مدت داشته 

است.
بــه نظــر مى رســد يــك روز باقيمانــده 
ايــن  انتخابــات  در  نام نويســى  بــراى 
ــام  ــك ثبت ن ــا ترافي ــهر ب دوره، شــوراى ش
گزينه هــاى  حضورهــاى  اعــالم  و 
حضــور  و  شــود  مواجــه  تعيين كننــده 
جملــه  از  پيــش  دوره هــاى  گزينه هــاى 

مجلــس  كانديداهــاى  البتــه  و  شــوراها 
ــل  ــن دوره قاب ــم در اي ــش ه ــاى پي دوره ه

ــت. ــه اس توج
همچنين برخى گزينه ها هدفشان را از آمدن 
به عرصه شوراى شــهر، پيش زمينه اى براى 

مجلس آينده عنوان مى كنند.
اگرچه انتظار مى رود با حضور افراد شاخص 
و توانمند شاهد شوراى ششم قوى و كارآمد 
در اين شهر باشيم و از افراد داراى صالحيت 
و برنامه مدار دعوت مى شود عرصه را براى 

خدمت واقعى خالى نگذارند.

يخ ثبت نام كانديداها در نهاوند آب شد
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حوادث

راه اندازى مراكز مشاوره كميته امداد
 گامى براى توانمندسازى مددجويان

 رئيس سازمان نظام روان شناسى و مشاوره با اشاره به راه اندازى مراكز مشاوره براى 
خانواده هاى تحت حمايت كميته امداد از ارائه خدمات مشــاوره كه موجب پايدارى 

خانواده ها و تقويت توانمندسازى مددجويان خواهد شد، خبرداد.
ــا ايســنا، تقويــت مهارت آمــوزى و توان افزايــى در  محمــد حاتمــى در گفت وگــو ب
ــاوره در  ــز مش ــدازى مراك ــدف راه ان ــن ه ــت را مهم تري ــاى تحــت حماي خانواده ه
كميتــه امــداد دانســت و افــزود: تاكنــون ده مركــز مشــاوره زيرمجموعــه كميتــه امداد 
در اســتان هاى مختلــف تشــكيل شــده اســت و اميدواريــم ايــن مراكــز در سراســر 

كشــور راه انــدازى شــود.

اختصاص 10 درصد مجوزهاى استخدامى جديد 
آموزش وپرورش به حوزه استثنايى

  رئيس ســازمان آموزش وپرورش استثنايى با اشاره به كمبود 12 هزار نيرو در اين 
سازمان اعالم كرد كه طبق مصوبه شوراى سازمان مقرر شده است ساالنه ده درصد از 
استخدامى هاى جديد وزارت آموزش وپرورش به سازمان آموزش وپرورش استثنايى 

اختصاص يابد.
سيدجواد حسينى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت نيروى انسانى در سازمان 
آموزش وپرورش اســتثنايى، اظهار كرد: با كمبود 12 هزار نيرو در اين سازمان روبه رو 
هستيم. طبق مصوبه شوراى سازمان مقرر شده است ساالنه ده درصد از استخدامى هاى 

جديد وزارت آموزش وپرورش به سازمان آموزش وپرورش استثنايى اختصاص يابد.

بازارچه هاى آنالين نوروزى 
راهى براى حمايت از زنان سرپرست خانوار

 مديرعامل مؤسســه مهر و ماه با بيان اينكه توانمند كردن زنان سرپرست خانوار يا 
مادران كودكان كار، جلوى كار كودكان را مى گيرد، گفت: بازارچه هاى آنالين نوروزى 
راهى براى حمايت از اين زنان اســت. افخم صبــاغ در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 
در همه روزهاى كرونايى دست از آموزش كودكان كار برنداشته ايم، افزود: هدف اين 
مؤسســه آموزش تحصيلى به كودكان كار و بازمانده از تحصيل و توانمند كردن زنان 

سرپرست خانوار و مادران كودكان كار است. 
وى گفــت: در دوران قرنطينه كالس ها به صورت آناليــن و گاه حضورى با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى برقرار است.

ارائه خدمات رايگان بيمه سالمت 
به 197 هزار نفر در همدان

 مديركل بيمه سالمت استان همدان از ارائه خدمات رايگان بيمه 
سالمت به 197 هزار نفر در همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل بيمه سالمت استان همدان، سعيد 
فرجى از آمار بيمه شــدگان سازمان بيمه ســالمت در استان سخن 
گفت و اظهار كرد: تقريبا نيمى از جمعيت كشــور تحت پوشــش 
بيمه سالمت هســتند كه اين ميزان در استان به دليل باال بودن بافت 

روستايى بيشتر است.
وى با بيان اينكه جمعيت زيرپوشــش بيمه ســالمت در استان 998

هــزار نفر و تقريبــا نزديك به يك ميليون نفر هســتند، گفت: طبق 
آخرين سرشمارى صورت گرفته جمعيت استان حدود يك ميليون 
و 740 هزار نفر بوده اســت كه 57 درصد اين آمار زير پوشش بيمه 

سالمت هستند.
 مديركل بيمه ســالمت استان همدان با اشــاره به اينكه 122 هزار 
نفــر در اســتان همدان زيرپوشــش صندوق كاركنــان دولت بيمه 
ســالمت قرار دارند، افزود: صندوق ساير اقشــار 55 هزار و 600
نفر، روســتاييان 615 هزار نفر، ايرانيان 8 هزار و 400 نفر و سالمت 

همگانى 197 هزار نفر بيمه شده را شامل مى شوند.
فرجى يادآور شــد: افراد زيرپوشــش صندوق روســتائيان و بيمه 
ســالمت همگانى مجاز هســتند كه تنها به مراكــز درمانى دولتى و 
بيمارستان هاى دانشــگاهى مراجعه كنند اما اعضاى ساير صندوق ها 

مى توانند خدمات بخش خصوصى را نيز دريافت كنند.

مراكز درمانى تأمين اجتماعى 
در نوروز باز است

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه از تمامى امكانات 
و ظرفيت ها براى موفقيت نسخه نويسى الكترونيك استفاده مى شود، 
با اعالم اينكه در تعطيالت نوروز نيز پاســخگويى در مراكز درمانى 
اين سازمان تعطيل نيست و پاسخگويى به بيمه شدگان در ايام نوروز 

هم تداوم خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، مصطفى ســاالرى در بررســى روند اجراى طرح 
نسخه الكترونيك كه با حضور مديران ستادى و مديران درمان تأمين 
اجتماعى اســتان ها به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، اظهار كرد: 
نســخه نويسى الكترونيك كار بسيار عظيمى است و با تالش تمامى 

همكاران در سراسر كشور به خوبى پيش رفته است.
وى با بيــان اينكه مديــران واحدهاى اجرايى تأميــن اجتماعى 
سراسر كشور نقش مهمى در پيشبرد اين برنامه ملى دارند، گفت: 
اين برنامه به عنوان اولويت اول ســازمان بايد مورد توجه تمامى 
همكاران باشد و پاسخگويى و اطالع رسانى مناسب به جامعه هم 

مورد توجه قرار گيرد.
ساالرى گفت: در ايام تعطيالت نوروز، پاسخگويى در مراكز درمانى 
اين سازمان تعطيل نبوده و افرادى كه ناگزير به مراكز درمانى مراجعه 
مى كنند، با آرامش خاطر و بــدون نگرانى خدمات خود را دريافت 

كنند.
وى همچنين تأكيد كرد: در ايام نوروز از امكانات واحدهاى نظارتى 
براى بازرســى از مراكز درمانى، بســترى و پاراكلينيك استفاده شده 
و به زودى تمامى خدمات درمانى نيز در بســتر الكترونيك صورت 

گيرد.
وى از تالش هاى مديران و كاركنان ســازمان تأمين اجتماعى براى 
پيشــبرد اين طرح قدردانــى و اظهار كرد: ايــن كار از بزرگ ترين 
پروژه هاى  اى.تى كشــور اســت و موفقيت در ايــن پروژه بزرگ، 

اهميت زيادى در سطح ملى دارد.
طــرح 3070 در 19 آبان بــا حضور مصطفى ســاالرى مديرعامل 
سازمان تأمين اجتماعى با هدف كاهش مراجعات حضورى به شعب 

و كارگزارى هاى اين سازمان افتتاح شد.
اين طــرح با ارائه 30 خدمــت الكترونيك، 70 ميليــون مراجع از 
مجموع 96 ميليون مراجع تأمين اجتماعى به شعب وكارگزارى هاى 

اين سازمان را كاهش مى دهد.

دانشجويان 4/5 برابر بيشتر از مردم عادى 
به كرونا مبتال شدند

 سرپرســت دفتر مشاوره و ســالمت وزارت علوم اعالم كرد كه 
براســاس آمار 230 هزار نفرى از دانشگاه هاى صد درصد دولتى و 
آمار از ديگر زيرنظام ها، دانشــجويان 4/5 برابر بيشتر از مردم عادى 

مبتال به كرونا شدند.
مجيد صفارى نيا در گفت وگو با مهر گفت: از زمانى كه كرونا شيوع 
پيدا كرد، فعاليت هاى گســترده اى توســط دفتر مشاوره و سالمت 
سازمان امور دانشجويان و مراكز مشاوره دانشگاه ها صورت گرفت.

وى ادامه داد: ايجاد حس آرامش در دانشجو سياست ما بوده و دليل 
آن نيز اين اســت كه آمارهاى كرونا نشــان مى دهد دانشجويان 4/5
برابر بيشتر از جمعيت عادى كشور مبتال به كرونا شده اند. صفارى نيا 
افزود: از جميعت كشور ما تقريبًا حدود يك ميليون و 580 هزار نفر 
به كرونا مبتال شــده اند، اين عدد را اگر به 85 يا 84 ميليون جمعيت 

تقسيم كنيم، مى توانيم تعداد افراد مبتال را محاسبه كنيم.

دنياى اقتصاد: طناب كشى در بازار ويال
 اين ديگه بستگى به زور بازو داره!!

هفت صبح: واكسن چينى يا انگليسى؟
 هيچ كدوم تا واكسن ايرانى نزنيم آروم نميگيگيريم!!

جام جم: رضايت حداقلى حداقل بگيران كارگرى
 از بس زياد نديدن به كم قانع اند!!

همدلى: سفره هاى خالى از پروتئين 
 ديگه سوخت وساز بدن هم رد داده!!

همدان پيام: جوانان براى مسئوليت التماس نكنند 
 آره ديگه بيكارى عادى شــده جوون بايد بشينه خونه از پول 

باباش اينترنت مصرف كنه!!
بشارت نو: احتمال تعطيلى كشور بعد نوروز ادامه دارد 

 كشور كه سال هاست تعطيله يه ماهم روش!!
توسعه ايران: سلبريتى ها در سكانس آخر فرار مالياتى

 مواظب باشيد تو سكانس آخر از مرز خارج نشن!!
دنياى جوانان: هدف ما، مردمى كردن اقتصاد است

 هدف اقتصاد مقاومتى بود كه محقق نشد!!
كسب وكار: تسهيالت توليد در دست دالالن 

 مسكن كه دستشــون بود غوغا كردن حاال ببينيم با تسهيالت 
توليد چى مى كنن!!

امروز: پرداخت يارانه به جاماندگان 
 با سود براشون بريزيد كه بيشتر تو صف روغن باشن!!

آفتاب اقتصادى: بيت كوين ايرانى در راه است 
 نصف پولمون رو كه بورس خورد نصف ديگشم مى ديم بيت 

كوين ايرانى!!
ستاره صبح: واكسيناسيون شرايط را عادى مى كند

 1400 آمده كه محفل دورهمى ها رو گرم كنه!!
آفتاب: اعالم رضايت كارگران و كارفرمايان

 االن دقيق تعيين كنيد كى راضيه كى ناراضى!!

كشف 50 رأس دام بدون مجوز در مالير 
 فرمانده انتظامى شهرستان مالير، از كشف 50 رأس گوسفند بدون 

مجوز توسط مأموران پليس آگاهى اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، محمدباقر سلگى، در تشريح اين خبر 
گفت: مأموران مبارزه با جرايم اقتصادى پليس آگاهى شهرستان مالير 
مستقر در ايست و بازرسى حرم آباد حين كنترل محورهاى مواصالتى 
منتهى به شهرســتان، به يك دســتگاه خودروى نيسان حامل احشام 
مشــكوك شده و آن را براى بررسى متوقف كردند. وى بيان كرد: در 
بازرســى از اين خودرو، 50 رأس گوسفند بدون مجوز كه ارزش آنها 
برابر نظر كارشناســان يك ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد شــده، 
كشــف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده تحويل مرجع 
قضايى شــد. فرمانده انتظامى شهرســتان مالير در پايان تصريح كرد: 
برخورد قانونى با هرگونه اقالم و يا احشام بدون مجوز قانونى به منظور 

ميل به آرامش و ثبات اقتصادى بازار، تشديد خواهد شد .

كشف مرغ بدون مجوز در تويسركان 
 فرمانده انتظامي شهرســتان تويســركان، از كشف 2 هزار و 900
قطعه مرغ بدون مجوز و 60 كيلوگرم ضايعات مرغ در اين شهرستان 

خبر داد.
بــه گزارش پايگاه خبرى پليس، محمد معصومى گفت: در راســتاي 
برخورد با جابه جايي دام و طيــور بدون مجوز، مأموران دايره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى شهرســتان تويســركان در ايست و 
بازرســى محور تويســركان-كنگاور به يك دســتگاه خودرو نيسان 

مشكوك شده و آن را براى بررسى متوقف كردند.
وى افزود: با هماهنگى مرجع قضايى و اداره صنعت و معدن و تجارت 
شهرستان تويسركان در بازرسى از اين خودرو، 2 هزار و 900 كيلوگرم 
مرغ كشتار شده بدون مجوز و 60 كيلوگرم ضايعات مرغ كشف شد.

معصومى با بيان اينكه كارشناســان ارزش اين محموله كشــف شده 
را بيش از 730 ميليون ريال برآورد كرده اند، گفت: مرغ هاي كشــف 
شده به اداره دامپزشكي شهرستان تحويل و يك متهم در اين زمينه با 

تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.

كشف 5 تن مرغ بدون مجوز در مالير 
 فرمانده انتظامي شهرســتان مالير، از كشف 5 تن مرغ زنده بدون 

مجوز از 2 كاميونت در اين شهرستان خبر داد.
محمدباقر ســلگى در تشريح اين خبر گفت: مأموران مبارزه با جرايم 
اقتصادى پليس آگاهى شهرستان مالير با كنترل محورهاى مواصالتى 
منتهى به شهرستان، به 2 دســتگاه كاميونت ايسوزو مشكوك شده و 

آنها را متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از اين خودروها، 5 تن مرغ زنده بدون مجوز 
كه ارزش آنها توسط كارشناسان يك ميليارد ريال برآورد شده، كشف 

و 2 متهم در اين زمينه با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي شهرستان مالير گفت: 
برخورد قانونى و قاطعانه با قاچاق فرآورده هاي دامي و طيور با جديت 
تمام در دســتور كار مأموران پليس آگاهى شهرســتان قرار دارد و از 
شــهروندان درخواست مى شود هرگونه موارد مشابه و مشكوك را به 

مركز فوريت هاي پليسي 110 اطالع دهند.

 مديرعامل خانه هوش و خالقيت با اشاره 
به فرارســيدن نهمين ســالگرد تأسيس اين 
مجموعه درباره نحوه راه اندازى آن، گفت: تيم 
مؤســس اين مجموعه در سال 1390، پس از 
كسب تجربه فعاليت هاى آموزشى، فرهنگى 
و اجتماعــى در حوزه كودك در دانشــگاه و 
همچنين خانه رياضيات استاد غيور شهردارى 
همدان، تصميم به راه اندازى مركزى با هدف 
ايجاد نشــاط فكرى، رشد خالقيت، افزايش 
مهارت هاى ذهنى و حركتى، كشف استعدادها 

و توانايى كودكان و نوجوانان گرفت.
عليرضا خرمرودى افــزود: فعاليت هاى اين 
مركز براســاس هوش چندگانه و برگرفته از 
سيستم آموزشى كشــور فنالند كه براساس 

بازى و مهارت است، تدوين شده است. 
وى گفت: در اين مجموعه 20 دوره آموزشى 
از جملــه دومينــو، مكعب روبيــك، نجوم، 
رباتيك، اوريگامى، فن بيان، جشنواره كتاب، 
نمايــش خــالق و ... براســاس هوش هاى 
چندگانه به بچه هاى 3 ســال به باال تدريس 

مى شود.
 جشنواره استعداديابى

برنامه اى براى آموزش هدفمند
وى خاطرنشــان كرد: ورودى اين مجموعه 
جشنواره استعدايابى است، برنامه موفقى كه 
از سال 1393 آغاز و به تفكيك 4 گروه سنى، 
پيش از وارد شــدن هنرجويــان به كالس ها 
برگزار مى شود و خانواده ها با عاليق، استعداد 
و توانايى فرزند خود آشــنا شده و آگاهانه و 
هدفمند دوره هاى آموزشى بعدى را انتخاب 

مى كنند. 
خرمــرودى گفــت: برگــزارى دوره هــاى 

آموزشى متنوع، اجراى برنامه هاى مناسبتى با 
هنرنمايى خود بچه ها؛ مانند شب يلدا، شب 
آرزوها و شب هفتم محرم، برپايى مسابقات 
و نمايشــگاه هاى مختلف در ســطح كشور 
و مدارس و راه انــدازى برنامه هاى نجومى و 
رصدى با عنوان «شبى با آسمان» در اولويت 

اقدامات اين مجموعه بوده است.
وى افــزود: طرح هــاى مختلــف تبليغى و 
ترويجى همچون روستاهاى خالق با هدف 
ايجاد نشــاط وآشــنايى بچه هاى روســتا با 
كارگاه هاى  برگــزارى  و  فكــرى  بازى هاى 
مختلف آموزشى طرح خالقيت و سالمت در 
بيمارستان ها براى كودكان سرطانى، هموفيلى 
و ... از برنامه هــاى موفق ايــن مجموعه در 

ساليان گذشته بوده است.
رئيس كميته بازى هاى فكرى استان گفت: اين 
مجموعه از 2 سال پيش با هدف افزايش اعتماد 
به نفس و كشف استعداد كودكان و نوجوانان 
در حوزه اجرا و گويندگى به راه اندازى «راديو 
خانه هوش» اقدام كرد كه ســبب شده در اين 
زمينه گويندگان جوان پــرورش و وارد اين 
عرصه از هنر شوند، حاصل تالش اين گروه 
پخش 31 اپيزود بــا موضوعات مختلف در 

انتهاى هر ماه بوده است.
خرمرودى درباره ماهنامه اى كه توســط اين 
مجموعه منتشــر مى شــود، گفــت: ماهنامه 
زبروزرنگ، رسانه اى نوشتارى است كه در 8

صفحه هرماه بــا موضوعاتى همچون معما، 
سرگرمى، داستان، ضرب المثل، يادداشت هاى 
خانم روانشناس، مصاحبه با افتخارآفرينان و 
مطالب آموزشى در حوزه هاى نجوم و رياضى 
توســط تيم تحريريه اين مجموعه تدوين و 

منتشر مى شود. 
وى گفت: اين مجموعه توانســته اســت در 
سال گذشته نخستين باشگاه فكرى كشور را 
در همدان تأسيس كند تا در حوزه بازى هاى 
روميزى، پازلى و اتاق فرار نيز بتواند برنامه هاى 

خوبى با حضور خانواده ها اجرا كند.
 تدويــن 14 جلد كتــاب در حوزه 

خالقيت براى نخستين بار در كشور 
خرمرودى اشاره كرد: يكى از اقدامات خوب 
اين مركز از ابتداى سال 1398 تشكيل كميته 
انتشارات با هدف تدوين مجموعه آموزشى 
مخ بــود، كتاب هاى اين مجموعه آموزشــى 

در حــوزه خالقيت كودكان و نوجوانان ويژه 
مربيان است كه نمونه متمركز و رسمى براى 

آن در كشور وجود ندارد.
وى تصريح كرد: در اسفندماه امسال 14 جلد 
كتاب از اين مجموعه آموزشــى به مناســبت 
42 امين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى آماده 
و منتشــر شــد و پيش بينى مى شود 56 جلد 
كتــاب ديگر نيز در اين حوزه تا پايان ســال 

1401 آماده شود، 
خرمــرودى گفت: خانه هــوش و خالقيت 
همدان نماينده رسمى چالش هاى بين المللى 
ببراس و رياضيات كانگورو در استان همدان 
نيز است كه سبب شده دانش آموزان پايه هاى 
اول تــا دوازدهم همدانى با شــركت در اين 
چالش ها رتبه هاى برتر كشــورى را كســب 
كنند، همچنين اين مجموعه در حوزه هنرى 
نيز فعاليت مستمر و حرفه اى دارد كه از نتايج 
آن تشكيل گروه نقالى، نمايش و تعزيه خوانى 

از بچه هاى 6 تا 14 سال بوده است.
 نمايندگى اين مجموعه 

در تمام كشور فعال خواهد شد
وى در پايان عنوان كرد: اين مجموعه به عنوان 
يك برند آموزشــى در كشــور با بيش از 3
هزار و 500 عضو و40 پرســنل، درحال ارائه 
نمايندگى به اســتان هاى ديگر است و استان 
كردســتان به عنوان نخســتين نمايندگى اين 

مجموعه مشغول به فعاليت شده است. 
شــايان ذكر اســت خانواده هاى گرامى براى 
كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام فرزندانشان 
در برنامه هــا مى تواننــد به وب ســايت اين 
مراجعه  www.iqhome.ir مجموعه يعنى

نمايند.

 چهارشنبه سورى از سال ها پيش 
نماد جشن و شادى مردم كشور ما 
بوده است، اما معموال پيش از آغاز 
اين مراسم، بيشتر شاهد سوختن و 
تلفات و مرگ ومير هستيم تا جشن 
و شــادى، اما امســال هم شرايط 
شبيه پارسال اســت با اين تفاوت 
كه امســال با يك ويروس قوى تر 
و جهش يافته مواجهيم؛ ويروســى 
كه عزا و عروســى و غم و شادى و 
جشن نمى شناسد. چهارشنبه سورى 
امسال، بايد به گونه اى عمل كنيم كه 
عالوه بر نگرانى براى تلفات ناشــى 
از انفجــار و آتش ســوزى، نگرانى 
ابتالى كودكان و نوجوانان و جوانان 
كروناى  كرونــا به ويژه  به ويروس 

انگليسى نداشته باشيم.
آتش بازى در خيابان و انفجار مواد محترقه از 
يكسو به ايجاد تجمع افراد كه خود مهم ترين 
عامل شيوع ويروس مرگبار كروناست كمك 
مى كند و از ســوى ديگر با بروز سوختگى يا 
مصدوميت به فشــار مضاعف به كادر درمان 
منجر مى شــود كه به نظر مى رسد خوددارى 
از آتش بــازى و پرهيز از مواد آتش زا كم ترين 
سهمى است كه هر يك از شهروندان مى توانند 
در تضمين سالمتى جامعه در روزگار كرونايى 

داشته باشند.
طبق گزارش به دســت آمــده از اورژانس 
همــدان، حوادث چهارشــنبه پايان ســال 
گذشــته در همدان 109 مصــدوم برجاى 
گذاشــت كه 85 نفــر مــرد و 24 نفر زن 
بودند و خوشــبختانه فوتى نداشت و 105

نفــر از مصدومان به علت اســتفاده از مواد 
محترقه دچار جراحت شــده بودند و 5 نفر 
از مجروحان عابــر بودند، همچنين از 109
مصدوم 31 نفر بســترى شدند. شايان ذكر 
است كه در ســال گذشته دانش آموزان بين 
6 تا 18 سال بيشــترين تعداد مصدومان را 

تشكيل داده است.
 همچنيــن به گفته مديركل پزشــكى قانونى 
همدان بيشــتر متوفيان و مصدومان حوادث 
چهارشنبه پايان ســال در اين استان را گروه 
ســنى نوجوانان تشكيل مى دهند كه با شور و 

نشاط سال هاى نوجوانى و جوانى، رفتارهاى 
هيجانى كنترل ناپذيرى از خود بروز مى دهند و 
با اين گونه رفتارهاى خود، خانواده و جامعه را 

دچار مشكل مى كنند.
 آرتين كمالــى در گفت وگو بــا ايرنا بيان 
كرد: افراد در صــورت انفجار مواد محترقه 
دچــار آســيب هاى متعددى مى شــوند كه 
اين آســيب ها مى تواند ناشــى از برخورد 
حرارتى،  سوختگى  تا  انفجارى  ماده  تركش 
شــيميايى يا قرار گرفتــن در معرض موج 

انفجار باشد.
همچنين وى افزود: در هفته گذشــته پسرى 
14 ســاله به همراه 2 نفر از دوســتان خود در 
روستاى چيشين مشغول تهيه وسايل محترقه 
چهارشنبه پايان سال بودند كه بى احتياطى آنها 
حادثــه آفريد و اين نوجوان به علت شــدت 

جراحت جان باخت.
كمالى با بيان اينكــه 2 مصدوم اين حادثه به 
بيمارســتان منتقل شــدند، يادآورشد: امسال 
عالوه بر مخاطرات اســتفاده از مواد محترقه 
و آتش زا با موضوع همه گيرى ويروس كرونا 
نيز مواجه هستيم كه از هموطنان درخواست 
مى شــود با توجه به خطرات استفاده از مواد 
منفجــره و نيز همه گيرى ويــروس كرونا از 
برگزارى هرگونه تجمع و اســتفاده از وسايل 
و ابزار خطرآفرين و غيراســتاندارد خوددارى 

كنند.

 تردد خودروها در چهارشنبه پايان 
سال از ساعت 9 شب ممنوع است 

از طرفــى ديگر معــاون اجتماعــى پليس 
اســتان در اين باره نيز هشــدار داد: بر طبق 
هماهنگى هاى به عمل آمــده با مقام محترم 
قضايى آن دســته از افراد هنجارشــكنى كه 
در شب چهارشــنبه پايان سال به اخالل در 
نظم عمومى و ايجــاد مزاحمت براى مردم 
اقدام كنند، بازداشــت و خودروى رانندگان 
متخلف نيز تا پايان تعطيالت نوروز تحويل 

پاركينگ مى شود.
حسين بشــرى تأكيد كرد: توصيه پليس اين 
اســت كه افراد مقــررات و قوانين را رعايت 
كــرده و از انجــام هرگونه اقدامــى كه براى 
خوددارى  مى كند  ايجاد  مزاحمت  شهروندان 
كنند؛ زيرا خدشــه به امنيت مردم خط قرمز 
پليس اســت و قطعــا با افراد هنجارشــكن 

برخورد خواهد شد.
وى افزود: امسال براساس مصوبه ستاد مبارزه 
با كرونا تردد خودروها از ســاعت 9 شب در 
سطح شهر ممنوع بوده و درصورت بى توجهى 
به اين مصوبه؛ خودروها اعمال قانون خواهند 

شد.
معــاون اجتماعى پليس اســتان از خانواده ها 
خواســت تا با نظارت بيشتر بر رفتار كودكان 
و نوجوانــان خود و جلوگيــرى از خريد و 
اســتفاده از هرگونه مواد محترقه و منفجره از 

وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذير 
در آستانه سال نو پيشگيرى كنند.

 بلوار ارم و گنجنامه شب 
مسدود  چهارشنبه ســورى 

مى شود
همچنين رئيــس پليس راهنمايى 
و رانندگى شهرســتان همدان نيز 
از محدوديت تردد در محورهاى 
بلوار ارم و گنجنامه شــهر همدان 
در شب چهارشنبه سورى خبر داد.

فرخ جمالى، درباره محدوديت هاى 
تردد در شــب چهارشنبه سورى، 
بيان كرد: محورهاى گنجنامه، بلوار 
ارم و پشت شهربازى رنگين كمان 
مســدود و تردد هرگونه خودرو 

ممنوع است.
وى بــا اشــاره به اينكــه ورود خــودرو از 
شــهرهاى قرمز و نارنجى بــه همدان ممنوع 
اســت، خاطرنشــان كرد: خودروهايى كه به 
محدوديت ها بى توجه باشند، 500 هزار تومان 
جريمه خواهند شــد، همچنين جريمه تردد 

شبانه 200 هزار تومان است.
 آماده باش 120 آتش نشان 

در آخرين چهارشنبه سال 
سرپرست ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ايمنى اســتان نيز از آماده باش 120 آتش نشان 
در همدان به منظور انجــام عمليات احتمالى 
امدادى و خدماتى و حفظ ايمنى شــهروندان 

در آخرين چهارشنبه سال خبر داد.
ســيدصادق پورســينا اظهــار كــرد: تمامى 
ايســتگاه هاى ده گانه ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شــهردارى همدان در شــب 
آخرين چهارشــنبه ســال آماده بــاش كامل 
هســتند، ضمن اينكه 6 اكيپ آتش نشانى نيز 
در سطح معابر شــلوغ و پرتردد شهر مستقر 

خواهند شد.
وى با اشــاره به آماده باش و حضور مديران 
ارشــد عملياتى در كنار نيروهاى آتش نشان 
بيان كرد: در اين شــب عالوه بر آتش نشانان 
آمــاده، از تمامى امكانات ســخت افزارى و 
نرم افــزارى و ظرفيت نيروى انســانى براى 
تأمين هرچه بيشتر ايمنى شهروندان استفاده 

خواهد شد.

ساز كرونـا را درچهارشنبه سورى
كوك نكنيم 

■ مدير پزشك قانونى: بيشتر مصدومان حوادث چهارشنبه سورى نوجوانان هستند
■ معاون اجتماعى پليس: خودروهاى متخلف در شب چهارشنبه پايان سال تا پايان نوروز توقيف مى شوند
■ سرپرست سازمان آتش نشانى: 6 اكيپ آتش نشانى در سطح معابر پرتردد شهر مستقر خواهند شد

خانه هوش و خالقيت همدان
 9 ساله شد
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مسكن

گرانى  مواد غذايى و مصوبات پرتناقض 
ستاد تنظيم بازار

 درحالى كه دســتگاه هاى متولى تأمين كاالهاى اساســى همواره 
تقصير گرانى و تأمين نامناســب كاال را به گردن يكديگر مى اندازند، 
يك كارشناس از تصميمات نادرست و ناديده گرفتن تخصص، تجربه 
و علم در تنظيم بازار مى گويد. به گفته وى مشكل فوق ارتباط چندانى 

با تحريم ها ندارد.
به گزارش ايســنا، در ماه هاى اخير وضعيت بازار كاالهاى اساســى، 
بــه ويژه مرغ، تخم مرغ و روغن متالطم بوده اســت. با وجود اينكه 
مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجــارت (صمت) از افزايش 25
درصدى توليد روغن خبر مى دهند، گزارش هاى ميدانى نشان مى دهد 
هنوز مردم براى تأمين روغن، به ويژه روغن جامد با مشكل مواجه اند 
و حتى گزارش هايى از فروش روغن جامد با كارت ملى منتشر شده 
اســت. مرغ حداقل ده هــزار تومان گران تر از نــرخ مصوب عرضه 
مى شــود و مردم براى تهيه مرغ 20 هزار و 400 تومانى بايد ريســك 
بيمارى كوويد-19 را بپذيرند و در صف هاى طوالنى بايستند تا شايد 
مرغ تنظيم بازارى به دستشان برسد. ميوه هم به حدى گران است كه 
به تازگى گزارش هايى از خريد دانه اى ميوه منتشــر شــد. اين شرايط 
درحالى اســت كه حداقل براى توليد مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز 

دولتى استفاده شده است.
در اين ميان 2 دســتگاه متولى كاالهاى اساســى يعنى وزارت جهاد 
كشاورزى و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت ديگرى 
گرفته انــد. وزارت صمت مى گويد وزارت جهــاد تأمين نمى كند و 
وزارت جهاد مى گويد مشــكل از نظارت صمت است. به تازگى هم 
رئيس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانى را مطرح كرده و تشكيل 
نشــدن آن را عامل براى برهم خوردن بازارها دانســته است. اما يك 
كارشناس معتقد است مشكل اصلى نبود علم و تخصص گرايى است.

 مصوبات پر از تناقض ستاد تنظيم بازار
در اين زمينه داوود چراغى، اســتاديار مؤسسه پژوهش هاى بازرگانى 
در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: اينكه مشكالت را به نبود وزارت 
بازرگانى مرتبط بدانيم بســيار ساده است، اما تنظيم بازار به اين معنى 
اســت كه مجموعه دولت تشكيل شده تا كاالها و خدمات در كشور 
تنظيم شود و هر بخش متولى يكى از كاالهاست. وقتى افرادى بدون 
داشــتن تخصص، ســابقه، دانش و كارايى الزم در حوزه اى فعاليت 
مى كنند نتيجه خوبى ندارد. اين اتفاقى است كه طى سال هاى اخير در 
حوزه تنظيم بازار افتاده؛ به طورى كه بررســى مصوبات اين ستاد نشان 
مى دهد مصوبات پر از تناقض اســت و بخشى از آنها اصال اجرايى و 

عملياتى نشده است. 
وى بــا بيان اينكه در مصوبات ســتاد تنظيم بــازار، از علم، دانش و 
تجربيات ايران و ســاير كشورها استفاده نشده است، تصريح كرد: در 
مواردى براى تنظيم بازار يك كاال، عرضه آن كم شــده و تقاضاى آن 
زياد شــده و اين درحالى است كه بايد اقدامات درستى براى افزايش 
عرضه و عقاليى شــدن تقاضا انجام شــود؛ نه اينكه قيمت به شكل 

نادرستى تعيين شود كه تقاضا بيش از حد ايجاد شود. 
چراغى با بيان اينكه نتيجه موارد يادشــده اين است كه در پايان سال 
در تأمين و تنظيم بازار برخى كاالها مشكالتى ايجاد شود، اظهار كرد: 
درحال حاضر شــاهد هستيم كه مسئوالن نتوانستند برخى كاالها را به 
انــدازه كافى توزيع كنند يا به صورت رانت در اختيار يك عده كاالى 

بيشترى قرار گرفته است. 
 رانت، عامل ناديده گرفته شدن منافع مردم 

اســتاديار مؤسســه پژوهش هاى بازرگانى با بيان اينكه رانت باال در 
بخش هاى مختلف ســبب مى شــود منافع مردم درنظر گرفته نشود، 
تصريح كرد: بنابراين در مورد مســائلى كه قابل پيش بينى اســت هم 
مشكل ايجاد مى شــود. اين درحالى است كه مسائل مربوط به حوزه 
تنظيم بازار دهه ها تكرار شده است. براى مثال در حوزه ميوه و تره بار 
همواره دخالت دولت مشكالتى در بازار ايجاد كرده است؛ زيرا معموال 
دولت اواخر ســال حدود 40 هزار تــن از بازار خريد مى كند و از آن 
براى هدف هاى سفته بازى و رانت جويى مانند خريد محصوالت بنجل 

و ارزان قيمت با قيمت باالتر سوءاستفاده مى شود. 
وى در ادامه با اشاره به وابســتگى بخش اعظمى از كاالهاى اساسى 
مانند روغن، شكر، ذرت، كنجاله و ... به بازار خارج، تصريح كرد: از 
گذشته به صورت برنامه ريزى شده اين كاالها خريدارى شده و حتى با 
وجود محدوديت ها ارز مورد نياز اين كاال تخصيص پيدا كرده است. 
اما سال گذشته يكى از مسئوالن پيشــنهاد تأمين كاال از بازارچه هاى 
مرزى را ارائه داده بود كه نشــان مى دهد برخــى از مديران نه تنها با 
مسائل و چالش ها آشنا نيستند، بلكه اگر اين تصميمات اجرايى شود 
فاجعــه به بار مى آيد؛ زيرا به دليل تخصيص يارانه و رانت به كاالهاى 

اساسى قطعاً در بازارچه مرزى اين كاالها از كشور خارج مى شود. 
 چرا مسئوالن عالى رتبه درگير مرغ و تخم مرغ شدند؟ 
وى با بيان اينكه استفاده نكردن از راهكارهاى علمى سبب شده بخش 
اعظمى از كار رئيس جمهور و وزرا صرف جلسات تنظيم بازار مرغ، 
تخم مرغ و كنجاله شود، تصريح كرد: علم ايجاد شده كه از ديدگاه هاى 
شخصى استفاده نشود. به عنوان مثال چند سال گذشته مبالغ زيادى ارز 
به واردات گوشــت قرمز تخصيص پيدا كــرد كه بر نقدينگى جامعه 
تأثير گذاشــت. تورم سهم مردم شد و فقط ده تا 15 درصد جامعه از 

آن استفاده كردند. 
چراغى افزود: به طور كلى مسئوالن زمانى كه مشكالت به درجه آخر 
مى رسد مبالغ زيادى ارز دريافت مى كنند و بى كيفيت ترين محصول را 
به كشــور وارد مى كنند و درنهايت در زمان توزيع آن نيز عده خاصى 
دخالت مى كنند. در مجموع ضرر اين تصميمات چندين برابر سودى 
است كه به كشور مى رسد؛ بنابراين مسئوالن تصميم گيرنده حاال بايد 
پاسخگوى برنامه هاى خود باشــند، زيرا از سال هاى اول انقالب اين 
محصوالت در كشور توزيع شده، اما دهه 60 و در زمان جنگ كاالهاى 
يارانه اى به رغم شرايط به خوبى توزيع مى شد، اما حاال همه مشكالت 

به گردن تحريم ها مى افتد. 

پيش بينى وضعيت بورس
 در 3 ماه سال آينده

 يك كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه در روزهاى باقى مانده 
ســال 1399، اتفاق خاصى در بازار رخ نخواهد داد، درمورد وضعيت 
بازار سرمايه در 3 ماه نخست سال آينده گفت: وضعيت بازار سرمايه 
تا پيش از برگزارى انتخابات رياســت جمهورى بسيار اميدواركننده 

خواهد بود.
فردين آقابزرگى در گفت و گو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه اصالح قيمتى 
كه در چند ماه اخير انجام شــد زمينه مســاعدى را براى ايجاد تعادل 
در بازار ســرمايه فراهم كرده اســت، اظهار كــرد: هرچند تصورات 
غيركارشناســى وجود دارد مبنى بر اينكه دامنه نوسان نامتقارن باعث 
بازگشت تعادل نسبى به بازار ســرمايه شده است، درصورتى كه اين 

تصور اشتباه محض است. 
ذات و درون بازار نظام عرضه و تقاضا را به ســطحى رســانده است 
كه شــركت هاى پر وزن مانند پااليشــى، پتروشــيمى، فوالد، كانى 
و... تعديالت قيمت داشــته داشــتند و اكنون به نقطــه ارزنده براى 

سرمايه گذارى بلندمدت و ميان مدت رسيده اند.
وى ادامه داد: از طرف ديگر نرخ ارز ثبات نســبى را تجربه مى كند و 
سبب انفعال در ساير بازارها از جمله بازار مسكن شده است. در اين 
روزهاى باقى مانده اتفاقى در شــاخص رخ نمى دهد. اما در ماه هاى 
ابتدايى ســال آينده به داليل مذكور با محوريت تجربياتى كه در سال 
1399 رخ داده است، نگاه به ارزش ذاتى سهم ها محور اصلى تحليل ها 

خواهد بود.
اين كارشــناس بازار سرمايه با بيان اينكه نقطه باطراوت بازار سرمايه 
تا پيش از برگزارى انتخابات رياســت جمهورى در خردادماه است، 
توضيح داد: زيرا همه طيف ها در انتخابات ســعى مى كنند با تشويق 
و اعالم حمايت از بازار ســرايه به منظور جلب نظر مردم و 50 ميليون 
سهام دار در بورس، اقدام كنند و اين موضوع در كنار اصالح قيمت ها 
و انفعال ســاير بازارها قرار مى گيرد و وضعيت بازار سرمايه در اين 3

ماه اميدواركننده است.

بازار متفاوت مسكن در شب عيد
 بازار شــب عيد، برخى فروشــندگان را به گمان رونق سنتى ادوار 

گذشته، وارد بازار كرده است.
قيمت هاى پيشنهادى برخى فروشندگان با تقاضا و شرايط نسبى ثبات 
در بازار مسكن طى چند ماه اخير همخوانى ندارد. معموال در ادوارى 
كه بازار مســكن در ركود قرار دارد، بازار شب عيد، به صورت مقطعى 
وارد فاز رونق مى شود و به واسطه افزايش تقاضا قيمت ها نيز افزايش 
پيدا مى كند، اما امسال بازار شب عيد كمى متفاوت از سال هاى گذشته 

است.
از آبان ماه به واسطه تحوالت بين المللى و كاهش ريسك هاى اقتصادى 
و غيراقتصادى، جهش قيمت  مسكن متوقف شد تا سرعت رشد قيمت 
مســكن طى ماه هاى اخير كمتر شود. تحقيقات ميدانى نشان مى دهد، 
كاهش انتظارات تورمى در بازار شب عيد همچنان ادامه دارد اما برخى 
فروشندگان به تصور بازار سنتى، براى فروش ملك خود وارد شدند و 
گاه قيمت هاى باالتر از ظرفيت تقاضا و شرايط بازار پيشنهاد مى دهند.

دوره اخير ركود در بازار مسكن حدود 2سال ونيم به طول انجاميد اما 
از ماه هاى گذشــته برخى واسطه هاى ملكى همچنان اميدوار بودند تا 
در شب عيد، بازار به رونق نسبى برسد و ماجراجويى هاى خريداران به 
قرارداد منتج شود، اما تحقيقات ميدانى و اظهارات برخى واسطه هاى 

ملكى حكايت از عدم تحقق اين پيش بينى دارد.
برخى از واسطه هاى ملكى در مناطق مصرفى و پرمعامله بر اين باورند 
كه بسيارى از فروشندگان كه طى ماه هاى گذشته به دليل فروكش كردن 
تب تورمى قيمت مسكن و ثبات نســبى در بازار از فروش منصرف 
شده بودند و نتوانســتند ملك خود را با قيمت هاى پيشنهادى مدنظر 
به فروش برســانند، در بازار فعلى شب عيد به تصور اينكه بازار رونق 
ســنتى شــب عيد را دارد، وارد بازار شــدند و قيمت هاى پيشنهادى 

باالترى نسبت به هفته هاى گذشته ارائه دادند.
بــه گفته آنها، با وجود اينكه در هفته پايانى ســال قرار داريم، تقاضا 
به نسبت دوران مشــابه در سال هاى گذشته نيست و همچنان برخى 
خريداران واقعى مسكن در بازار، اميدوار به كاهش قيمت مسكن در 

سال آينده هستند.

معاون امور باغبانى جهادكشاورزى استان:
خسارتى از سرمازدگى نداشتيم

■ كمتر از 10 درصد باغات همدان شكوفه داده اند
 معاون امور باغبانى سازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه كمتر از ده درصد 
باغات همدان شــكوفه كرده است، گفت: در بيشتر شهرستان هاى استان وضعيت باغات 

نرمال بوده و كمتر از ده درصد از درختان ميوه باغات شكوفه داده اند.
رحيم بيات در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه هنوز گزارشى مبنى بر خسارت در 
باغات استان همدان نداشته ايم، اظهار كرد: با توجه به بارش هاى اخير تاكنون خسارتى از 

سرمازدگى در باغات استان همدان گزارش نشده است.

وى دربــاره توصيه هاى جهادكشــاورزى به باغداران، تصريح كرد: بــه باغداران توصيه 
مى شود به هشدارهاى هواشناسى توجه داشته باشند و در شب هايى كه دماى هوا به زير 

صفر مى رسد، باغات خود را غرقاب كنند تا از خسارت سرمازدگى كاسته شود.
معاون امور باغبانى سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به استفاده از بخارى هاى 
باغى براى كاهش خسارت ســرمازدگى باغات، افزود: كشاورزان و باغداران درصورت 

داشتن بخارى مى توانند در زمان هايى كه دماى هوا به زير صفر مى رسد، استفاده كنند.
بيات با بيان اينكه باغات استان همدان به دستگاه هاى ضدتگرگ و ضدسرما مجهز نيستند، 
يادآور شــد: باغداران با توجه به شــرايط اقليمى منطقه از كودهاى پتاسه استفاده كنند و 

تغذيه درختان را بهبود بخشند.

غزل اسالمي»
 توزيع سيب و پرتقال تنظيم بازاري از فردا 

(چهارشنبه) در 38 نقطه شهر آغاز مي شود.
طبق اعالم رئيس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان همدان قيمت پرتقال و سيب 
ســفيد تنظيم بازارى ده هزار و 800 تومان و 

سيب قرمز 8 هزار تومان تعيين شد.
حميدرضا متين از ذخيره سازى هزار تن سيب 
و پرتقــال خبر داد و گفت: اين مقدار ميوه با 
قيمت پايين تر از نرخ ميانگين بازار به شيوه اى 

كه برنامه ريزى شده توزيع مى شود. 
متيــن تصريح كــرد: توزيع ميوه هــا از روز 
چهارشــنبه در 38 نقطه از شهر همدان آغاز 
مي شــود و بخش خصوصى نيز حجم زيادى 
از ميوه هــاى نــوروزى را در ســردخانه ها 
نگهدارى مى كند، بنابراين مشــكلى در تأمين 

و توليد ميوه وجود ندارد.
 توزيع 220 تن مرغ منجمد 

در همدان
مديرعامل شركت پشــتيبانى امور دام استان 
همــدان از توزيــع مــرغ منجمــد در بازار 
همدان خبر داد و گفت: با هماهنگى سازمان 
جهادكشاورزى و ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان توزيع 220 تن مرغ منجمد از 
ديروز 25 اســفندماه آغاز شده و درصورت 

نياز بازار مقدار بيشتري توزيع خواهد شد. 
ابوالفضــل اينانلو بــا بيان اينكــه با تصميم 
كارگروه تنظيم بازار استان توزيع مرغ منجمد 
در استان آغاز شــد، اظهار كرد: سهميه اوليه 
مرغ منجمد 220 تن درنظر گرفته شده است 
و درصورتى كه شــرايط بازار بــراى توزيع 

مناسب باشد، اين توزيع ادامه خواهد يافت.
وى تصريــح كرد: قيمت مــرغ منجمد براى 
مصرف كننده 15 هــزار و 500 تومان در نظر 
گرفته شده اســت و به محض اينكه كارگروه 
تنظيم بازار اســتان اعالم كند، دوباره توزيع 

خواهد شد.
جواد عاشــورى هم اعالم كــرد: تقاضا براى 
مــرغ گرم زياد اســت اما از امروز سه شــنبه 
عرضه مرغ در بازار همــدان افزايش خواهد 

يافت.
  اقالم اساســى مردم فراتر از نياز 

براى نوروز تأمين شد
اســتاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 

هم در جلسه ســتاد تنظيم بازار استان گفت: 
اقالمى مانند گوشت مرغ، روغن، شكر و ميوه 
فراتر از نياز مردم استان براى شب عيد تأمين 

شده و به تدريج وارد بازار مى شود.
ــه صــد  ــه داد: روزان ــد ادام ــر پورمجاه ظاه
تُــن روغــن از برندهــاى مختلــف بيــن 
ــال  ــى درح ــاى صنف ــگاه ها و واحده فروش
توزيــع اســت و عامــالن فــروش بــراى 
جــذب و انتقــال ســهميه روغــن اســتان بايــد 

ــند. ــته باش ــترى داش ــت بيش هم
وى بــا بيــان اينكــه مصــرف شــكر در 
عيــد  شــيرينى  پخــت  بــراى  قنادى هــا 
ــكر و  ــرد: ش ــان ك ــه، خاطرنش ــش يافت افزاي
قنــد بخــش صنــف و صنعــت و خانــوار بــه 
ميــزان الزم در انبارهــاى اســتان وجــود دارد 
ــن  ــدگان بي ــاز مصرف كنن ــور ني ــه فراخ و ب
فروشــگاه ها، اصنــاف و واحدهــاى صنعتــى 

ــود. ــش مى ش ــع پخ توزي
وى تصريــح كــرد: اقــالم اساســى موردنيــاز 
ــن   ــه تأمي ــورت گرفت ــر ص ــا تدابي ــردم ب م
شــده و فراينــد عرضــه و رســيدن بــه دســت 
ســازمان دهى  نيازمنــد  مصرف كننــده 

ــت. ــرى اس قويت
در  كــه  داد  خاطــر  اطمينــان  پورمجاهــد 
هيــچ كــدام از گروه هــاى كااليــى كمبــودى 
وجــود نــدارد و مــردم بــا صبــر و شــكيبايى 

و جلوگيــرى از تشــكيل صــف مايحتاجشــان 
ــد. ــدارى كنن را خري

 گرانفروشــى بيشــترين شكايت 
مردم از اصناف همدان

رئيس بازرسى و نظارت اتاق اصناف همدان 
گرانفروشــى، كم فروشى و تقلب را بيشترين 
تخلف اصناف همدان دانست و گفت: از 15

اســفند تاكنون 150 فقره شكايت به بازرسى 
اتاق اصناف رســيده كــه 70 مورد به صدور 

حكم و جريمه منجر شده است.
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــرى در گفت وگ ــى باق مصطف
ــاز  ــى ســال ني ــام پايان ــان اينكــه در اي ــا بي ب
ــم، اظهــار كــرد:  ــه بازرســى بيشــترى داري ب
نيروهــاى بازرســى به صــورت 2 شــيفت 
صبــح و بعدازظهــر در ســطح شــهر حضــور 

ــد. دارن
ــه اســتقرار اكيــپ نظــارت  ــا اشــاره ب وى ب
تعزيــرات  و  اصنــاف  اتــاق  بازرســى  و 
افــزود:  مركــزي،  پيــاده راه  در  حكومتــى 
اكيــپ بازرســى در پيــاده راه مركــزى بــا 
حضــور قاضــى كشــيك تعزيــرات حكومتــى 
مى تواننــد  مــردم  و  دارنــد  حضــور 
به صــورت حضــورى شــكايات خــود را 

ــد. ــرح كنن مط
باقــرى درباره تداخل صنفــى در ايام پايانى 
سال، خاطرنشان كرد: تداخل صنفى كمى در 

مركز شهر رخ مى دهد، به طورى كه در سرگذر 
و سبزه ميدان واحدهاى ميوه فروشى فعاليت 
خــود را به آجيل و شــكالت تغيير مى دهند 
كه ايــن تخلف نيز محدود بــوده و برخورد 

مى شود.
ــاف  ــاق اصن ــارت ات ــى و نظ ــس بازرس رئي
ــودن  ــوش ب ــه خام ــان اينك ــا بي ــدان ب هم
ــف  ــى ها تخل ــاى روان در مرغ فروش تابلوه
اســت، تصريــح كــرد: از روز گذشــته قيمــت 
مصــوب مــرغ 20 هــزار و 400 تومــان 
موظــف  مرغ فروشــان  و  شــده  مصــوب 
ــد. ــه كنن ــت عرض ــن قيم ــه همي ــتند ب هس

وى گرانفروشى، درج نكردن قيمت و استفاده 
از آجيل و شــيرينى تاريخ گذشته را از عمده 
تخلفــات صنف آجيــل و شــيرينى همدان 
دانست و گفت: شيرينى و آجيل در سالجارى 
افزايش قيمت نداشــته و اگر واحدى افزايش 
قيمت داشــته باشد گرانفروشــى به حساب 
مــى رود و آجيل و شيرينى فروشــان هر روز 

درحال رصد هستند.
رئيــس بازرســى و نظــارت اتــاق اصناف 
همدان در پايــان تأكيد كرد: اگر شــكايات 
مردمى نباشــد واحد بازرســى نمى تواند به 
نتيجه دلخواه برســد و حضور مردم به عنوان 
بازرسان افتخارى مى تواند به ما در رسيدگى 

به تخلفات كمك كند.

 مديركل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان همدان گفت: نرخ كرايه در بخش حمل 
و نقل جاده اى عمومى مســافر در اين استان، 
از امروز و در آســتانه فرا رســيدن تعطيالت 

نوروزى حدود 20 درصد افزايش يافت.
صفر صادقى راد در گفت وگو بــا ايرنا افزود: 
براساس روال ســال هاى گذشته، به دليل تردد 
يك ســر خالى اتوبوس ها در تعطيالت نوروز، 
نرخ بليت اتوبوس در ايام تعطيالت و سفرهاى 

نوروزى 20 درصد افزايش مى يابد.
وى اظهار كرد: در همين ارتباط و براى رعايت 
كامل دستورالعمل هاى بهداشتى، فاصله گذارى 
اجتماعــى و فعاليــت ناوگان حمــل و نقل 
عمومى، اتوبوس ها با 50 درصد ظرفيت، اقدام 

به جابه جايى مسافر مى كنند.

صادقى راد عنوان كرد: اين افزايش قيمت تا 17
فروردين ســال 1400 ادامه دارد و پس از آن 

قيمت ها به نرخ قبلى بازمى گردد.
وى تصريح كرد: صاحبان شركت ها، مؤسسات 
حمل ونقــل مســافر و راننــدگان موظف به 
رعايــت اين نرخ ها و به دنبال آن رعايت كامل 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 

اجتماعى هستند.
مديركل راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى 
اســتان همدان خاطرنشان كرد: به دليل شرايط 

كرونايــى، بايــد مســافرت جــاده اى تنها با 
غربالگــرى مســافران و راننــدگان از طريق 
سامانه هاى وزارت بهداشــت براى شناسايى 
بيماران احتمالى و ممانعت ورود و اســتفاده 
آنها از وسايل نقليه حمل و نقل جاده اى مسافر 

انجام شود.
صادقــى راد در رابطه با ميزان تقاضاى ســفر 
در ايــن روزها نيــز گفت: نــاوگان اتوبوس 
برون شهرى با تقاضاى چندانى مواجه نيست و 
امسال نسبت به سال هاى گذشته به دليل شيوع 

كرونا تقاضاى سفر كاهش يافته است، هرچند 
كه ناوگان آمادگى كامل براى خدمت رسانى به 

مسافران را دارد.
وى يادآور شد: با توجه به امكان خريد اينترنتى 
بليت، همه امكانات براى فروش غيرحضورى 
فراهم است و از اين نظر مردم مشكلى ندارند 
و مى توانند بليت هاى خود را از طريق اينترنت 
و سايت هاى مشــخص و مجاز شركت هاى 

مسافربرى دريافت كنند.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
همدان تأكيد كرد: مســافران درصورت بروز 
هرگونه مشــكل و يا داشــتن انتقاد مى توانند 
مراتب را براى رسيدگى فورى به سامانه 141
اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 

همدان گزارش كنند.

بازار عيد نوروز
در همدان زير ذره بين 

استاندارد
 مديركل استاندارد استان همدان از بازرسى 
ويژه بازار خبر داد و گفت: ترازوهاى صنوف 
براى جلوگيرى از كم فروشــى مورد سنجش 
قــرار گرفتــه و همچنين از توزيــع اجناس 
بى كيفيــت و غيراســتاندارد در بازار اســتان 

ممانعت مى شود.
محمد مــددى اظهار كرد: در طرح بازرســى 
ويژه نــوروز ترازوهاى صنــوف عرضه مواد 
غذايى و پروتئينى، شيرينى و شكالت و آجيل 
سنجش و ارزيابى مى شود. وى به ايرنا تأكيد 
كرد: رصد وزن ها و مقياس ها با حقوق و منافع 

مصرف كنندگان ارتباط مستقيم دارد و عالوه بر 
واحدهاى صنفى با اولويت، ترازوهاى ســيار 
مورد استفاده دستفروشــان نيز مورد سنجش 
قرار مى گيرد. مديركل استاندارد استان همدان 
به كاليبراســيون 5 هزار و 505 ترازوى سبك 
مورد استفاده در شبكه دادوستد عمومى استان 
در سالجارى اشاره كرد و گفت: اين آزمون ها 

به صورت دوره اى و مستمر انجام مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: فرايند سنجش و آزمون 
دســتگاه هاى توزين ســبك و سنگين توسط 
سازمان  به  وابســته  ســيار  آزمايشــگاه هاى 
اســتاندارد انجام و درصورت شناسايى نقص 
و مشكل، دستگاه به صورت موقت تا برطرف 
كردن ايرادهــاى اعالم شــده از چرخه ارائه 

خدمات خارج مى شود.
مددى با بيان اينكه به روى دستگاه هاى توزين 

پس از كاليبراسيون برچسبى حاوى نام وسيله، 
شماره شناســايى، تاريخ و انقضاى آزمون و 
عالمت استاندارد درج مى شود، از شهروندان 
خواست براى حفظ حقوق خود و اطمينان از 
صحت عملكرد وســايل توزين به وجود اين 

برچسب توجه كنند.
مديركل اســتاندارد اســتان همدان همچنين 
به رصــد بــازار از حيث اجنــاس تقلبى و 
غيراستاندارد اشــاره كرد و افزود: در راستاى 
حمايت از مصرف كنندگان تمام كاالهاى بدون 
عالمت اســتاندارد از اين از واحدهاى صنفى 
جمع آورى و تذكرهاى الزم به فروشــندگان 
براى خريدارى اجناس داراى نشان استاندارد 

از عمده فروشى ها و كارخانه ها داده مى شود.
به گفته وى، فروش كاالهاى مشمول استاندارد 
اجبــارى، بدون اين نشــان جرم محســوب 

مى شود و براساس قانون فروشندگان متخلف 
به تعزيــرات حكومتى و صنايــع توليدكننده 
اين محصــوالت براى پيگيرى جرايم خود به 

دادگسترى معرفى مى شوند.
مددى تصريح كــرد: در جريان رصد بازار از 
ابتداى ســال يك هزار و 613 مورد از اجناس 
عرضه شــده در صنوف مختلف استان براى 

آزمون نمونه بردارى شده است.
وى بــه مصرف كنندگان توصيه كــرد: براى 
بررســى اصالت عالمــت اســتاندارد كاالى 
خريدارى شــده مى توانند كــد ده رقمى زير 
عالمت اســتاندارد را به ســامانه 10001517 
پيامــك كرده و از اين طريــق از ويژگى هايى 
نظير نام كارخانه، آدرس محل توليد محصول 
و اعتبار پروانه استاندارد محل توليد محصول 

آگاه شوند.

رئيس سازمان صنعت و معدن استان خبر داد

توزيع ميوه هاى نوروزي از فردا
■ مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام: توزيع مرغ منجمد كيلويي 15 هزار و 500 توماني امروزآغاز مى شود

■ معاون استاندار: كمبود كااليي نداريم، مردم از ايجاد صف جلوگيري كنند

كرايه حمل ونقل جاده اى استان
 20 درصد افزايش يافت

آگهى فقدان سند 
آقــاى بهمــن ســليمى مويــد دو بــرگ استشــهاد محلــى مصــدق بــه 
مهــر دفترخانــه 48 بهــار مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت 
ششــدانگ اعيانــى پــالك ثبتــى 9621 فرعــى از 139 اصلــى واقــع 
در بخــش چهــار كــه ذيــل دفتــر 263 صفحــه 338 ثبــت 39715 
ــر  ــزد كســى در بيــع شــرط نيســت كــه در اث ســابقه ثبــت دارد ن
ســهل انگارى مفقــود گرديــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه 
ــا در صورتــى  ــون ثبــت آگهــى مى شــود ت ــاده 120 آيين نامــه قان م
كــه كســى مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
ــس از  ــدت 10 روز پ ــا م ــى ت ــر آگه ــخ نش ــد از تاري ــود مى باش خ
ــراض خــود را  ــه و اعت ــه اداره ثبــت محــل مراجع انتشــار آگهــى ب
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد. 
لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت 
ــه اداره ثبــت  ــا ســند معاملــه ب اعتــراض اصــل ســند مالكيــت و ي
ارائــه نگــردد. اداره ثبــت اســناد و امــالك ســند مالكيــت المثنــى را 
طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــى فــوق تســليم خواهــد نمــود. 

(م الف 570)
هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار
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آگهى مناقصه (نوبت دوم)

محمدحسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ پروژه (ريال)نوع پروژهرديف
5/800/000/000

گريد و نوع 
شركت

مبلغ ضمانتنامه شركت 
در فرآيند ارجاع كار

محل اعتبار 
پروژه

اصالح رفيوژ وسط بلوارخليج 1
فارس شامل تخريب جدول 

قديمى،پى كنى،بتن ريزى،اجراى 
جدول و كف پوش كف رفيوژ 

مطابق برآوردو براساس فهرست 
بهاء ابنيه سال 99

اسناد دو ساله
3/500/000/000

تملك 290/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه
دارايى هاى   

سرمايه اى سال 
99 اسناد سه ساله

1/300/000/000
نقد

1/000/000/000
كليه متقاضيان جهت شركت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran  اقدام نمايند و جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.
متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 99/12/20 تا مورخ 99/12/26 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 1400/01/07 تا آخرين روز قبل از كميسيون 

نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل پي دي اف در سامانه اقدام نمايند.
شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.
كليه كسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد.

ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسالمي برابر بخشنامه ابالغي قابل پرداخت مي باشد.
به پيشنهاد هاي مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست چهار پاكت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه و به شرح ذيل تكميل نمايند:
پاكت الف: متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب IR170600740901109663562012  بانك مهرايران بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در داخل پاكت الف قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و يا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد 

خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند، همچنين در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف بارگذاري شود.
پاكت ب: متقاضيان مي بايست رزومه كاري،گواهينامه صالحيت پيمانكاري و آخرين تغييرات شركت، فتوكپي شناسنامه وكارت ملي مدير عامل و رئيس هيات مديره، اسناد 

مناقصه را در داخل پاكت ب قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نمايند و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري شود.
پاكت ج: متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تكميل وامضا و مهر نمايند وآن را داخل پاكت ج قرارداده ودرب پاكت را ممهور به مهر وامضا نمايند و در سامانه تداركات 

الكترونيكي دولت به صورت فايل پي دي اف بارگذاري شود.
مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، اسناد مناقصه را بصورت الكترونيكي و فيزيكي تحويل نمايند. محل تحويل نسخه فيزيكي (ضمانت نامه) دبيرخانه شهرداري نهاوند 

و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مي باشد .
متقاضيان مي بايست هرسه پاكت الف،ب،ج را در داخل پاكت ((د)) قرارداده و درب پاكت را ممهور به مهر و امضا نموده و همچنين آدرس دقيق و شماره تماس شركت را روي 
پاكت نوشته و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/01/07 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند كه بصورت تحويل نسخه فيزيكي مي باشد و محل تحويل نسخه الكترونيكي سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مي باشد.
نظارت برنحوه اجراي كار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران مي باشد .

كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح مورخ 1400/01/08 تشكيل و ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) در كميسيون مناقصه در محل (شهرداري) 
بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد، پيشنهادها مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعالم كميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و پس از تاييد اعضاء 
كميسيون و بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد، سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد ميگردد.

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/12/26 

(م الف 982 )

موضوع : رفيوژ بلوارخليج فارس
 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه اصالح و بازسازي 
رفيوژ وسط بلوار خليج فارس را به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و داراي گريد حداقل 5 ابنيه با شرايط 

ذيل واگذار نمايد:

آگهـي مزايده

بنياد تعاون زندانيان استان همدان

يك  دارد  نظر  در  همدان  زندانيان  تعاون  بنياد 
دستگاه خودروى سوارى دنا  سفيد مدل 1394 
عمومى  مزايده  طريق  از  را  خود  نياز  بر  مازاد 

بفروش برساند.
و  خودرو  بازديد  جهت  مى توانند  متقاضيان 
دريافت فرم شركت در مزايده از روز سه شنبه 
مورخ 99/12/26 لغايت پنجشنبه 99/12/28 
از ساعت 9 الى 14 به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

بنزين  پمپ  جنب  فلسطين-  ميدان  همدان- 
فلسطين- بنياد تعاون زندانيان همدان

آگهى مزايـده 
اجاره يك دستگاه بيل بكهو

دهيارى دستجرد بخش اللجين شهرستان بهار

دهيــارى دســتجرد بخــش اللجيــن شهرســتان بهــار در نظــر 
دارد يــك دســتگاه بيــل بكهــو خــود را بــه مــدت يــك ســال 

اجــاره دهــد. 
ــنهادات  ــود پيش ــى ش ــوت م ــاره دع ــان اج ــه متقاضي از كلي
كتبــى خــود را در پاكــت دربســته حداكثــر تــا تاريــخ  
ــه دفتــر شــركت تعاونــى دهيــارى هــاى بخــش  99/12/28  ب
اللجيــن واقــع در اللجيــن- بلــوار آيــت ا... خامنــه اى- 

ــد. ــل نماين ــدارى تحوي ــاختمان بخش س
ــاس  ــماره  09183128340 تم ــا ش ــتر ب ــات بيش ــت اطالع جه

ــد. حاصــل نمايي
ضمنــا هزينــه چــاپ اگهــى بــه عهــده برنــده مزايــده و قيمــت 

پايــه اجــاره 50/000/000 ريــال مــى باشــد.

https://www.farsnews.ir/hamedan
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مد   ير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران:فريده حسينى فرزام، سولماز عنايتى

 زهره عباسى
شماره تلفن تماس:  38324330

پيش بينى بارش نرمال در بهار 1400
 سرپرســت اداره كل هواشناســى اســتان همدان گفت: براســاس 
پيش بينى هاى فصلى انتظار مى رود كه اســتان همدان در فروردين ماه 
و نيمه اول ارديبهشــت 1400، بارشى در سطح نرمال و فراتر از نرمال 

را تجربه كند.
حســين عابد در گفت و گو با فارس در همدان با بيان اينكه مقدار بارش 
استان همدان از ابتداى سال آبى (اول مهر 1399) تا 23 اسفند 1399 
برابــر با 220 ميليمتر بوده كه نســبت به بلندمدت 8 ميليمتر افزايش 

بارش داشته اســت، اظهار كرد: بيشترين مقدار بارش استان در نهاوند 
با 286 ميليمتر بوده كه البته نســبت به بلندمدت 27 ميليمتر كاهش 
داشــته و كمترين بارش در شهرســتان كبودراهنگ بــه ميزان 176 
ميليمتر بوده كه 9 ميليمتر نسبت به بلندمدت بارش بيشترى را تجربه 
كرده است. وى افزود: در بارش نقطه اى(ايستگاهى) رزن با 310 ميليمتر 
بيشترين مقدار بارش و فامنين با 181 ميليمتر كمترين مقدار بارش در 

ايستگاه هاى اصلى را ثبت كردند.
سرپرســت اداره كل هواشناسى استان همدان تصريح كرد: اين درحالى 
اســت كه بارش كشور در همين بازه زمانى 108 ميليمتر ثبت شده كه 

نســبت به سال گذشته 37 و نســبت به بلندمدت 31 درصد كاهش را 
نشان مى دهد.

وى ادامه داد: در بين استان هاى كشور البرز با 9 درصد افزايش بيشترين 
دريافت بارش را نســبت به بلندمدت داشــته و سيستان و بلوچستان 
با 92 درصد كاهش، نســبت به بلندمدت از شــرايط بارشى نامناسبى 

برخوردار است.
عابد تأكيد كرد: براساس بيش بينى هاى فصلى انتظار مى رود كه استان 
همدان در فروردين ماه و نيمه اول ارديبهشت 1400، بارشى در سطح 

نرمال و فراتر از نرمال را تجربه كند.

آماده باش 25 نيروى عملياتى تويسركان 
در 9 نقطه

 مديــر اورژانس پيش بيمارســتانى تويســركان از آماده باش 25
نيروى عملياتى و اســتقرار 9 آمبوالنس اورژانس تويســركان در 9

نقطه در چهارشنبه پايان سال خبر داد.
فرشــاد عبدالملكى در نشست خبرى به مناســبت چهارشنبه پايان 
ســال، با بيان اينكه سال گذشــته 2 نفر در اين بازه زمانى از ناحيه 
چشم و صورت آســيب ديدند، اظهار كرد: خوشبختانه تا اين لحظه 
هيچ گزارشــى مبنى بر مصدوميت درباره چهارشــنبه پايان سال در 
تويسركان نداشتيم، اميدواريم با رعايت نكات ايمنى از سوى مردم با 

هيچ موردى از مصدوميت مواجه نشويم.
وى از اجراى طرح آموزش عمومى در طرح «چهارشــنبه ايمن» 
در بيــن جوامــع مختلــف در قالــب پمفلت و فضــاى مجازى و 
برگزارى مســابقه نقاشى با هدف فرهنگ سازى بين دانش آموزان، 
از شناســايى نقاط پرخطر در برگزارى چهارشــنبه پايان ســال 
ســخن به ميان آورد و گفت: با توجه به اينكه بيشــترين مصدوم 
اين آئين افراد 16 تا 22 ســال اســت بر همين اســاس اورژانس 
پيش بيمارســتانى اين شهرســتان با همكارى آموزش و پرورش، 
با هدف آموزش و آگاه ســازى اين طيف كليپ آموزشــى توليد و 

ارائه كرده است.
مدير پيش بيمارستانى اورژانس شهرستان تويسركان از آماده باش 25

نيروى عملياتى و اســتقرار 9 آمبوالنس اورژانس در 5 نقطه شهرى 
و 4 نقطه روســتايى از ســاعت 18 تا 21 روز سه شنبه به مناسبت 
چهارشــنبه پايان سال خبر داد و گفت: 2 نفر نيروى انسانى به واحد 

اپراتور اورژانس براى پاسخگويى به مردم اضافه كرديم.
وى بــا تأكيد بر مراقبت والديــن از فرزندان و رعايت نكات ايمنى با 
هــدف جلوگيرى از بــروز حوادث تلخ، در زمينــه برخى از اقدامات 
اورژانس خاطرنشــان كرد: تعداد دســتگاه  آمبوالنس هاى اورژانس 
شهرستان را با خريدارى يك دستگاه آمبوالنس بنز با صرف اعتبارى 

بالغ بر 2 ميليارد تومان به 9 دستگاه افزايش يافت.
عبدالملكى با اشــاره به كســب رتبه دوم اســتان همدان توســط 
اورژانس پيش بيمارستانى تويســركان به لحاظ شاخص هاى ارزيابى 
عملكرد و جذب يك نيروى خانم براى اورژانس اين شهرستان براى 
نخســتين بار، اضافه كرد: تعداد نيروى انسانى اورژانس تويسركان با 

جذب 25 نفر در سالجارى، به 53 نفر افزايش پيدا كرد.
وى تعــداد پايگاه هاى اورژانس پيش بيمارســتانى تويســركان را تا 
ســال گذشــته 4 پايگاه دانســت و افزود: با ايجاد 3 پايگاه اورژانس 
در شــهرهاى سركان و فرسفج و روستاى ميانده با حمايت مسئوالن 
تعداد پايگاه هاى اورژانس اين شهرســتان به 7 پايگاه رســيد؛ البته 
براى ايجاد و فعال سازى هر پايگاه بيش از 2 ميليارد و 500 ميليون 

تومان صرف شده است.
مدير اورژانس پيش بيمارســتانى شهرســتان تويسركان با اشاره به 
اينكه 7 پد بالگرد فعال در اين شهرســتان در روســتاهاى دواليى، 
ميانده، والشــجرد، اشتران و در بيمارستان تازه ساز شهيد سليمانى، 
ميررضى و شــهر فرسفج هستند، همكارى و همراهى اداره ورزش و 
جوانان با اورژانس در اين زمينه را قابل تحســين دانســت و گفت: 
خوشــبختانه همــه آمبوالنس هــاى اورژانس مجهز بــه به روزترين 

تجهيزات پزشكى شدند.
وى از تحويــل 4 دســتگاه آمبوالنــس موتورى با اعتبــارى حدود 
700 ميليــون تومان در ارديبهشــت ماه ســال آينده بــه اورژانس 
پيش بيمارستانى شهرســتان تويسركان خبر داد و خاطرنشان كرد: 
آمبوالنس موتورى با توجه به بافت شــهرى تويسركان كمك شايانى 

در ارائه خدمات بهتر و سريع تر به جامعه هدف مى كند.
عبدالملكى از ساخت ساختمان پايگاه اورژانس شهر سركان با كمك 
500 ميليون تومانى خيران نيك انديش ياد كرد و گفت: ســاختمان 
پايگاه اورژانس سركان در زمينى به مساحت 300 متر مربع درحال 

ساخت و تا ارديبهشت ماه سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با اشاره به اهداى يك هزار متر مربع زمين براى ساخت ساختمان 
پايگاه اورژانس جاده اى وردآورعليا يادآور شد: براى ساخت ساختمان 

پايگاه اورژانس و رودآورد عليا هم با چند خير صحبت كرديم.
مدير اورژانس پيش بيمارستانى شهرستان تويسركان به فعال سازى 
ســامانه «آســايار» با هدف ارائه خدمات به شكل الكترونيك، حذف 
كاغذ، رصد و ارزيابى خدمات دهى اورژانس، بهره ورى درست و بيشتر 

از زمان را برخى از مزيت هاى اين سامانه عنوان كرد.
وى در پايــان ســخنانش از اجــراى طرح ارائه خدمــات به مناطق 
محروم و كم برخــوردار و با خدمات  دهى آموزشــى، درمانى، توزيع 
دارو و ماســك با همكارى ســپاه و بســيج خبر داد و گفت: شــايد 
نخستين شهرستانى كه در كشور اين طرح را عملياتى كرد، اورژانس 

شهرستان تويسركان بود.

    خبرگزارى فارساستانهاهمد   ان    خبرگزارى فارساستانهاهمد   ان

 طرح «شهيد سليمانى» در راستاى اجراى 
منويات مقام معظم رهبــرى و پيرو تفاهم نامه 
ســازمان بســيج مستضعفين ســازمان بسيج 
مســتضعفين و وزارت بهداشــت، در 3 حوزه 
مراقبت، حمايت و نظارت با هدف قطع زنجيره 
ويروس كرونا از اواخر آبان ماه سالجارى در نقاط 

مختلف كشور آغاز شد.
در اين طرح كارمندان ادارات، سپاه، بسيج اقشار، 
هالل احمر و اورژانس، ســازمان هاى مردم نهاد، 
ســفيران سالمت، اصحاب رســانه، فرمانداران، 
شهرداران، بخشداران و دهياران و در يك كالم 
آحاد جامعه در يك پايگاه جهادى و در يك صف 
مشترك برگرفته از روحيه جهادى سردار «قاسم 
ســليمانى» براى دفاع از سالمت مردم و به ويژه 
حمايــت از مبتاليان به كرونا بــه مبارزه با اين 

ويروس منحوس به ميدان آمدند.
طرح «شــهيد ســليمانى» نمونه مشخصى از 
جلب مشــاركت مردم، هماهنگى بين بخشى، 
برنامه ريزى براســاس نياز محالت و اســتفاده 
بهينه از توان نظام شبكه هاى بهداشتى درمانى 
كشور اســت كه بدون شك شرط موفقيت اين 
طرح تمركز بر ويــروس و ارائه خدمات فعال و 

خانواده محور بوده است.
اين طرح جهادى در استان همدان نيز به مانند 
ساير نقاط كشور به صورت محله محور و در نهايت 
خانه به خانه اجرايى شد كه اثرات خوب و قابل 
توجهى داشت، دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا و 
بسيج در رأس تمام اين اقدامات بودند كه در اين 
راستا به سراغ مسئوالن اين 2 مجموعه رفتيم تا 

بيشتر از اقدامات بدانيم.
 پوشش 50 درصدى 

حمايت از گروه هاى در معرض خطر
 معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
قطع زنجيره انتقال ويــروس با افزايش رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، رهگيرى و رصد فعال 
حداقــل به ميزان 80 درصــد در يك ماه و 90

درصد در 3 ماه، كاهش بسترى حداقل به ميزان 
30 درصــد در يك مــاه و 50 درصد در 3 ماه، 
كاهش مرگ حداقل به ميزان ده درصد در يك 
ماه و 40 درصد در 3 ماه، پوشــش حمايتى از 
گروه هــاى در معرض خطر به ميزان 50 درصد 
در يــك ماه و 90 درصــد در 3 ماه را از اهداف 

طرح برشمرد.
منوچهر كرمى بيــان كرد: ارائــه مراقبت ها و 
خدمات ضرورى بهداشتى به صورت حضورى و 
غيرحضورى و شناسايى زودهنگام كوويد-19 و 
افراد در معرض تماس نزديك در خانواده و محل 
كار، قرنطينــه خانگى و غيرخانگى و مراقبت از 
گروه هــاى در معــرض خطر، توســعه درمان 
سرپايى و ارتقاى كيفيت مراقبت هاى بسترى از 

سياست هاى اين طرح است.
 حفاظت از گروه هاى آسيب پذير 

در طرح شهيد سليمانى
وى با اشــاره به اينكه در راســتاى حفاظت از 
گروه هاى آسيب پذير شــامل سالمندان و افراد 
داراى بيمــارى زمينه اى داروهــاى مورد نياز 
بيماران مبتال به بيمارى زمينه اى تأمين شــده 
است، افزود: انجام تست در منزل، تأمين خدمات 
موردنياز ســالمت در خانه و حمايت معيشتى، 
فرهنگى، معنوى و تأمين وسايل حفاظت فردى 

از ديگر موارد مورد توجه بوده است.
وى به اشــاره به فعاليت ســامانه تلفنى4030
راهنما و آموزش دهنده مردم در حوزه پيشگيرى 

و مراقبت فردى، مراقبت هاى الزم براى مادران 
باردار، ســالمت روان، تغذيه ســالم در دوران 
كوويــد-19 و اطالع رســانى مراكز اختصاصى 
كرونــا، گفت: فعاليــت بهــورزان در جمعيت 
روســتايى و مراقبين ســالمت در پايگاه هاى 

سالمت در شهر نيز تعريف شده است.
كرمى با بيــان اينكه بهورز و مراقب ســالمت 
به محض اطالع از مثبت شدن تست كوويد-19

هر فرد از جمعيت زير پوشــش خود از طريق 
ســامانه هاى پرونده الكترونيك سالمت بايد با 
فرد مذكور تماس گرفته، از رعايت جداســازى، 
قرنطينــه خانگى و غيرخانگــى اطمينان يابد، 
خاطرنشــان كــرد: از اين طريــق توصيه هاى 
بهداشتى مطابق دستورالعمل هاى ابالغى ارائه 
و با اطالع رسانى به تيم هاى مراقبت هماهنگى 
رهگيرى افراد در معــرض تماس نزديك انجام 

مى شود.
وى با اشاره به اينكه درصورت تأمين تست هاى 
ســريع بايد از افراد عالمت دار در معرض تماس 
نزديك در جلوى در منزل تست صورت گيرد و 
نتيجه در همان زمان اعالم شود تا از تردد افراد 
مشكوك به كرونا در سطح شهر جلوگيرى شود، 
گفت: افراد نيازمند دريافت خدمات بيمارستانى 
با هماهنگى اورژانس پيش بيمارستانى (115) به 
بيمارستان هاى منتخب كوويد-19 ارجاع داده 

مى شوند.
 طرح شهيد سليمانى

 اقدام بزرگ بسيج
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان نيز با بيان اينكه اجراى طرح «شــهيد 
حاج قاسم ســليمانى» از اقدامات بزرگ بسيج 
اســت كه طى آن غربالگرى به شكل جديدتر 
و به صورت محله محور، خانه پايه و با هماهنگى 
علوم پزشكى انجام مى شود، اظهار كرد: در اين 
طرح در محالت با هماهنگى مراكز بهداشت كار 

اساسى براى قطع زنجيره كرونا شكل گرفت.
مهدى فرجى با اشاره به شناسايى مبتاليان در 
حمايت، مراقبت و پيگيــرى و نظارت تا پايان 
قرنطينه و حضور نيافتن آنها در اجتماعات محل، 
گفت: مى توانيم از طرح شهيد سليمانى در قطع 
زنجيره كرونا همچنان بهره مند شويم و استفاده 
از ظرفيت بسيج در اجراى آن قابل توجه است.

وى با بيان اينكه تعداد قابل توجهى از نيروهاى 
بســيج در اجراى طرح «شــهيد حاج قاســم 
سليمانى» آموزش ديده اند، افزود: در اين طرح 
هر گروه با 15 نفر شامل يك پزشك، 4 پرستار 

و ده نيروى بسيجى آموزش ديده فعال هستند.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان با اشــاره به اينكه در قالب طرح شهيد 
سليمانى خانواده هاى آسيب ديده از كرونا توسط 

گروه ها كمك مى شــوند، خاطرنشان كرد: تهيه 
مواد غذايى، لوازم بهداشــتى و حتى مراقبت از 
افراد مسن در اجراى اين طرح پيش بينى شده 

بود.
 فعاليت 6492 نفر جهادگر

 در طرح شهيد سليمانى
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان با اشــاره به خدمات درمانى و بهداشتى 
گروه هاى جهادى در طرح شــهيد ســليمانى 
نســبت به مقابله با ويروس كرونا، گفت: در اين 
طرح يك هــزار و 548 گروه جهــادى حضور 
داشــتند و تعداد جهادگران 6 هزار و 492 نفر 

بودند.
وى با بيان اينكه تعداد جهادگران در تغسيل و 
تدفين فوتى هاى كرونايى 105 نفر بودند، افزود: 
182 جهادگر عمومى در بيمارستان ها فعاليت 

داشتند.
فرجى با اشــاره به فعاليت 85 پزشــك، 427
پرستار و يك هزار و 11 بهورز، عنوان كرد: 283

ايستگاه سالمت فعال بوده و 2 هزار و 153 نقطه 
نيز ضدعفونى شده است.

وى تعــداد كارگاه توليد ماســك را 48 مورد 
دانســت و گفت: 644 هزار و 950 عدد ماسك 
توليــد و 328 هزار و 440 عدد ماســك توزيع 

شده است.

جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان با اشاره به نهضت كمك مؤمنانه در طرح 
شهيد سليمانى و خدمات حمايتى و معيشتى 
كه 5 هزار و 551 بيمار كرونايى توســط بسيج 
شناسايى شده است، گفت: 17 هزار و 64 سبد 

معيشتى در قالب اين طرح توزيع شده است.
وى از توزيع 3 هزار و 735 بسته كمك آموزشى 
و لوازم التحرير ســخن گفت و افــزود: 2 هزار 
و 480 پوشــاك و كفش بين نيازمندان توزيع 

شده است.
 ايجاد 882 شغل 

در طرح شهيد سليمانى
فرجــى با بيــان اينكه 38 هزار و 394 بســته 
بهداشــتى، 4 هزار و 647 قلم دارو و 125 عدد 
تجهيزات پزشكى توزيع شــده است، به توزيع 
48 ســرى جهيزيه و آزادسازى 3 زندانى اشاره 
كــرد و گفت: 61 هزار و 45 خدمت آموزشــى 
(نفرســاعت) ارائه شده و براى 882 نفر اشتغال 

ايجاد شده است.
وى با اشــاره بــه 85 مورد ســاخت، مرمت و 
بازســازى مســكن محرومان؛ در اهميت طرح 
شهيد ســليمانى بيان كرد: وقتى حركات همه 
با هم هم راســتا شــود كه هم كادر بهداشــت 
و درمان در ميدان حضور داشــته باشند و هم 
نيروهاى مردمى و بسيج خوب همكارى كنند، 
موفقيت هاى خوبى را تجربه مى كنيم كه امروز 

اين موفقيت را خوشبختانه مى بينيم.
رئيس سازمان بســيج جامعه پزشكى همدان 
هم كه مســئوليت كميته اجرايى طرح شهيد 
حاج قاســم ســليمانى همدانــى را برعهده 
دارد بــا بيان اينكه تمركز ما در طرح شــهيد 
سليمانى بر حوزه پيشــگيرى از كروناست و 
در 3 فــاز اصلى مراقبت، حمايــت و نظارت 
اجرايى مى شــود، اظهار كــرد: در طول يك 
سال گذشته بسيجيان جامعه پزشكى با آغاز 
بيمارى منحوس كرونا با ايمان به خدا و عشق 
به مردم، خطرات را به جان خريده اند تا مردم 

در اين عرصه آسيب كمترى ببينند.

تحقق 50 درصدى 
طرح مسكن محرومين در همدان

 مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى در همدان با ابراز خرسندى 
از انجام باالى 50 درصد از سهميه 3 هزار پروژه مسكن محرومين در 
همدان، شــاخص بهسازى مسكن روستايى در اســتان همدان را 66

درصد دانست.
حسن ظفرى در گفت وگو با فارس در تويسركان با بيان اينكه سالجارى 
در راستاى حمايت از توليد مســكن به ويژه مسكن محرومان و اقشار 
آسيب پذير اجراى طرح مسكن محرومين  در سفر معاون رئيس جمهور 
به استان همدان در شهريورماه مطرح شد، اظهار كرد: ساخت 2 هزار 
فقره مســكن محرومين در مهرماه به اســتان ابالغ شد كه با پيگيرى 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى و استاندار اين تعداد مسكن به 3 هزار 

فقره ارتقا پيدا كرد.
وى بــا ابراز خرســندى از انجام بيش از 50 درصد از پروژه مســكن 
محرومين در همدان با وجود ســرما و شرايط اقليمى در سطح استان، 
گفت: به ازاى هر واحد مســكن 50 ميليون تومان تسهيالت 5 درصد 
سود و 30 ميليون تومان وام بالعوض در قالب طرح مسكن محرومين 

در اختيار متقاضى قرار گرفته است.
مديركل بنياد مســكن انقالب اســالمى همدان با اشاره به اينكه امور 
نظارت و صدور پروانه ســاختمانى به نوعى در طرح مسكن محرومين 
رايگان مى شود، افزود: اين طرح در قالب تفاهمنامه 3 جانبه استاندارى 
همدان، سازمان برنامه بودجه و بنياد مسكن انقالب اسالمى كشور رقم 
خورد كه خوشبختانه منشــا خير براى جامعه هدف در سطح استان 

همدان شده است.
وى با بيان اينكه استان همدان خوشبختانه براساس برنامه زمان بندى 
كه ارائه شده نسبت به ساير استان هاى كه از پيش آغاز كردند در بحث 
مسكن محرومين جلوتر است، خاطرنشان كرد: طبق آخرين گزارش، 
مقام اول كشــور به لحاظ برنامه زمان بندى اجراى اين طرح به استان 

همدان اختصاص يافته است.
ظفرى با اشــاره به اينكه اميد داريم روند ساخت  وســاز با همين منوال 
در ســطح اســتان پيش برود و مردم از اين فرصــت  و مزيت برخوردار 
شوند، درباره موانع مطرح شــده از سوى متقاضيان اظهار كرد: مسائل 
مطرح از سوى متقاضيان درباره نحوه پرداخت كمك بالعوض پيگيرى 
و حل شده است. وى با تأكيد بر اينكه مشكل خاصى برسر راه اين كار 
بزرگ «مسكن محرومين» وجود ندارد انتظار داريم مردم از اين فرصت 
استفاده كنند، بيان كرد: شاخص بهسازى مسكن روستايى در شهرستان 

تويسركان با اجراى اين طرح ارتقاى قابل مالحظه اى پيدا كرد.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان با تأكيد بر اينكه شاخص 
بهسازى مسكن روستاى اســتان مبتنى بر بهسازى، بازسازى، بالياى 
طبيعى و اقدامات روزمره اى كه اتفاق افتاده به 66 درصد رسيده است، 
گفت: متوسط شاخص بهسازى در كل كشور 52 درصد است و استان 
همدان در اين زمينه در يك فاصله معنادار از شاخص بهسازى مسكن 
روستايى در سطح كشــور قرار گرفته كه اين مهم نشان دهنده همت 

مردم و مجموعه دست اندركار و ... است.

روحيه جهادى در «طرح شهيدسليمانى»
 «خانه به خانه» تا قطع كرونا

خبرگزارىخبرگزارى
 madestan@hamedanpayam.com
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فرهنگگردشگري

توليد خودروى هوشمند خورشيدى
 در كشور

 يك شــركت دانش بنيان موفق شــده اســت با توليــد خودرو 
خورشــيدى ركابى، يك محصول جديد به سبد خودروهاى داراى 

سوخت غيرفسيلى اضافه كند.
به گزارش ايســنا، مديرعامل اين شــركت دانش بنيان گفت: شركت 
ما محصوالت فناورانه  مختلفى را طراحى و توليد كرده اســت. يكى 
از محصوالت جديد ما نيز كه به تازگى آزمون هاى فنى را پشت ســر 
گذارده اســت، خودرو خورشيدى ركابى است. مهران صفدار اظهار 
كرد: اين خودرو با استفاده از انرژى خورشيدى كار مى كند و حركت 
انســانى و پــدال زدن نيز در تركيب با اين انرژى خورشــيدى قرار 

مى گيرد. اين خودرو هوشمند و مسقف و داراى 4 چرخ است.

توليد نانوذرات نقره 
با عصاره دانه گياه بارهنگ

 محققان دانشــگاه شيراز با استفاده از خواص ضد قارچى و باكترى 
گياه بارهنگ، روش ســبز و دوســتدار محيط زيستى را براى توليد نانو 
ذرات نقره ارائه كردند. به گزارش ايسنا، سعيد يوسفى نژاد، استاديار شيمى 
تجزيه دانشــگاه علوم پزشكى شيراز هدف از اجراى اين طرح را سنتز 
نانوذرات نقره با ارائه يك روش ايمن و سبز براى محيط زيست و ارزان 
ذكر كرد و گفت: در روش پيشــنهادى ما، از عصاره دانه گياه بارهنگ 
به عنوان احياكننده و پوشش دهنده استفاده شده است. بارهنگ يا پالنتاگو 
ماجور عاله بر آنكه خواص درمانى زيادى دارد، در طبيعت كشور به وفور 
يافت مى شود و خاصيت ضدباكترى و ضدقارچى و همچنين خاصيت 

آنتى اكسيدانتى بسيار خوبى از خود نشان مى دهند.

توليد فوم هاى ضدآتش
 توسط محققان كشور

 يك شــركت دانش بنيان فوم هــاى ضدآتش را بــا كاربردهاى 
پااليشــگاهى عرضه كرد. به گزارش ايســنا، مديرعامل اين شركت 
دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناورى دانشگاه تهران با بيان اينكه 
زمينه مطالعاتى اين شــركت در زمينه مواد شيميايى مورد استفاده در 
صنعت نفت و پتروشيمى است، گفت: يكى از اين محصوالت آنتى 
فوم است كه در برج آمين پااليشگاه گازى مورد استفاده قرار مى گيرد 
و از تشــكيل كف در ميعانات جلوگيــرى مى كند.محمد آكو اظهار 
كرد: هر چند، برخى از مديران هنوز تمايل به استفاده از محصوالت 
خارجــى دارند و با وجود كيفيت برابر، بــه داليل فرهنگى و ديگر 

مسائل، كمتر از محصول دانش بنيان ايرانى استفاده مى كنند.

همه خودروهاى مينى تا سال 2030 
برقى مى شوند

 شركت خودروسازى انگليسى مينى از زيرمجموعه هاى بى.ام.و، 
از برقى شــدن تمامى خودروهاى توليدى خود تا ســال 2030 خبر 

داده است.
به گزارش مهر، آخرين مجموعه از خودروهاى مصرف كننده سوخت 
احتراقى شركت مينى در سال 2025 توليد مى شوند و پس از آن مينى 

تنها خودروهاى برقى توليد مى كند.
مينى نخســتين زيرمجموعه خودروســازى بى.ام.و است كه چنين 
سياستى را اتخاذ كرده و انتظار مى رود به تدريج ساير زيرمجموعه هاى 
آن نيز تمامى توليدات خود را برقى كرده و با خودروهاى بنزين سوز 

و گازوئيل سوز خداحافظى كنند. 

توليد سكوى پرتاب فضايى 
با چاپگر 3بعدى

 يكــى از چالش هاى حضــور طوالنى مدت در مــاه و مريخ 
نصب ســكوهاى پرتابى است كه ســفر از زمين به اين سياره ها 
و بالعكس را تســهيل كنند و چاپگرهاى 3بعدى اين مشــكل را 

هم حل مى كنند.
به گزارش مهر، نشست و برخاست روى ساير سياره ها به علت ايجاد 
گرد و خاك زياد، ناهموارى باالى سطح اين سياره ها و امكان آسيب 
ديدن تجهيزات حســاس موجود در آنها معموالً پردردسر است. از 
همين رو ناسا با همكارى گروهى از دانشجويان دانشگاه هاى سراسر 
جهــان درحال طراحى ســكوى پرتاب فضايى اســت كه با چاپگر 

3بعدى تهيه مى شود.

برگزارى مسابقه مجازى عكس 
«سفره نوروزى صنايع دستى 

«1400
 معاونت صنايع دســتى و هنرهاى سنتى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با انتشار 
فراخوان مسابقه مجازى عكاسى از «سفره نوروزى 
صنايع دستى 1400» اعالم كرد: مهلت ارسال آثار از 

26 اسفند99 تا هشتم فروردين 1400 است.
مديركل دفتر آموزش و ترويج معاونت صنايع دستى 
و هنرهاى ســنتى كشــور هدف از مسابقه عكاسى 
«سفره نوروزى صنايع دستى 1400» را ترويج استفاده 
از صنايع دستى در مناسبت  هاى فرهنگى عنوان كرد و 
افزود: اين مسابقه در ادامه سلسله مسابقات مجازى 
صنايع دستى اســت كه با توجه به شرايط ناشى از 

شيوع بيمارى كرونا طراحى و برگزار مى شود.
ويدا توحدى افزود: نخستين برنامه، مسابقه مجازى 
سبكى نو براى شــب چله با استفاده از صنايع دستى 
ايرانى با رويكرد ترويج صنايع دستى در مناسبت  هاى 
ملى كشور بود كه آذر و دى ماه سالجارى برگزار شد 
و برگزيدگان آن همراه با اختتاميه نخســتين مسابقه 
ملى طراحى و ســاخت در صنايع دستى با محوريت 
رشته  هاى از يادرفته و درحال فراموشى كه در سالن 
اجتماعات موزه ملى ايران برگزار شد، تجليل شدند.
مديركل دفتر آموزش و ترويج معاونت صنايع دستى 
و هنرهاى ســنتى كشــور تصريح كرد: عالقه مندان 
مى  توانند فايل  هاى عكاسى خود را مطابق با شرايط 
فراخوان از 26 اســفند تا 8 فروردين 1400 از طريق 
سايت نمايشگاه ملى مجازى صنايع دستى بارگذارى 

و ارسال كنند.

از چهارشنبه سورى 
چيزى نمى دانيم

 «دربــاره چهارشنبه ســورى تقريبــا همه چيز را 
مى دانيم و درعين حال چيزى نمى دانيم!»

به گزارش ايســنا، صداى منفجــر كردن نارنجك و 
پرتاب ترقه و پس از آن خبرهايى مبنى بر مصدومان 
زودهنگام رسمى كهن درحالى چند روزى  است به 
گوش مى رســد كه امســال نيز همانند سال گذشته 
بارها براى پيشــگيرى از اين واقعه به ويژه در جهت 
كمك به كادر درمان در روزهاى كرونايى هشــدار 

داده شد!
امــروزى،  تصويــر  بــا  يــا  چهارشنبه ســورى 
چهارشنبه سوزى، آئينى كه در سال هاى اخير ظاهرى 
ناآشــنا و حتى ترســناك به خود گرفته اســت نه 
فقط براى ما ايرانيان، بلكه براى كشــورهايى چون 
آذربايجان  جمهورى  تركيه،  تاجيكستان،  افغانستان، 
و... نيز رســمى  ديرين اســت كه در ادبيات فارسى 

ريشه دوانده. 
اما از ســنت هاى گوناگون ايــن آئين براى اغلب ما 
تنها آتش ســوزى و ترقه بازى و درنهايت رسيدن به 
بيمارستان سوانح سوختگى مانده است و ديگر كسى 
به رسم عبور سياوش از آتش، از روى آتش نمى پرد و 
به نظر مى رسد چيزى از چهارشنبه سورى نمى دانيم. 
صفحه واژه گزينى فرهنگســتان زبان و ادب فارسى 
در اين باره آورده اســت: «درباره چهارشنبه ســورى 
تقريبا همه چيــز را مى دانيــم و درعين حال چيزى 
نمى دانيم! مثال نمى دانيم نخســتين بار در چه زمانى 
برپا شده اســت! اما مى دانيم كه «سور» ممكن است 
دو معنا داشــته باشد: 1- جشن، 2- سرخ (كه كنايه 

از تندرستى است).
به اين ترتيــب، چهارشنبه ســورى يعنــى «جشــن 
چهارشــنبه» يا «جشن طلب تندرستى [از آتش]» كه 
در جملــه معروِف «زردى من از تو/ ســرخى تو از 

من» ديده مى شود. 
از ســوى ديگــر، مى دانيم كــه در ايران باســتان 
تقســيم بندى و نامگذارى روزها به اين ترتيب نبوده 
 اســت. اين جشن در شب آخر سال برگزار مى شده 
و «شب سورى» ناميده مى شــده  است. احتمال داده 
مى شــود كه چون در نــزد عرب چهارشــنبه روز 
ناميمون و بدشگونى بوده  است، ايرانياِن تازه مسلمان 

جشن خود را به اين روز منتقل كرده اند.

آيا گردشگرى مجازى مى تواند 
به مشاغل محلى كمك كند؟

 با تأثير شــديد بيمارى همه گير كوويد-19 بر صنعت گردشــگرى 
جهانى، گردشگرى مجازى (استفاده از واقعيت مجازى براى فعاليت هاى 
گردشــگرى) به عنوان راهكار نجات آژانس هاى مسافرتى از اين بحران 
مطرح شد، اما متأسفانه براى مشاغل محلى در مقاصد گردشگرى راهكار 

مناسبى نبوده است.
به نقل از كانورسيشن، تصور كنيد، از طريق لپ تاپ يا گوشى هوشمند 
مى توانيد به راحتى از روى كاناپه به ســواحل زيباى لومبوك در شــرق 
اندونزى سفر كنيد. درحال حاضر، گردشگران مى توانند در خانه بمانند 
و صوت هاى ارائه شــده از ســوى آژانس هاى گردشگرى براى معرفى 

مكان هاى گردشگرى را گوش كرده و تصاوير آنها را مشاهده كنند.
محدوديت هاى سفر در چندين كشور براى كنترل شيوع ويروس كرونا 
ســبب كاهش 730 ميليارد دالر درآمد صادراتى گردشگرى بين المللى 
شــده كه بيش از 8 برابر ضرر ناشــى از بحران اقتصادى و مالى جهانى 

سال 2009 است.
ســازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO) گزارش كــرد كه ورود 
گردشگران بين المللى در ماه آگوست 2020 نسبت به مدت مشابه سال 
2019، 79 درصد كاهش يافته و حدود 700 ميليون ورودى كمتر شــده 
اســت. كشورهاى مختلف جهان براى كمك به جبران اين روند نزولى 
از گردشگرى مجازى استفاده كرده اند و محققان دريافتند كه گردشگرى 

مجازى به حفظ عالقه گردشگران كمك مى كند.
گردشگرى مجازى طى همه گير شدن بيمارى كوويد، روشى براى حفظ 
عالقه گردشــگران به مقصد است و همچنين مى تواند براى اين صنعت 

(راهنماهاى تور و فروشگاه هاى سوغاتى) درآمد كسب كند.
در ژاپــن، دولت متروپوليتن توكيو تورهاى آنالين مكان هاى ديدنى در 
پايتخت ژاپن ارائه مى دهد. با وجود اين، گردشگرى مجازى نه به عنوان 
جايگزين گردشگرى متداول افراد، بلكه براى حفظ عالقه گردشگران در 
طول همه گيرى تا زمان بهترشدن اوضاع خواهد بود، اما چگونه مشاغل 

محلى را كنار نگذاريم؟
مطابق روند جهانى، تعداد گردشــگران خارجى كه از اندونزى بازديد 
مى كنند با كاهش 88/9 درصدى در ماه سپتامبر به 153 هزار و 498 نفر 
نسبت به يك ميليون و 38 نفر در مدت مشابه سال گذشته رسيده است. 
در اندونزى، دولــت و بنگاه هاى خصوصى براى كمك به حفظ عالقه 

گردشگران به گردشگرى مجازى روى آورده اند.
در اين دوران، برگزارى رويدادهاى مختلف گردشــگرى مجازى مانند 
جشنواره ژئوتوريسم (زمين گردشــگرى) حائز اهميت شده و پورتال 
مســافرتى اندونزى (Traveloka) براى مقاصــد محلى و خارج از 
كشور تجربه هاى گردشگرى مجازى ارائه كرده است. برخى از تورهاى 
مجازى رايگان هستند، اما تور همراه با راهنما هزينه دارد و مى تواند منبع 

درآمد براى شركت ها و راهنمايان تور باشد.
گزارش ها نشــان مى دهد كه برخى از شــركت ها بــراى مثال آژانس 
 Jakarta Good) گردشــگرى محلى در جاكارتاى غربى، اندونزى
Guide) در ايــن زمينه موفق بوده  و توانســته در هر تور، صد نفر را 

جذب كند.
با اين حال، اين روش اشكاالتى دارد. به عنوان مثال، گردشگران نيازى به 
رزرو هتل و استفاده از خدمات غذا ندارند و اين موضوع سبب كاهش 
هزينه هاى گردشگرى خواهد شــد و همچنين تجربيات و احساسات 
گردشــگران از مكان ها در گردشگرى مجازى نســبت به گردشگرى 

مرسوم كاهش مى يابد.
در حالت ايده آل، گردشــگرى مجازى نه تنها مقاصد گردشــگرى بلكه 
صنايع دســتى منطقه را نيز ارتقا مى دهد، اما بســتگى بــه اين دارد كه 
آژانس هاى مســافرتى براى حمايت از فروشندگان محلى اين مكان ها 
را براى خريد سوغاتى تبليغ كنند. براى مثال، برگزاركنندگان جشنواره 

ژئوتوريسم مى توانند از اين روش استفاده كنند.
همچنين آژانس هاى مســافرتى مى توانند با فروشــندگان محلى ارتباط 
برقرار كرده و صنايع دســتى آنان را جمع آورى و اين سوغاتى را براى 

بازديدكنندگان از طريق وب سايت هاى آژانس مسافرتى تبليغ كنند.
درحالى كه آژانس هاى مسافرتى با گردشگرى مجازى مى توانند در اين 
زمينه اندكى موفق باشــند، اما هنوز اين مزايا براى فروشــندگان محلى 
بســيار چشمگير نيست و دولت ها بايد به دنبال نوآورى هاى بيشترى در 

صنعت جهانگردى باشند زيرا شيوع اين بيمارى همچنان ادامه دارد.
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■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام رضا(ع):

هر كس يك روز از ماه شعبان را براى گرفتن ثواب خدا روزه بگيرد، حتماً به بهشت مى رود و 
هر كس در هر روز از ماه شعبان، هفتاد بار از خدا آمرزش بخواهد، روز قيامت، در گروه پيامبر 

خدا محشور مى  شود و كرامت خدا بر او واجب مى  گردد.           
الخصال : ص 582 ح 6

 با اينكــه تنها يك هفته به آغاز ســال جديد و 
تعطيالت نوروز مانده اســت، تكليف ســفر معلوم 
نيســت؛ درحالى كــه بيش از يك ميليــون صندلى 

هواپيما و 35 درصد هتل ها رزرو شده است.
اما شــيوع كرونا در برخى اســتان ها و ورود كرونا 
انگليسى بسيارى برنامه ها را به هم ريخت. مسئوالن 
وزارت گردشــگرى البته همواره تأكيــد دارند كه 
درصورت صالح ديد ستاد ملى مقابله با كرونا با سفر 

نرفتن موافقت مى كنند. 
 تبليغ براى سفر ممنوع است

معاون كل وزارت بهداشــت گفت: براساس مصوبه 
ســتاد كميته امنيتى اجتماعى و كميته تبليغات ستاد 

ملى كرونا تبليغ براى سفر ممنوع است.
معاون كل وزارت بهداشــت در پاســخ به پرسشى 
دربــاره تبليغ ســفرهاى نوروزى توســط تورهاى 
مســافرتى اظهار كرد: براســاس مصوبه ستاد كميته 
امنيتى اجتماعى و كميته تبليغات ســتاد ملى كرونا 

تبليغ براى سفر ممنوع است.
ايــرج حريرچى با بيان اينكه ما مردم را تشــويق به 
سفر نمى كنيم، افزود: براساس اعالم وزير بهداشت 
مقررات اعالم شده است و مردم بايد رعايت كنند. 
وى تصريح كرد: درخواست وزير بهداشت برقرارى 
مقررات و رعايت پروتكل ها توســط مردم اســت، 
وقتى ما دســتورالعمل را اعالم مى كنيم مردم بايد به 

آن توجه كنند.
مديريــت  ســتاد  ســخنگوى  زمينــه،  ايــن  در 
كروناويروس اســتان همدان گفت: برگزارى مراسم 
چهارشنبه ســورى، ورود به آرامستان ها در روزهاى 
پنجشــنبه و جمعه پايان ســال و ورود خودروهاى 
متعلق به شهرهاى قرمز و نارنجى به استان همدان، 

ممنوع است.

مهرداد نادرى فر در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 
برگزارى هرگونه تجمع در مراسم چهارشنبه سورى 
ممنوع بوده و از مردم درخواست مى كنيم اين مسأله 
را جدى بگيرند زيرا عالوه بر خطر گســترش شيوع 
كروناويــروس، خطرات جانى هــم در كمين افراد 

است.
وى تصريح كزد: در روزهاى پنجشنبه و جمعه پايان 
ســال، آرامستان هاى سراسر اســتان تعطيل است و 
محدوديت ترافيكى براى ورود به آرامستان ها وجود 
دارد، بنابراين از مردم مى خواهيم خيرات خود را به 

نيازمندان و مؤسسات خيريه بدهند.
دبير هماهنگى ستاد مديريت كروناويروس استان 
همدان درباره محدوديت هاى ترافيكى ايام نوروز 
در اســتان، توضيح داد: خودروهايى كه پالك آنها 
براى شــهرهاى قرمز و نارنجى است، نمى توانند 
وارد استان شــوند و حق تردد ندارند. درصورت 
مشــاهده  ايــن خودروها در اســتان همدان، يك 
ميليون تومان جريمه مى شــوند و بايد به ســرعت 

استان را ترك كنند.
نادرى فــر درباره تورهاى مســافرتى كــه از مبدأ 

شــهرهاى قرمز و نارنجى حركت مى كنند، تصريح 
كرد: تورهايى كه مبدأ آنها شهرهاى قرمز و نارنجى 
است، پيش از انجام تست كرونا حق حركت ندارند.

وى بــا بيان اينكه به هيچ عنوان مردم را تشــويق به 
سفر نمى كنيم زيرا سالمت مردم براى ما در اولويت 
اســت، اعالم كرد: تمام شهربازى هاى استان در ايام 
نوروز تعطيل هستند و برپايى چادر در پارك ها و يا 
فعاليت خانه مســافرها ممنوع است و مسافران فقط 
بايد در هتل ها و مراكز اقامتى مجاز اســكان داشته 

باشند.

سخنگوى ستاد مديريت كروناى استان اعالم كرد

ورود خودروها از شهرهاى قرمز و نارنجى 
به همدان ممنوع

 تعييــن و تكليف براى ســفرهاى نوروزى از 
ســوى سياســت گذاران درحال تبديل شــدن به 
تصميمات پرخطر و همســفرى با كرونا اســت 
كه در اين راســتا سياســتى وارونه براى برقرارى 
سفرهاى عيد تنها با حمل ونقل عمومى و به شكل 
گروهى و ممنوعيت تردد خودروهاى شــخصى 
تدوين شده اســت. اين درحالى است كه تجربه 
برخى كشــورهاى موفق در بازيابى ســفرها در 
شخصى ســازى سفرها بوده و سفرهاى گروهى و 

پرخطر با تأخير اتفاق خواهد افتاد.
  سياست وارونه براى سفرهاى عيد

با توجه به قرار گرفتن در هفته پايانى ســال 99، 
همچنان تكليف ســفرهاى نوروزى در هاله اى از 
ابهام قرار دارد و درحال حاضر تنها نوع ســفرها 
به شكل گروهى با وســايل حمل ونقل عمومى و 
رزرو هتل هــا و اقامتگاه هاى مــورد تأييد متولى 
گردشــگرى براى مســافران تعريف شده است. 
اين درحالى است كه ســفرهاى عمومى يكى از 
پرخطرترين شيوه هاى سفر محسوب مى شود كه 
مى تواند به افزايش شيوع كرونا دامن بزند. اگرچه 
از اسفند 98 همزمان با همه گيرى كرونا در كشور، 
بازار گردشگرى و فعاالن در اين عرصه آسيب ها 
و خسارت هاى سهمگين و بى سابقه اى ديده اند و 
بســيارى از مشاغل تعطيل و نيمه تعطيل شده و از 
بُعد اقتصادى خســارت هاى مالى بسيارى متحمل 
شده اند. ســفرهاى نوروزى فرصت مناسبى براى 
جبران خســارت هاى خطوط حمل ونقل كشورى 
و صنعــت هتــل دارى و ديگر مشــاغل عرصه 
گردشگرى به شمار مى رود؛ اما با توجه به احتمال 
اوج گيرى پيك چهارم كرونا، ســفر با حمل ونقل 
عمومى به مثابه همســفرى با كرونا است و بسيار 

پرخطرتر از سفرهاى شخصى به شمار مى رود.

تصميمات سياست گذاران سفرهاى نوروزى به 3 
دليل عمده نه تنها كمكى بــه كنترل و مهار كرونا 
نخواهد كرد، بلكــه مى تواند به آغاز پيك چهارم 
كرونا نيز منجر شــود. باتوجه بــه اينكه تنها يك 
هفتــه به آغاز ســال جديد مانــده، هنوز تصميم 
قطعى براى چگونگى ســفرهاى نوروزى گرفته 
نشــده و تكليف رنگ بندى و نقاط پرخطر كشور 
به روزهاى پايانى ســال موكول شده است كه در 
اين شــرايط هنوز مسير مشخصى براى چگونگى 
سفرهاى نوروزى نشان داده نشده است و در هفته 
پايانى سال شكل سفرها در بالتكليفى و ابهام قرار 
دارد. از طرفى با توجه به نامعلومى شرايط سفر، از 
سفر به برخى مسيرهاى پرتردد جلوگيرى مى شود 
و تــردد با خودروهاى شــخصى را ممنوع اعالم 
كرده اند و اين درحالى اســت كه ســفر به مناطق 
خطرناك با وســايل حمل ونقل عمومى همچون 
هواپيما، قطــار و اتوبوس به راحتــى امكان پذير 
اســت و شــرايط ســفر به مناطق پرخطر فراهم 
شده اســت. درحالى كه سفرهاى شخصى به دليل 
تأمين امنيت بيشتر مبنى بر فاصله گذارى و دورى 
از اجتماع شــرايط بهترى را براى سفرهاى ايمن 

ايجاد مى كنند.
در كنار مبهم بودن شــرايط ســفرهاى نوروزى 
و بســتن مســير ســفرها به شــكل شــخصى، 
سياست گذاران مســير خطرناكى را براى سفرها 
درنظر گرفته و امكان ســفر با وسايل عمومى را 
فراهم كرده اند كه باتوجه به قرار گرفتن جمعيت 

در يك محيط عمومى در حين ســفر احتمال ابتال 
به كرونا را افزايش مى دهد. اين درحالى است كه 
پس از همه گيرى كرونا در جهان و ركود سهمگين 
بازار گردشگرى به دليل محدوديت سفرها و بسته 
داخلى  گردشــگرى  بين المللى،  مرزهاى  شــدن 
جايگزين گردشگرى بين المللى شد. به گونه اى كه 
در مقابــل كاهــش 74 درصــدى گردشــگرى 
بين المللى، گردشــگرى داخلــى تنها كاهش 34 

درصدى را تجربه كرده است. 
پــس از ركود كامل اين بــازار از ماه مارس تا مه 
2020، كشــورهاى پيشــرو و نوظهور در عرصه 
توريسم براى جبران خسارت هاى وارده و بازيابى 
مشاغل و اقتصاد اين بازار، بر گردشگرى داخلى 
متمركز شــده و به احياى توريســم داخلى اقدام 
كردند كه در اين شرايط سفرها متكى بر سفرهاى 

شخصى بودند.
گردشگرى داخلى در كشــورهاى توريست پذير 
جهان همچون آمريكا، چين، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا 
و... پس از تعطيلى نســبى سفرهاى بين المللى با 
رونق گســترده اى همراه بوده و توانست سهم 90 
درصدى از ســفرها را به خود اختصاص دهد و 
ســفرهاى جاده اى و نزديك، جايگزين سفرهاى 
طوالنى و با وســايل حمل ونقــل عمومى به ويژه 
هواپيما شــده اســت. انتخاب سفرهاى نزديك و 
جاده اى عالوه بر افزايش ايمنى سفر ناشى از ارزان 
بودن ســفرها نيز هست؛ زيرا پس از شيوع كرونا 
اشتغال، درآمد و اقتصاد مردم به شدت مورد آسيب 

قرار گرفته و با توجه به كاهش ســطح درآمدها و 
سخت شدن شــرايط اقتصادى افراد بر سفرهاى 
ارزان متمركز شده اند. همچنين باتوجه به افزايش 
چند برابرى نرخ بليت وسايل حمل ونقل عمومى 
به دليل وارد شدن خسارت هاى گسترده بر فعاالن 
اين عرصه، شــرايط ســفر با وســايل عمومى را 
سخت تر كرده اســت. در كنار تمامى اين عوامل 
كاهش پروازها و استفاده از حمل ونقل عمومى در 
جهان به كاهش چشمگير توليد گازهاى گلخانه اى 

منج شده و به نصف رسيده است.
برآوردهــا حاكــى از بازيابى 3 مرحلــه اى بازار 
گردشــگرى اســت كه ابتدا ســفرهاى تفريحى، 
بوم گردى و ســفر به مناطق بكر به شكل شخصى 
بازيابى مى شــود و پس از آن رويدادهاى كوچك 
و متوسط احيا شده و سفرهاى گروهى و تجارى 
در مرحله سوم بازيابى خواهند شد. اين درحالى 
است كه پس از آغاز پيك سوم در ايران سفرهاى 
شــخصى به طور كامل تعطيل شــده و تنها امكان 
سفرهاى گروهى با وســايل عمومى وجود دارد 
كــه اين امر امكان در معــرض خطر قرار گرفتن 
افراد را افزايش مى دهد. همچنين ســفر شخصى 
تنها با شــرط رزرو مراكــز اقامتى مــورد تأييد 
متولى گردشــگرى امكان پذير اســت، اما تجربه 
كشورهاى پيشرو نشــان مى دهد كه به دليل نبود 
اعتماد مســافران به هتل ها و مراكز اقامتى پرتردد، 
اقامت در خانه مســافرها و اقامتگاه هاى بوم گردى 
در مناطق بكر افزايش يافته اســت. اگرچه انجام 
تست PCR را پيش شرط سفرهاى عمومى قرار 
داده اند اما احتمــال ابتال به ويروس پس از انجام 
آزمايش و پيش از سفر وجود دارد كه درصورت 
قرار گرفتن در اماكن عمومى امكان ابتال به ديگر 

افراد را افزايش مى دهد.

كدام شكل مسافرت پرخطر است؛ جمعى يا شخصى؟

سياست وارونه براى سفرهاى عيد
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