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گزارش  

فرهنگگردشگري

تجليل از شاعران و فعاالن 
شعر انقالب اسال مى استان 

 از شاعران و فعاالن شعر انقالب اسال مى استان 
همدان در ويژه برنامه «راويــان بالندگى» قدردانى 

شد. 
به گزارش روابط عمو مــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمو مى استان همدان، ويژه برنامه  «راويان بالندگى» 
با هدف تجليل از شــاعران و فعاالن شعر انقالب 
اسال مى اســتان همدان با حضور عبدالجبار كاكايى 
شــاعر و ترانه ســراى ملــى؛ جواد محقق شــاعر 
و نويســنده؛ حســن خليلى، محمــد كالفچى از 
پيشكســوتان عرصه فرهنگ و هنر استان و عاطفه 
زارعى مديركل كتابخانه هاى عمو مى استان همدان 
برگزار و از استاد ميرهاشم ميرى، شاعر و نويسنده 
پيشكسوت؛ ســياوش ديهيمى شــاعر و نويسنده 
پيشكسوت و اميرعلى سليمانى شاعر جوان تجليل 

شد.
وى خاطرنشــان كرد: نهــاد كتابخانه هاى عمو مى 
كشــور و به تبع آن اداره كل استان همدان عالوه بر 
اين، پرداختن به گذشــتگان و چهره هاى شاخص 
ادبى را در دســتور كار قرار داده تا به سهم خود در 
راه حفــظ و انتقال نامداران همدان مؤثر باشــد. از 
همين رو با قدردانى از جايگاه استاد زنده ياد احمد 
نيك طلــب متخلص به ياور همدانــى به دنبال قدر 

نهادن به جايگاه اين بزرگان است.
زارعى اظهار كرد: كتابخانه هــاى عمو مى به عنوان 
پايگاهى اجتماعى وظيفه خــود  مى داند كه هرچه 
بيشتر در راه ارتباط بين نخبگان و جامعه گام بردارد 

و محلى براى تبادل نظر و انديشه ها باشد.
 شعر انقالب هزينه جريان هاى 

سياسى نشود
عبدالجبار كاكايى شاعر و ترانه سرا اظهار كرد: اداره 
كل كتابخانه هاى عمو مى استان همدان كارى دشوار 
در تجليل از فرهيختگان و مشاهير همدان دارد زيرا 
اگر نام همه آنها را بشــماريم به يك دايره المعارف 
 مى رســيم. مصطفــى رحماندوســت، محمدرضا 
عبدالملكيان از مشاهير شعر دفاع مقدس و انقالب، 
جــواد محقق، محمد پيله ور، طوطى همدانى، غمام 
همدانى، حســرت همدانى و ... از بزرگان همدان 

هستند. 
وى با بيان اينكه شــاعرى را با ميرزاده عشقى آغاز 
كردم، افزود: ما همدان را به نام هايى چون ميرهاشم 
ميرى و رباعياتش و ســياوش ديهيمى مى شناسيم. 
امام خمينى(ره) در ديوان شــعر خود از شعرهاى 
حســرت همدانى اقتباس كرده است و اين اهميت 

شعر در همدان و شاعران اين ديار را  مى رساند. 
اين شــاعر و ترانه سرا با بيان اينكه در شوراى شعر 
و ادب بــا مرحوم احمد نيك طلــب همكار بودم، 
تصريح كرد: بيشــترين گفت وگوى من در شورا با 
مرحوم نيك طلب بود و همواره از ســخنان او كه با 

شور و نشاط بود، استفاده  مى كردم. 
كاكائى خاطرنشــان كرد: پس از انقالب حوزه هاى 
هنرى شــكل گرفت و شعر در ابتدا با حمايت هاى 
دولتى آغاز شد. شــعر انقالب خوان گسترده ترى 
براى پژوهش و بررسى است و شعر انقالب هزينه 
جريان هاى سياسى نشــود. وى گفت: قدردانى از 
جوانان در كنار پيشكســوتان اتفاقى بجا بود كه به 

هويت جوانان هم احترام گذاشته شد.

آيا نمايشگاه گردشگرى و صنايع دستى 
در شرايط كرونا برگزار  مى شود؟

 با وجود هشدار ها درباره شيوع ويروس جهش يافته كرونا در كشور، 
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات گردشــگرى از برگزارى نمايشــگاه 
بين المللى گردشگرى و صنايع دســتى تهران با مجوز ستاد ملى كرونا 

از 5 تا 8 اسفند، خبر داد.
شركت مادرتخصصى توسعه ايرانگردى و جهانگردى كه مجرى اصلى 
اين نمايشگاه است به رسانه ها اعالم كرده است: حتى 20 درصد تخفيف 
به شركت كنندگان صنايع دستى  مى دهد تا تعداد بيشترى در اين نماشگاه 
حاضر شــوند. درباره شــركت كنندگان خارجى و بخش بين الملل، اما 
هنوز جزئيات مشــخص نيســت، با اينكه كمتر از يك هفته تا برپايى 
اين نمايشــگاه مانده، ولى مكاتبات و دعــوت از خارجى ها ادامه دارد. 
فعاالن گردشگرى هم نظرات متناقضى درباره حضور در اين نمايشگاه 
نيمه مجازى و نيمه حضورى دارند. برخى شركت هاى بزرگ گردشگرى 
كه هر سال براى فروش تور خارجى و رواديد به اين نمايشگاه  مى آمدند 
اكنون دچار ترديد شــده اند، چون هم مرز ها بسته است و تور خارجى 
مثل هميشه برگزار نمى شود، هم به اندازه هر سال مخاطب ندارند. اين 
ترديد دامن كسب وكار هاى كوچك گردشگرى كه يك سال پر زيان را 
پشت ســر گذاشته اند و نسبت به شرايط سفر حتى در نوروز دچار ابهام 

هستند، نيز گرفته است.
با وجود اين، محمد قاسمى معتقد است: نمايشگاه امسال بسترى مناسب 
براى تعامل ميان عرضه كنندگان زنجيره تأمين خدمات گردشــگرى و 
محصوالت صنايع دســتى و مصرف كنندگان اين خدمات و محصوالت 
اســت كه براى رونق كســب وكار هاى مربوطه و اشتغال حاصل از آن 

به ويژه در دوران ركود كرونايى برگزار  مى شود.
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى، گفت: هدف اصلى اين نمايشــگاه ترويج سفر هاى 
مســئوالنه و ايمــن در قالــب تور هــاى برنامه ريزى شــده و تحت 
نظارت هاى بهداشــتى به جاى سفر هاى بى برنامه و غيرايمن در دوران 

همزيستى با كرونا است.
وى اضافه كرد: طبق برنامه ريزى انجام شده، نمايشگاه امسال به صورت 
«استان محور» برگزار و تمام ظرفيت هاى گردشگرى و صنايع دستى هر 
استان در غرفه هاى متمركز با حضور دفاترخدمات گردشگرى، هتل ها، 
اقامتگاه هاى بوم گردى و ســاير عرضه كنندگان خدمات گردشگرى به 
نمايش گذاشــته  مى شــود. هدف از اين كار معرفى استان ها و مناطق 
كمتر شناخته شده در كنار استان ها و مقاصد سنتى و بيشتر شناخته شده 

است.
قاسمى اظهار كرد: با توجه به مصوبه اخير ستاد ملى كرونا مبنى بر امكان 
انجام مسافرت هاى نوروزى كه در قالب بسته هاى سفر برنامه ريزى شده 
و بر مبناى اســكان در واحد هاى اقامتى داراى مجوز از وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، اين نمايشگاه  مى تواند به عنوان متمم 
اين مصوبه براى تشويق سفر هاى تحت نظارت و به تبع آن كنترل شيوع 

كرونا در نتيجه سفر هاى انبوه و بى برنامه عمل كند.
مديركل دفتر بازاريابى و تبليغات گردشگرى گفت: با توجه به آسيب هاى 
جدى وارد شده به 2 بخش گردشگرى و صنايع دستى بر اثر همه گيرى 
ويروس كرونا، معاونت گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى حمايت هاى خوبى را از حضور اين 2 بخش در نمايشگاه 
به عمل آورده كه از مهم ترين آنها  مى توان به مذاكره و رايزنى با سازمان 
توسعه تجارت و شركت سها مى نمايشگاه هاى ايران و دريافت تخفيف 
در هزينه هاى نمايشــگاهى و همچنين اختصاص كمك هاى بالعوض 

ملى براى خريد زمين اشاره كرد.
وى افزود: خوشبختانه، به واسطه حمايت هاى صورت گرفته و همچنين 
نظام مند شــدن سفر هاى نوروزى از سوى ســتاد ملى كرونا، با استقبال 
خوبى از ســوى ادارات كل استانى و بخش خصوصى براى حضور در 
نمايشگاه روبه رو شده ايم كه درصورت ادامه اين روند سالن هاى تحت 

اختيار را افزايش خواهيم داد.
قاسمى تأكيد كرد: نمايشگاه مجوز هاى الزم از سازمان توسعه تجارت و 
ستاد ملى كرونا را دريافت كرده و تحت تدابير و شيوه نامه هاى بهداشتى 
مختص خود برگزار  مى شود و بازديدكنندگان نيز براساس شيوه نامه هاى 

مربوطه به صورت كنترل شده با رزرو قبلى از آن ديدار  مى كنند.
طبق تقويم نمايشــگاه بين المللى تهران 99، نمايشــگاه گردشگرى و 
صنايع دستى در تاريخى كه قرار است برپا شود تنها نيست، همزمان با آن 
نمايشگاه هاى خدمات، تجهيزات هتلى و صنايع مخابرات و اطالع رسانى 

(تلكام) نيز برگزار  مى شود.
رويكرد چهاردهمين نمايشگاه گردشــگرى، سفر هوشمند و شعار آن 
توسعه گردشگرى روستايى اســت. اين نمايشگاه هر سال پايان بهمن 
برگزار  مى شد كه سال گذشته با شيوع ويروس كرونا در «ووهان» چين 
همزمان شد و امسال هم پس از ادغام با صنايع دستى، تاريخ آن جابه جا 
شــد. از ديگر تغييرات نمايشگاهِ امســال حذف غرفه هاى غذا و گروه 
نوازندگان براى جلوگيرى از ازدحام جمعيت است كه از پرمخاطب ترين 

بخش هاى نمايشگاه گردشگرى به شمار  مى آمدند.
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■ دوبيتى باباطاهر 
بوره ليلى و مجنونى بسازيم بوره كز ديده جيحونى بسازيم  
بوره كز نو فريدونى بسازيم فريدون عزيزم رفتى از دست  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس روزى از ماه رجب را از ســر ايمان و براى خدا روزه بگيرد، خداوند ـ تبارك 
و تعالــى ـ ميان او و آتش [دوزخ]، هفتاد خندق فاصله مى اندازد كه عرض هر خندق، 

ميان آسمان تا زمين است.    
فضائل األشهر الثالثة: ص 17 ح 2

فناوري

جهش جديد ويروس كرونا در فنالند
 آزمايشگاهى در فنالندى جهش جديدى در كروناويروس كشف 
كرده است. نمونه  گرفته شــده مربوط به جنوب فنالند است. ميزان 

شيوع، بيمارى زايى و واگير اين ويروس هنوز مشخص نيست.
به گزارش ايســنا، آزمايشــگاه ويتا و  مؤسسه  بيوتكنولوژى دانشگاه 
هلسينكى فنالند جهش جديدى در ويروس كرونا را كشف كردند. 
نمونه  مورد بررسى از فنالند جنوبى گرفته شده بود. آزمايشگاه ويتا 
در بيانيه اى اعالم كرد اين نوع جديد «796H-Fin» نامگذارى شده 
و ويژگى هايى كه در انواع آفريقايى و انگليســى ديده شــد در اين 
نوع نيز وجود دارد. انواع زيادى از كروناويروس در سراســر جهان 
يافت شده كه تقريبا همه  آنها از خويشاوندان ويروس هاى انگليسى، 

آفريقاى جنوبى، برزيلى و يا ژاپنى هستند.

3 هواپيما در يك بدنه!
 نيروى هوايى سلطنتى بريتانيا از طرح يك شركت انگليسى حمايت  
مى كند تا هواپيمايى بسازد كه  مى تواند از يك هواپيماى آموزشى به 
يك جت جنگنده تبديل شــود آن هــم تنها با جدا كردن و تعويض 
 (Aeralis)بال ها و موتورهايش! به گزارش ايسنا، شركت آئراليس
در سافولك 200 هزار پوند از نيروى هوايى سلطنتى بريتانيا دريافت 
كرد تا هواپيماى 2 سرنشــين كه 3 نوع مختلف دارد را بسازد. انواع 
مختلف آن بدنه هاى يكســانى دارند اما با نصب بال ها و موتورهاى 
متفاوت  مى توانند تغيير كنند اين به نيروى  هوايى اجازه  مى دهد تا با 
تعداد هواپيماهاى كمترى كار كند.  نوع اوليه هواپيما را  مى توان براى 
آموزش تمرينات جنگى استفاده كرد اما طراحى آن طورى است كه 

 مى توان با تغيير شرايط نيز از آن استفاده كرد.

چربى گردن، احتمال ابتال به مشكالت قلبى را 
افزايش  مى دهد

 محققان دانشگاه گرانادا اسپانيا (UGR) هشدار دادند كه تجمع 
بافت چربى در گردن (چانه و قسمت عميق تر يعنى بين ماهيچه ها و 
اطراف مهره هاى گردن) كه پيش بينى كننده چاقى مركزى و كلى است، 
خطر بيمارى كارديومتابوليك و التهاب در بزرگســاالن كم تحرك را 

افزايش مى دهد.
به نقل از مديكال اكسپرس، به طور سنتى، تجمع بافت چربى احشايى 
يا چربى عمقى يكى از عواملى اســت كه به شــدت با خطر ابتال به 
بيمارى هاى قلبى و التهاب مزمن در انســان مرتبط است. با اين حال، 
اين ارتباط تثبيت شده محققان را وادار كرده است تا حدى از مطالعه 

ساير رسوبات چربى و ارتباط بالينى/بيولوژيكى آنها غافل شوند.

پيش بينى زوال شناختى با بررسى 
الگوهاى راه رفتن

 پژوهشگران كانادايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه  مى توان 
با بررسى الگوهاى راه رفتن، زوال شناختى را پيش بينى كرد.

به گزارش ايســنا، پژوهشگران براى نخســتين بار موفق شده اند به 
بررســى اين موضوع بپردازند كه چگونه الگوهاى متفاوت راه رفتن 
افراد مســن  مى توانند بر تشخيص دقيق تر انواع متفاوت زوال عقل و 

آلزايمر اثر بگذارند.
گروهــى از پژوهشــگران كانادايــى بــه سرپرســتى دانشــگاه 
وسترن(Western University)، الگوهاى راه رفتن و عملكرد 
مغز 500 شــركت كننده را در يك آزمايش بالينى مورد بررسى قرار 

دادند.

ژن نئاندرتال شمشير 2 لبه 
در برابر كوويد-19

  محققــان در مقاله اى كه در مجلــه ى مقاالت آكادمى ملى علوم 
اياالت متحده آمريكا به چاپ رســيده مى گويند كه ژن نئاندرتال هم 
مى تواند باعث افزايش خطر ابتال به كوويد-19 شــديد و هم سبب 

كاهش آن شود.
به گزارش ايســنا و به نقل از مديكال اكســپرس، ســال گذشــته 
محققان مؤسسه  كارولينســكاى(Karolinska) سوئد و مؤسسه  
انسان شناسى تكاملى مكس پالنك(Max Planck) در اليپزيگ 
آلمــان نشــان دادند كه يك عامــل ژنتيكى خطرزا بــراى ابتال به 
كوويد-19 شديد از اجداد نئاندرتالمان(Neandertal) به ما به 

ارث رسيده است.

كاريكاتوريست  نظرى  محمود   
همدانى در مقــام دوم برگزيدگان 
مسابقه ملى كاريكاتور «كارا» معرفى 

شد. 
جشنواره كاريكاتور كارا برگزيدگان 
خود را شــناخت و طى مراسمى با 
حضور اســحاق جهانگيرى معاون 
محمد  و  جمهــورى  رئيــس  اول 
شــريعتمدارى وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى از آنها قدردانى شد.
 مســابقه ملى كاريكاتور كار (كارا) به همت مركز 
روابط عمو مى و اطالع رســانى وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى، با هدف ارتقاى آگاهى شهروندان 
درباره كار و كارآفرينى برگزار شد كه هيأت داوران 

از ميان 196 اثر رســيده 4 اثر 
ترتيب  بدين  برگزيدنــد.  را 
به  موفق  طاهــرى  ســلمان 
كســب جايزه ويژه شــد و 
فيروزه مظفــرى جايزه اول، 
محمود نظــرى جايزه دوم و 
على ميرايى جايزه ســوم را 

كسب كردند.
دبيرى نخســتين جشــنواره 
ملى كاريكاتور كارا بر عهده 
هادى حيدرى اســت و احمد عربانى، جواد عليزاده 
و على درخشى اعضاى هيأت داوران اين جشنواره 
را تشــكيل دادند كه با بررســى و ارزيابى 196 اثر 
رسيده به دبيرخانه مسابقه برگزيدگان را با توجه به 

و  نــوآورى  معيارهاى 
خالقيت در بيان مفهوم، 
تكنيكــى  توانمنــدى 
به  توجــه  و  هنرمنــد 
مفاهيم بو مى و فرهنگى 

ايران، انتخاب كردند.
كارا  جشــنواره 

بــا موضوعاتــى همچون اشــتغال زنان، توســعه 
اشــتغال روستايى، مشــاغل نوين (استارت آپ ها)، 
توانمندســازى، بيمه بيكارى، مشاغل آسيب ديده و 

متأثر از كرونا و توسعه تعاونى ها برگزار شد.
محمود نظــرى متولد 1360 يــك هنرمند همدانى 
اســت كه تحصيالت خود را در رشــته گرافيك به 
پايان رسانده و توانسته است بيش از 90 جايزه ملى 

و بين المللى از جشــنواره هاى كارتــون و 4 جايزه 
انيميشن را به خود اختصاص دهد.

وى به عنــوان كارتونيســت از همــكاران روزنامه 
همدان پيام و ديگر نشــريات اســتانى و كشورى، 
مطبوعات و خبرگزارى هاى محلى و سراسرى است 
و حضور در هيأت داورى بيش از ده جشنواره ملى 

و بين المللى را تجربه كرده است.

 نام پيســت بين المللى را به دوش مى كشــد اما 
در ســطح يك راه دسترسى محلى هم زيرساخت 

ندا رد.
اين مكان ايجاد شده است تا برف مفرح بازى هاى 
زمستانى باشــد اما همين برف تا دستش به زمين 
مى رســد راه دسترسى مردم به پيســت اسكى را 

مى بندد.
روز پنجشــنبه به محض بارش بــرف باز هم جاده 
كوهســتانى گنجنامه در همدان مسدود شد و راه 

دسترسى به پيست اسكى هم همچنين.
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان همدان 
گفت: جاده تفريحى و توريســتى گنجنامه به علت 
لغزندگى و شــيب تند جاده و احتمال بروز حادثه 

مسدود شده است.
فــرخ جمالى بيان كرد: جاده كوهســتانى گنجنامه 
يكى از مسيرهاى تفريحى و پرترافيك شهر همدان 
محسوب  مى شود كه در مواقع ريزش برف با هدف 
حفظ ايمنى مــردم و خودروهاى عبورى رانندگان 

توسط پليس مسدود  مى شود.
وى بيان كرد: در اين راســتا مأموران پليس راهور 
شهرستان همدان از شب گذشته در 2 مقطع زمانى 
به مسدود كردن اين مسير اقدام كردند كه درنهايت 
بــا هماهنگى تيم هــاى شــهردارى برف روبى و 
ايمن سازى شد با وجود اين همچنان جاده گنجنامه 

مسدود است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان همدان 
گفت: به دنبال ريزش برف و لغزنده شــدن سطح 
جاده از شــب گذشــته تاكنون 20 مورد ســانحه 
خسارتى و يك سانحه جرحى(برخورد خودرو با 
عابر) در محورهاى ارتباطى شهرســتان روى داده 
اســت. اين آمار بيانگر آن اســت كه اين مسير و 
منطقه هاى مجــاور نيازمند اصالح راه دسترســى 

است.
هر اندازه كه تاريك دره را بهشت گمشده ايران زمين 
و پيســت بين المللى بناميم، نبود زيرســاخت هاى 
اســتاندارد و ايمن همچون جاده دسترســى باعث 
شــده تا كوچك ترين پيســت بين المللى كشــور 

همچنان با مشكل تردد خودروها مواجه باشد.
پيســت اســكى تاريــك دره همــدان از معدود 
پيســت هاى بين المللى كشــور به شــمار  مى رود 
كه حتــى برخى ها زمان اســتفاده از آن را بهتر از 

پيست هاى مطرح تهران و البرز ارزيابى  مى كنند.
اين پيست در دهه 80 طى بازديد ناظران فدراسيون 
جهانى اسكى در فهرست پيســت هاى بين المللى 

كشورمان قرار گرفت.
ــا هــزار و 600 متــر  پيســت اســكى تاريــك دره ب
طــول قابليــت برگــزارى مســابقات اســكى روى 
ــرف را در تمــام فصــول ســال دارد و  چمــن و ب
ــى و  ــا صــد صندل ــه ب ــن مجموع ــه  ســى يژ اي تل
يــك هــزار و 600 متــر طــول خــط فعــال شــده و 
ــا راه انــدازى ايــن دســتگاه وســعت پيســت بــه  ب

50 هكتــار رســيده اســت.
نزديكــى تهــران بــه همــدان و قــرار گرفتــن 
در  تاريــك دره  پيســت  جغرافيايــى  موقعيــت 
شــهر  مركــز  تــا  تــردد  مســير  نزديك تريــن 
همــدان باعــث شــده تــا اســكى بازان شــرايط آن 

را ايــده آل بداننــد.
ــا،  ــن امتيازه ــوردارى از اي ــود برخ ــا وج ــا ب ام
ــاده اى  ــك دره ج ــت تاري ــه پيس ــى ب ــير منته مس
ــراى  ــه اى ب ــه دغدغ ــر ب ــن ام ــى اســت و اي محل
پيســت  از  بهره بــردارى  جهــت  اســكى بازان 

ــت. ــده اس ــل ش تبدي
سال هاســت كــه همزمــان بــا فصــل بــارش بــرف 
در همــدان به ويــژه در دامنه هــاى الونــد و در 
مســير گنجنامــه، ابتــكار هميشــگى راهــداران 
مســدود كــردن مســير پيســت تاريــك دره اســت.
همــان پيســت بين المللــى كــه حتــى رئيــس 

ــردى آن  ــت راهب ــز موقعي ــكى ني ــيون اس فدراس
را در كشــور بى نظيــر  مى دانــد امــا مســيرش 
را همچنــان محلــى و بــدون ايمنــى و اســتاندارد 
ــل  ــك معض ــه ي ــروزه ب ــه ام ــد ك ــداد  مى كن قلم

ــده اســت. ــل ش ــزرگ تبدي ب
ــان  ــت از مي ــن پيس ــم اي ــچ و خ ــر پي ــاده پ ج
ــه طبيعــى  ــا جاذب كــوه و دره، مســيرى هرچنــد ب
ــه  ــتان ب ــر كوهس ــت بك ــا از طبيع ــى زيب و نماي
تصويــر  مى كشــد، امــا خطــر در هــر قــدم كميــن  

مى كنــد.
اين مســير هر چند در دوره هــاى مختلف با بيل 
مكانيكــى و در حــد چنــد متر، خاكبــردارى و 
عريض سازى شده اســت اما همچنان استانداردها 

و ايمنى الزم را ندارد.
ــل  ــى و اه ــئوالن اجراي ــز مس ــال ها ني ــن س در اي
فــن نتوانســته اند چــاره اى بــه جــز مســدود 
كــردن فصلــى جــاده پيســت، اقــدام نــو و 

كارگشــايى انجــام دهنــد.
اين درحالى است كه محور توسعه استان گردشگرى 
ناميده شده و اين پيست بين المللى  مى تواند ظرفيتى 
بالقوه در رونق صنعت گردشگرى به ويژه در حوزه 

زمستانى و ورزشى همدان تبديل شود.
اين پيست عالوه بر زيرساخت هاى الزم براى انجام 

اســكى، با داشــتن امكاناتى نظير رستوران، كمپ 
اقامت، تله سى يژ، طبيعت رودخانه و فضاى سبز و 
ساير امكانات تفريحى، قابليت هاى متنوع را براى 

استفاده گردشگران مهيا ساخته است.
تاريك دره به چاره انديشــى مســئوالن براى پياده 
كردن طرح هاى اصولى در راســتاى ايجاد راه امن 

و استاندارد براى استفاده عموم نياز دارد.
پيست تاريك دره با ده كيلومتر فاصله از مركز شهر 
همدان به عنوان نزديك ترين پيست اسكى در كشور 
به شمار  مى رود اما همچنان جاده محلى را در مقابل 

خود  مى بيند.
انتظار  مى رود مسئوالن اجرايى استان راه حل مناسبى 
براى گشايش هميشگى اين مسير گردشگرى پيدا 
كنند و اجازه ندهند يكى از مهم ترين ظرفيت هاى 

طبيعى همدان اين چنين پنهان بماند.
همواره در روزهاى برفى كه شرايط براى بودن در 
پيست اسكى مهيا است، دغدغه اصلى اسكى بازان 
و ساير شــهروندان طبيعت دوست، بسته شدن اين 

مسير است.
پيســت تاريــك دره در ده كيلومترى مركز شــهر 
همدان واقع شــده است و هفته گذشته همزمان با 
ريزش برف، توسط عوامل راهدارى مسدود شد تا 

گاليه مردم را به دنبال داشته باشد.

پيست اسكى استان اين روزها در انتظار رونق 

تاريك دره برف دارد جاده ندارد
■ زير ساخت دسترسى به تاريك دره مهيا نيست

محمود نظرى جايزه دوم جشنواره را برد

كاريكاتوريست همدانى برتر جشنواره«كارا»

همدان پیام در کنار شامست!
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 جنـاب آقــايتبريك و تهنيت 

دكتر روح ا... لروند 
فرزند شايسته و با افتخار نهاوند

نجمعى از خانواده هاى شهدا و جوانان انقالبى استان همدان

 انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
"رياست حوزه همكارى جامع وزارت دفاع و وزارت جهاد كشاورزى 

و نماينده ويژه وزارت دفاع در امور توسعه استان همدان"
 تبريك عرض نموده، براى شما در راه خدمت به كشور عزيزمان و ديار مهد تمدن استان 

همدان سرافراز آرزوى موفقيت داريم.  

t

ون  ه را ا  و ا ا

دهكده توريستى گنجنامه

ضايعه درگذشت همسر مكرمه آيت ا... حاج سيدرضا فاضليان (ره) را 
تسليت و تعزيت عرض نموده و از خداوند تبارك و تعالى براى آن 
مرحومه علو درجات و براى بازماندگان ارجمند صبر جميل و اجر 

مديريت شعب مديريت شعب جزيل از درگاه ايزد منان مسئلت مى نماييم.
استان همداناستان همدان

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 جشنواره فرهنگى هنرى «يادگارى از 
سرزمين نور» به مناسبت 20 اسفند روز ملى 

راهيان نور در همدان برگزار مى شود.
مسئول اردويى ســپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان از برگزارى جشــنواره فرهنگى 
هنرى يــادگارى از ســرزمين نور، در 
اســتان همدان خبــر داد و اظهار كرد: 
هرساله جشــنواره اى با عنوان «ره آورد 
سرزمين نور» در ســطح استانى و ملى 

با موضوعات مختلف فرهنگى و هنرى 
برگزار مى شــد، كه با شــيوع ويروس 
كرونا و توقف اعزام گروه ها به اردوهاى 
راهيان نور، امسال اين جشنواره با تغيير 
جزئى و با عنوان «يادگارى از ســرزمين 

نور» برگزار مى شود.
مهــدى بابايى فر در گفت وگو با تســنيم 
بيان كرد: اين جشــنواره فرهنگى هنرى 
در بخش هاى موشــن گرافيك، پادكست، 

عكس، فيلم كوتاه، دلنوشته، مقاله، كليپ، 
تيزر و نقاشــى به صورت استانى برگزار 

مى شود.
وى عنوان كرد: عالقه مندان به شــركت 
در جشــنواره يادگارى از سرزمين نور، 
مى تواننــد آثــار خــود را از 29 بهمن 
تــا 17 اســفندماه امســال در فضــاى 
ordoei. آدرس هــاى:  بــه  مجــازى 
rahyannoor@gmail.com يــا 

ادمين كانال #ابو_وهب در پيام رسان هاى 
ايتــــا sheydaye_hosein@ و 
 @Magnon_hosain روبيــــكا 

ارسال كنند.
بابايى فر با بيان اينكه آثار ارســالى كه قابل 
بهره بردارى باشند با نام شخص ارسال كننده در 
كانال هاى فوق استفاده خواهد شد، گفت: آثار 
برگزيده ضمن ارسال به جشنواره كشورى، 

در استان نيز تجليل خواهند شد.

پويش «راه سليمانى» 
در همدان تمديد 

شد
 مسئول شــبكه جوانان آستان قدس 
رضوى استان همدان از برگزارى پويش 
مسابقه «راز سليمانى» همزمان با سراسر 
كشــور در همدان خبــر داد و گفت: با 
توجه به تقاضاى زيــاد مردم، زمان اين 

مسابقه تمديد شد.

رضــا مرتضايى در گفت وگــو با ايكنا، 
اظهــار كرد: مســابقه «راز ســليمانى» 
براى آحاد مــردم با محوريت كتاب راز 

سليمانى برگزار مى شود.
وى بــا بيــان اينكــه در ايــن مســابقه 30
ــاب  ــد كت ــراى خري درصــد تخفيــف ب
و ده درصــد تخفيــف ويــژه نيــز بــراى 
تشــكل هاى فرهنگــى و مجموعه هــاى 
ــه شــده اســت،  فرهنگــى درنظــر گرفت
افــزود: 50 ميليــون تومــان جوايــز 
ــراى برگزيــدگان  نقــدى و غيرنقــدى ب

ايــن مســابقه درنظــر گرفتــه شــده 
اســت.

مرتضوى با اشــاره به اينكــه قرار بود 
مســابقات 22 بهمن ماه برگزار شــود، 
افزود: با توجه به تقاضــاى مردم زمان 
ثبت  نام مســابقه تا 13 رجب، ميالد امام 
على(ع) تمديد شــده است و مخاطبان 
raaz. از طريق پل هاى ارتباطى سايت

javan.org و پيامــك عــدد 5 بــه 
1000888 مى توانند در مسابقات شركت 

كنند.

وى ادامــه داد: بــراى تخفيــف ويژه 
بايد با تشــكل اســتانى جوانان رضوى 
بــه شــماره 09186259677 تمــاس 
بگيرنــد يا بــه صفحه شــبكه جوانان
shajarhamedan_ir@ مراجعه 

كنند.
مرتضايــى با اشــاره به اينكــه كتاب 
راز ســليمانى از چاپ سى وهشتم نيز 
عبور كرده اســت، گفت: بيش از هزار 
همدانى در مسابقه راه سليمانى شركت 

كرده اند.

برگزارى جشنواره «يادگارى از سرزمين نور» در همدان 

پيست اسكى استان اين روزها 
در انتظار رونق 

تاريك دره برف دارد 
جاده ندارد

■ زير ساخت دسترسى به تاريكدره مهيا نيست

شهردار منطقه مى گويد: معابر هويت الزم دارند

شب هاى زيباى همدان با نورپردازى معابر منطقه يك
6

آئين بزرگداشت
 آيت ا... فاضليان برگزار شد

■ مردمى بودن از آيت ا... فاضليان 
سايه روشن هاى انتخابات 1400يك چهره محبوب ساخته بود

روز
ت 

داش
آموزش تكليفى ياد

و دغدغه هاى انتخاباتى وزير 
 1- با آنكه وزير كشــور صــدور احكام 
اعضاى ســتاد انتخابات كشور را آغاز كرده و 
تقريبا اين روند تكميل شــده است، اما هنوز 
در استان  و شهرستان ها ستاد انتخابات استان...
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

آموزش تكليفى 
و دغدغه هاى انتخاباتى وزير 

1- با آنكه وزير كشور صدور احكام اعضاى ستاد انتخابات كشور 
را آغاز كرده و تقريبا اين روند تكميل شده است، اما هنوز در استان  و 
شهرستان ها ستاد انتخابات استان و شهرستان ها تشكيل نشده و احكام 

الزم صادر نشده و اطالع رسانى نشده است.
البته با توجه به اينكه اين آخرين انتخاباتى اســت كه در اين دولت و 
توسط وزارت كشــور دولت تدبير و اميد برگزار خواهد شد، تقريبا 
گروهى كه قرار اســت در استان و شهرســتان ها انتخابات را برگزار 

كنند، مشخص است.
2- مهم ترين دغدغه دســت اندركاران انتخابات اين دوره، دستيابى به 
راهكارهايى براى افزايش مشاركت در انتخابات از سوى مردم است.

دغدغه اى كه ريشــه آن در حساس نشدن مردم به تحوالت انتخاباتى 
و نگرانى از تكرار ميزان مشاركت انتخابات مجلس در انتخابات مهم 

رياست جمهورى است.
3- با اين حال هفته گذشته طرح جامع آموزش مجريان و دست اندركاران 
انتخابات 1400 با حضور معاونان سياسى استاندارى ها، فرمانداران و 
مديران كل سياسى و انتخابات استاندارى هاى كردستان، ايالم، مركزى 

و همدان، به ميزبانى استاندارى همدان برگزار شد.
در اين دوره آموزشى فرايند انتخابات سال 1400 با حضور دبير ستاد 

انتخابات كشور و رئيس فناورى اطالعات وزارت كشور تبيين شد.
4- عجله وزارت كشور در برگزارى اين دوره آموزشى در شرايطى كه 
هنوز دولت نسبت به تغيير استانداران اقدام مى كند و تغيير فرمانداران 
و ديگر دســت اندركاران انتخابات از سوى استانداران در اين شرايط 
متصور اســت، به نظر عمل به يك آموزش تكليفى اســت تا تكليفى 

فارغ از نتيجه ادا شود.
هرچند عمل به تكليف در عرصه خدمت پذيرفتنى است اما در عرصه 
آمــوزش بدون توجه به اهداف به نوعى مى توانــد هدر دادن منابع و 

اعتبارات با بى توجهى به هدف و نتايج حاصله باشد.
5- زمانــى اين همايش آموزشــى مفيدتر واقع مى شــد كه ســتاد 
انتخابات اســتان و شهرستان ها تشكيل و اعضاى خود را مى شناخت 
و از اين همايش براى افزايش حساســيت جامعه نسبت به انتخابات 
استفاده مى  شد. اينكه وزير كشور مطرح كند كه نگران ميزان مشاركت 
در انتخابات به دليل ايجاد نشــدن حساســيت در جامعه نســبت به 
انتخابات است و وزارت كشــور هم تنها اين گفته ها را اطالع رسانى 
كند، پذيرفتنى نيســت و انتظار اين اســت كه ايــن وزارتخانه از هر 
موضوع انتخاباتى نهايت بهره بردارى را براى حساس ســازى و ايجاد 

و افزايش شور و نشاط انتخاباتى در جامعه استفاده كند.
6- نگاه پروژه اى به انتخابات كه در آن ستادى تشكيل، آموزشى انجام 
و وظايفى از سوى اعضا براساس دستورالعمل ها اجرا مى شود، راهكار 

رفع نگرانى براى افزايش مشاركت نخواهد بود.
بلكه بايد به انتخابات پروســه اى نگاه كــرد و در اين فرايند، ضمن 
آسيب شناســى داليل كاهش مشاركت در انتخابات گذشته به ويژه در 
اســتانى سنتى مانند همدان و رفع آن در راستاى بهبود روند و كسب 

بهتر اهداف تعيين شده، حركت كرد.
7- در اين همايش برگزارى يك انتخابات سالم، پرنشاط، حداكثرى 

و رقابتى به عنوان اولويت استان از سوى استاندار اعالم شده است.
اما واقعيت آن است كه اگر تغيير نگاه و ضرورت تغيير برخى اعضاى 
ســتاد انتخابات اســتان و شهرســتان ها با توجه به عملكرد آنها در 
انتخابات گذشته درك و اقدام نشود، اين اولويت ها مانند اولويت هاى 
انتخابات گذشته در قالب پروژه انتخابات تكرار خواهد شد و تأثيرى 

در نتيجه نخواهد داشت.
همايش برگزار شده به خوبى نشان داد كه با نگاه تكليفى به انتخابات 
از اين منظر كه اين تكليف به شكلى و نه به بهترين شكل و با بيشترين 

آورده ادا شود، نگرانى هاى انتخاباتى وزير كشور رفع نخواهد شد.

ارتباط خوب برنامه ريزان درسى
 با معلمان همدانى 

 در ســال هاى اخيــر ارتباط تنگاتنگى بين برنامه ريزان درســى و 
معلمان برقرار شده است.

مديركل آموزش وپرورش همدان گفت: براساس تعاليم قرآنى، تعالى 
و ســعادت انسان در گرو رشد جسمى و روحى است و اين مهم در 
سند تحول بنيادين آموزش وپرورش نيز مورد توجه قرار گرفته است.

 به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش وپرورش استان، 
محمد پورداود در ادامه گروه هاى آموزشــى را پل ارتباطى همكاران 
فرهنگى در صف و ســتاد خواند و تصريح كرد: در ســال هاى اخير 

ارتباط تنگاتنگى بين برنامه ريزان درسى و معلمان برقرار شده است.
وى افزود: اين ارتباط و هماهنگى تأثير فراوانى در كيفيت بخشــى به 

برنامه هاى آموزشى و پرورشى داشته است.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همچنين تهيه كتابچه درس تربيت 
بدنى را اقدامى ارزشمند دانست و گفت: اين اقدام در شرايط كرونايى 
و با توجه به الزامات زيســت بوم جديد، از اهميت ويژه اى برخوردار 

است.
پورداود همچنين در بازديد از محل مصاحبه پذيرفته شــدگان آزمون 
اســتخدامى ماده 28 در دانشــگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودى 
همــدان روند مصاحبه و معاينات پزشــكى پذيرفته شــدگان آزمون 

استخدامى را مورد بررسى قرار داد.
در اين بازديد مسئوالن و دست اندركاران جلسات مصاحبه و معاينات 
پزشكى نيز گزارشى از روند انجام مصاحبه ها و معاينات ارائه كردند.

 گفتنى اســت مصاحبه پذيرفته شــدگان چند برابــر ظرفيت آزمون 
استخدامى آموزش وپرورش از 27 بهمن ماه آغاز شده است.

نگران موج چهارم كرونا در استان هستيم
 رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با بيان اينكه نگران بروز موج چهارم بيمارى 
در استان هستيم، از كاهش ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 

در بين مردم خبر داد.
محمد خيرانديش در گفت و گو با تسنيم، اظهار كرد: به منظور شناسايى زودهنگام بيماران 
مبتال به كرونا، از تمام افرادى كه با بيمار مبتال در ارتباط بوده اند تست رايگان كرونا گرفته 
مى شــود. وى با تأكيد بر اينكه شناسايى بيماران در مراحل نخست بيمارى سبب افزايش 
شــانس بهبودى در آنها مى شود، تصريح كرد: بيماران داراى عالئم تنفسى و مشكوك به 

كرونا بايد در اسرع وقت به مراكز غربالگرى 16 ساعته مراجعه كنند.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با بيان اينكه نگران بروز موج چهارم بيمارى در 
اســتان هستيم، مطرح كرد: ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 

در بين مردم كاهش يافته است.
خيرانديش از انجام غربالگرى تلفنى كرونا خبر داد و گفت: تاكنون بيش از 95 درصد از 

مردم همدان از نظر ابتال به اين ويروس مورد ارزيابى و پيگيرى قرار گرفته اند.
وى با تأكيد بر اينكه هرگونه عادى پندارى شــرايط و بى توجهى به پروتكل هاى بهداشتى 
زمينه ســاز ايجاد موج جديدى از بيمارى مى شــود، تصريح كرد: از مردم تقاضا داريم از 

حضور در هرگونه تجمع، دورهمى، مراسم عزا و عروسى جدا خوددارى كنند.

رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان با بيان اينكه علت ابتالى بسيارى از بيماران به 
ويروس كرونا مربوط به شركت در دورهمى و روابط درون خانوادگى است، عنوان كرد: 

بسيارى از بيماران مبتال به كرونا در ظاهر كامال سالم و بدون عالمت هستند.
خيرانديش به شــلوغى بازار و مراكز خريد در روزهاى پايانى ســال اشاره كرد و گفت: 
مردم ضمن رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى و استفاده از ماسك در بيرون از منزل بايد 

رعايت 2 مترى خود را با ديگران حفظ كنند.
وى با اشــاره به اينكه روند نزولى آمار بيماران مبتال به كرونا در استان متوقف شده، بيان 
كرد: چند روزى است تعداد مراجعه بيماران تنفسى و مشكوك به كرونا در مراكز درمانى 

و غربالگرى افزايش يافته است.

آئين بزرگداشت آيت ا... فاضليان برگزار شد
■ مردمى بودن از آيت ا... فاضليان يك چهره محبوب ساخته بود

مديركل ثبت اسناد و امالك استان:
 افزايش 38 درصدى صدور اسناد مالكيت 

در سالجارى

ــركل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان گفــت: درده    مدي
ماهــه ســالجارى 2هــزار و197 فقــره اســناد دولتــى صادرشــده كــه 
ايــن تعــداد در مــدت مشــابه ســال گذشــته كــه 790 فقــره بــوده 

اســت 178 درصــد رشــد را نشــان مى دهــد.
ــرد: د  ــار ك ــام اظه ــا همدان پي ــو ب ــادى در گفت وگ ــر پيره اصغ
رده ماهــه ســالجارى تعــداد 63 هــزار و220 فقــره اســناد مالكيــت 
ــه 46 ــدت مشــابه ســال گذشــته ك ــه م ــه نســبت ب صادرشــده ك

ــوده 38 درصــد افزايــش داشــته اســت. ــره ب هــزار و333 فق
ــار  ــوع اعبت ــرد: مجم ــالم ك ــتان اع ــى اس ــوراى قضاي ــو ش عض
ــراى اداره كل  ــال ب ــون ري ــزار و 70 ميلي مصــوب يكســاله 124 ه
ــت،  ــده اس ــى ش ــدان پيش بين ــتان هم ــالك اس ــناد وام ــت اس ثب
ــغ 262 ــالجارى مبل ــه س ــده در ده ماه ــغ جذب ش ــه مبل درحالى ك
هــزار و 357 ميليــون ريــال اســت كــه بيانگــر رشــد153 درصــدى 

ــن حــوزه هســتيم. در اي
وى در پايــان بــه ميــزان مطالبــات بانك هــاى اســتان اشــاره كــرد و 
افــزود: درده ماهــه ســال 99، بانك هــاى اســتان همــدان از طريــق 
ــون و  ــارد و 649 ميلي ــون و 919 ميلي ــغ 3 بيلي ــت مبل ــراى ثب اج
526 هــزار ريــال را وصــول كــرده كــه ايــن شــاخص در ده ماهــه 
ســال پيــش 2 بيليــون و 397 ميليــارد و 769 ميليــون و 161 هــزار 
ريــال بــوده كــه ايــن حــوزه نيــز از 63 درصــد افزايــش در وصــول 

ــت دارد. ــا حكاي ــات بانك ه معوق

1- واريز سهميه بنزين نوروزى درحال بررسى است. گويا اين اتفاق 
منتظر دســتورالعمل دولت درباره ســفرهاى نوروزى است. گفتنى 
است اين دســتورالعمل با توجه به آخرين وضعيت شيوع كرونا در 

كشور تدوين خواهد شد. 
2- ســند مالكيت تاالب ها و رودخانه ها به نــام وزارت نيرو صادر 
خواهد شــد. گويا سازمان حفاظت محيط زيست با صدور اين اسناد 
كه از تاالب انزلى آغاز شده است، مشكل دارد. گفتنى است براساس 
قانون كاداســتر براى تمامى اراضى ملى بايد ســند صادر شــود كه 
بخشــى از اين اراضى مربوط به رودخانه ها و پهنه هاى آبى است كه 

درباره نماينده دولت در اين اراضى اختالف نظر است.
3- صداوســيما درحال برنامه  ســازى براى ادامه دادن اختالفات با 
دولت است. گويا فصل دوم سريال «گاندو» مدتى است كليد خورده 
و اين روزها تصويربردارى آن در گرمدره ادامه دارد. گفتنى اســت 
قسمت هايى از فصل اول سريال «گاندو» در زمان پخش با اعتراض 

دولتى ها همراه بود.
4- تبريزيان براى قابله هاى مشــهد در شرايط ممنوعيت برگزارى 
تجمعات، همايش برگزار كرده اســت. گويــا اين همايش بدون 
رعايــت پروتكل هــا و با حضور ده ها نفر برگزار شــده اســت. 
گفتنى اســت قابله ها، زنانى بودند كه پيش از فراگيرى پايگاه هاى 
بهداشــت در كشــور در برخى روســتاها و شــهرهاى كوچك، 
مســئوليت زايمان را برعهده مى گرفتند. حــال با اينكه اين حرفه 
ســال هاى زيادى اســت كه از بين رفته اســت، تبريزيان به دنبال 

احياى آن است.
5- ده درصد جهيزيه ها با اجناس دســت دوم تهيه مى شــود. گويا 
قيمت هاى باال و دســت هاى خالى توان خريد بســيارى از اجناس 
مــورد نياز را از مــردم گرفته و آنها به ناچار بــراى رفع نياز يا آغاز 
زندگى مشــترك، به خريد لوازم دســت دوم روى آورده اند. گفتنى 
اســت براى خريد تنهــا 5 قلم اصلى لوازم خانگى شــامل يخچال 
فريزر، اجاق گاز، ماشــين لباسشــويى، تلويزيــون و فرش، به طور 

متوسط 45 ميليون تومان نياز است.

 مراســم بزرگداشــت آيت ا...ســيدرضا 
فاضليان با حضور اســتاندار همــدان، امام 
جمعه شهرســتان همدان و نماينده ولى فقيه 
در اســتان و امام جمعه موقــت تهران روز 
پنجشــنبه توســط اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان همدان برگزار شد.
آيت ا... فاضليــان از ياران امام خمينى(ره) و 
انقالب اسالمى بوده و در دوران دفاع مقدس 
نقش بسزايى در بسيج مردم و ترويج روحيه 
ايثار و شــهادت در جامعه داشــتند. آيت ا... 
فاضليان سال 1361 با حكم امام خمينى(ره) 
به عنــوان امام جمعه مالير منصوب شــدند. 
ايشــان پس از 34 ســال عهــده دارى اين 
مسئوليت شــهريورماه ســال 1395 از اين 
سمت كناره گيرى كرده و آبان ماه امسال پس 
از گذراندن يك دوره بيمــارى، دار فانى را 

وداع گفتند. 
استاندار همدان در مراسم بزرگداشت آيت ا... 
فاضليــان و در وصف اين عالــم بيان كرد: 
آيت ا... فاضليان نماد عينى از شــناخت خدا 
بود و تمام اعمال ايشــان انسان را تحت تأثير 

قرار مى داد.
سيدســعيد شــاهرخى بــا بيــان اينكــه تجليل 
ــگاه علــم  از علمــا در واقــع تجليــل از جاي
و دانــش اســت، افــزود: ايشــان هــر عملــى 
كــه انجــام مــى داد خالصانــه و بــراى خــدا 
ــى  ــد الگوي ــن ويژگــى ايشــان باي ــود و اي ب

بــراى همــگان باشــد.
امام جمعــه همــدان و نماينده ولــى فقيه 
در اســتان نيز در اين مراســم بيــان كرد: از 
بهره مندى  توفيق  نداشــتن  من  حسرت هاى 
كافى از حضور ايشــان و نبود آرامگاه ايشان 

در استان همدان است.
شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين  حجت االسالم 
با اشــاره به اينكه خانواده ايــن عالم بزرگ 
معــروف به تدين، تقــوا و ذوق بود، افزود: 
هيچ چيز در اين عالم اجبارى نيست و تمام 

اتفاقات محصول علت و معلول اســت، راه 
براى كسى بسته نيست و مى توانيم با انتخاب 
درســت كمى شــبيه عالمان بزرگــى مانند 

آيت ا... فاضليان باشيم.
احمدرضــا احســانى مديــركل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى همدان نيز ضمن قرائت پيام 
ارســالى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى براى 
بزرگداشــت آيت ا...فاضليــان، بيان كرد: در 
راستاى پاسداشــت بزرگان استان همدان و 
با توجه به نفوذ شــخصيتى كه ايشان در بين 
مردم داشتند برخود الزم دانستيم تا مراسمى 
براى ايشــان با رعايت كامــل پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار كنيم.
امام جمعه موقت تهران نيز در اين مراســم 
بيــان كرد: اميدوارم خداوند ما را در مســير 
نورانــى بــزرگان و عالمان فقيــه ثابت قدم 

نگهدارد.
محمدحسن  المســلمين  و  حجت االســالم 

ابوترابى فرد با بيان اينكه جوانان تربيت شــده 
در مدرســه عرفان نقش مهمى در تحوالت 
فرهنگى، هنرى، اجتماعى و سياسى داشتند، 
افزود: جوانانى كه در مدرسه تربيتى آيت ا... 
چهره هاى  از  داشــتند،  حضــور  فاضليــان 
پرافتخــارى هســتند كــه امنيــت و اقتدار 
امروزمــان را مديون ايثار و شــهادت ديروز 

آنها هستيم.
وى ادامــه داد: بــه تعبير آيــت ا... فاضليان 
شــاگردان  كردند  افتخارآفرينى  كه  جوانانى 
قولى ديروز ما بودند و امروز اســتاد عملى 

ما هستند.
ابوترابى فرد به خاطرات حضور فاضليان در 
در دفاع مقدس نيز اشاره كرد و ادامه داد: هر 
ويژگى كه يك عالم دينى بايد داشته باشد را 

ايشان داشتند.
وى بــا تأكيد بر اينكه اگــر حلقه اتصال بين 
علــم و فقه و ايمــان و مدرســه اهل بيت 

نبود، علمايــى كه شــاگردان و پيمايندگان 
راه حق هســتند تربيت نمى شدند، ادامه داد: 
شخصيت هاى بزرگ حامل پيام عدل، نبوت 

و امامت هستند.
امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه ســخن 
بدون عمل نه تنها سازنده نيست بلكه مخرب 
اســت، گفت: جامعه با قرآن و عترت است 
كه هدايت مى شود و جامعه اسالمى شايسته 
است كه براســاس آموزه هاى دينى مديريت 
شــود، دســتيابى به يك دولت اسالمى كار 
سختى اســت و به تعبير مقام معظم رهبرى، 
انقالب اســالمى پيروز شــد و نظام اسالمى 
شــكل گرفت اما با دولت اســالمى فاصله 

زيادى داريم. 
وى در پايان گفت: اميدوارم خانواده محبوب 
فاضليان همچنان ثابت قدم در صراط مستقيم 
باشــند و به دست آوردن موفقيت ها در گرو 

ايستادگى در اصول انقالب است.

 بيــش از 15 ميليــارد تومان تســهيالت 
اشتغالزايى از ابتداى سالجارى تاكنون به 318 
نفر از معتادان بهبوديافته در اســتان پرداخت 

شده است.
مديركل ســازمان بهزيستى اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه اشتغال پس از درمان معتادان 
يكــى از عوامل مهم جلوگيرى از بازگشــت 
دوباره آنان به اعتياد اســت، افزود: 7 ميليارد 
و 600 ميليون تومان از اين تسهيالت به 153 
نفــر از معتادان بهبوديافته ســاكن در مناطق 

روستايى استان همدان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومى بهزيســتى همدان، 
مهــدى دينارى اظهار داشــت: تســهيالت 

اشــتغالزايى يك تا 3 سال پس از درمان فرد 
معتاد و با اطمينان از پاكى و ســالمت كامل 
بــراى ايجــاد فرصت هاى شــغلى پايدار و 

همچنين توسعه روستايى، پرداخت مى شود.
وى همچنيــن بــا اشــاره به اجــراى طرح 
جمع آورى معتادان متجاهــر، گفت: معتادان 
متجاهر از ســطح استان همدان جمع آورى و 
در مراكز نگهدارى، درمان و كاهش آســيب 
معتــادان موضوع مــاده 16 تحــت نظارت 

بهزيستى پذيرش مى شوند.
دينارى اظهار كرد: در راســتاى جمع آمورى 
معتــادان متجاهر وظايفى براى دســتگاه ها و 
سازمان هاى مختلف پيش بينى شده و در واقع 

نيــروى انتظامى وظيفه جمع آورى، دســتگاه 
قضايى وظيفه ترخيص و ســازمان بهزيستى 

نيز نگهدارى افراد را بر عهده دارند.
وى تصريح كرد: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونا و با عنايت به بخشنامه ستاد ملى مبارزه 
با كرونا، تمهيــدات ويژه اى براى جمع آورى 
معتادان متجاهر در اســتان همدان اجرا شده 
و يــك مركز قرنطينه بــا ظرفيت 30 نفر و با 
رعايــت پروتكل بهداشــتى و فاصله گذارى 

تجهيز شده است.
مديركل ســازمان بهزيســتى اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: بر همين اســاس معتادان 
متجاهر پس از جمع آورى از ســطح شهر به 

مركــز قرنطينه ارجاع و پس از انجام تســت 
كرونا چنانچه عالئمى نداشــته باشند در اين 
مراكز نگهدارى و پس از گذشــت 2 هفته در 
مراكــز ماده 16 پذيرفتــه و درصورت مثبت 
بودن تســت در مركز ايزوله تحت نظر كادر 

درمان نگهدارى و درمان مى شوند.
مركز ترك اعتياد مــاده 16 همدان 468 فرد 
معتاد را در 9 ماه نخست امسال پذيرش كرده 
كه از ايــن تعداد 199 نفر مجــرد، 184 نفر 
متأهــل و 85 نفر نيز مطلقه بودند، از مجموع 
معتادان پذيرش شــده در ايــن مركز 99 نفر 
بيكار و مابقى شــاغل (كارگر و شــغل آزاد) 

هستند.

 براساس بررسى هاى كارشناسى، مقرر شد 
كالس هاى عملى دانشــجويان دانشگاه آزاد 
اســالمى در مناطق زرد و آبى، با حفظ كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى، به صورت حضورى 
برگزار شــود. بر اين اســاس، دانشجويان در 
مناطق زرد و آبى به گروه هاى كوچك تقسيم 
شــده و در 3 روز متوالى به صورت جداگانه، 
تعــداد كل جلســات واحد عملــى خود را 
گذرانده و ســپس در آزمون واحدهاى عملى 

شركت مى كنند.
رئيــس دانشــگاه آزاد همــدان بــا تأكيد بر 
اهميت برگزارى كالس هاى عملى به صورت 
حضورى براى دانشجويان، گفت: اگر دروس 
عملى به صــورت حضورى برگزار نشــود، 
دانشــجويان نمى توانند از نزديــك با نحوه 
اســتفاده از تجهيزات و امكانات رشته خود 

آشنايى پيدا كنند.
مرتضــى قائمى در گفت و گو بــا همدان پيام 

گفت: اين راهكار به منظور ارتقاى سطح علمى 
دانشجويان است. البته اين دستورالعمل براى 

مناطق قرمز و نارنجى اجرا نخواهد شد.
وى با بيان اينكه دانشــگاه آزاد اسالمى دولتى 
نبوده و وابســته به پول نفت نيست، تصريح 
كرد: كســب درآمدهــاى غيرشــهريه اى در 
دســتوركار واحدهاى دانشــگاه آزاد اسالمى 
قــرار گرفت تــا آمــوزش و پژوهش و حل 
مشكالت كشور توسط اعضاى هيأت علمى 

اين دانشگاه، بدون دغدغه مالى انجام شود.
وى فعاليت آموزشى اين دانشگاه در ايام كرونا 
را با توجه به راه اندازى ســامانه آموزشــيار، 
مطلــوب ارزيابى كــرد و افــزود: اطالعاتى 
كه توسط اين ســامانه از واحدهاى مختلف 
دانشــگاه آزاد دريافت مى كنيم، بســيار مفيد 
بوده درحالى كه پيش از ورود اين سامانه اصًال 
نمى توانستيم به اين اطالعات دسترسى داشته 

باشيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان بيان 
كرد: به منظور تسهيل در امور ثبت نام و به  دليل 
شيوع كرونا، امســال تمامى مراحل ثبت نام، 
انتخاب واحد و پرداخت شــهريه در تمامى 
واحدهاى دانشــگاه هاى آزاد استان به صورت 
مجازى و از طريق ســامانه «آموزشيار» انجام 

شده است.
قائمى همچنين دانشگاه آزاد را از نظر علمى و 
فرهنگى جزو دانشگاه هاى شاخص و برجسته 
معرفــى كرد و افــزود: از لحــاظ علمى تنها 
دانشگاه كشور است كه در رتبه بندى جهانى، 
جزو صد دانشگاه برتر است بر همين اساس 
از لحــاظ كميت رتبــه 71 و از لحاظ كيفيت 
مقاالت، رتبه 79 جهانــى را ازآن خود كرده 

است. در كنار موضوعات علمى، دانشگاه آزاد 
اســالمى در حوزه فرهنگى نيز پيشرو بوده و 
افراد شاخصى همچون 70 شهيد مدافع حرم 

را تقديم انقالب اسالمى كرده است.
رئيــس دانشــگاه آزاد واحــد همــدان بــا بيــان 
ــق  ــرى از طري ــون دكت ــام آزم ــه ثبت ن اينك
ــكى  ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــايت مرك س
گفــت:  مى شــود،  آغــاز  اســفندماه   12
آزمــون دوره دكتــراى تخصصــى پزشــكى در 
ــود و  ــزار مى ش ــاه برگ ــاى 3 و 4 تيرم روزه
ثبت نــام در ايــن آزمــون از روز سه شــنبه 
ــاعت  ــا س ــود و ت ــاز مى ش ــفندماه آغ 12 اس
24 روز 22 اســفندماه از طريــق ســايت مركز 

ــه دارد. ــوزش پزشــكى ادام ســنجش آم

اصالحيه
 در خصــوص قســمتى از مطالب منتشرشــده در گــزارش روز 
چهارشــنبه مورخ 29 بهمن 99 درباره پرونــده قتل «بهزاد زمانى» در 
نمايندگى خودرو، بخشــى از مطلب كه به منظــور رفع ابهام حقوقى 
از حميدرضا ســيف، وكيل پرونده پرسيده شده به شرح ذيل اصالح 

مى شود:
دادگاه كيفرى يك استان حكم به قصاص پرونده فوق صادر كرده است 
كه پس از اعتراض به دليل نقص در تحقيقات، توسط ديوان عالى كشور 
نقض و براى رســيدگى مجدد به شــعبه صادركننده اعاده شده است، 
همچنين تمامى اتهامات دوباره مورد رســيدگى قرار خواهد گرفت و 
صدور قرار آزادى متهم منوط به قرار دادن وثيقه 50 ميليارد تومانى است 
كه به اشــتباه آزادى مشروط ذكر گرديده اســت كه بدين وسيله اصالح 

مى شود.

ارائه خدمات نگهدارى و آموزشى در مركز ماده 16 به معتادان متجاهر

318 بهبوديافته تسهيالت اشتغالزايى گرفتند

نحوه برگزارى كالس هاى عملى 
دانشجويان دانشگاه آزاد اعالم شد
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طارمى در ليگ قهرمانان نيز خوش درخشيد

 تيم فوتبال پورتو با گلزنى «مهدى طارمى» در ديدار مقابل يوونتوس 
به برترى 2 بر يك دست يافت.

از دور رفت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا، 2 ديدار ديگر 
برگزار شد كه با برترى پورتو و دورتموند به پايان رسيد.

در ورزشگاه «دراگائو»، پورتو پرتغال ميزبان تيم پرافتخار يوونتوس بود 
و در پايان اين ديدار تماشايى ياران طارمى به پيروزى 2 بر يك رسيدند.
مهدى طارمى كه عملكرد درخشانى در اين فصل داشته است در تركيب 
اصلى پوتو قرار داشت و در همان دقيقه نخست، ستاره فوتبال ايران با 
سماجت خود از اشتباه «بنتانكور» استفاده كرد و با تكلى جالب موفق شد 
دروازه يوونتوس را باز كند. اين گل در ثانيه 63 به ثمر رسيد و به دومين 
گل ســريع تاريخ مرحله حذفى ليگ قهرمانان تبديل شد. سريع ترين 
گل تاريخ مرحله حذفى در ســال 2013 توســط «دويد آالبا» بازيكن 

بايرن مونيخ و در ثانيه 24 زده شده است.
اين نخستين گل مهاجم بوشهرى فوتبال ايران در ليگ قهرمانان اروپا بود. 
پيش از اين على دايى، مهدى مهدوى كيا، على كريمى و ســردار آزمون 

موفق به گلزنى در ليگ قهرمانان اروپا شده بودند.
پورتو نيمه دوم را هم طوفانى آغاز كرد و «موســى مارگا» موفق شد در 
ثانيه بيســتم نيمه دوم، گل دوم ميزبان را درون دروازه يوونتوس جاى 
دهــد. در دقيقه 82 يوونتوس واكنش نشــان داد و پاس «آدرين ربيو» 
موجب شد تا «فدريكو كيه زا» يكى از گل هاى خورده نماينده ايتاليا را 
جبران كند. در نهايت بازى با برترى 2 بر يك پورتو به پايان رسيد تا اين 
تيم اميد زيادى به ديدار برگشت و كسب مجوز صعود به مرحله بعدى 
داشته باشد. در ديگر ديدار همزمان، سه ويا از اسپانيا در ورزشگاه «رامون 
سانچز پيسخوان» شهر سويل ميزبان دورتموند آلمان بود كه اين ديدار با 

برترى 3 بر 2 ميهمان به پايان رسيد.
در اين ديدار، «سوســو» براى ميزبان گلزنى كرد اما در ادامه «داهود» با 
شوتى تماشايى كار به تساوى كشاند. سپس «ارلينگ هالند» 2 گل متوالى 
براى دورتموند به ارمغان آورد. در دقايق پايانى، «لوك دى يونگ» دومين 

گل سه ويا را به نام خود نوشت تا از سنگينى شكست تيمش بكاهد.
در 2 ديدار ديگر اين مرحله پارى ســن ژرمن فرانسه در نيوكمپ برابر 
بارسلوناى اسپانيا به برترى قاطع 4 بر يك دست يافت و اليپزيگ آلمان 

با 2 گل مغلوب ليورپول شد.
چهار ديدار باقى مانده دور رفت مرحله يك هشــتم نهايى، سه شنبه و 

چهارشنبه هفته آينده 5 و 6 اسفند برگزار مى شود. 

برنامه ديدارهاى نمايندگان ايران
 در ليگ قهرمانان 

 برنامه كامل مسابقات نمايندگان كشورمان در مرحله گروهى ليگ 
قهرمانان آسيا 2021 از سوى كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم شد.

برنامــه ديدارهاى نمايندگان ايران در اين رقابت ها يعنى پرســپوليس، 
تراكتور، اســتقالل و فوالد (درصورت برتــرى مقابل العين در مرحله 

پلى آف) به شرح زير است:
B گروه*

25 فروردين: پاختاكور ازبكستان ................................................  تراكتور
28 فروردين: تراكتور........................................................  شارجه امارات

31 فرورديــن: برنده پلى آف دوم (الوحده عربســتان يا نيروى هوايى 
عراق) - تراكتور

3 ارديبهشــت: تراكتور- برنده پلى آف دوم (الوحده عربستان يا نيروى 
هوايى عراق)

6 ارديبهشت: تراكتور.................................................  پاختاكور ازبكستان
......................................................  تراكتور 9 ارديبهشت: شارجه امارات 

C گروه*
26 فروردين: استقالل...................................................... االهلى عربستان
29 فروردين: الشرطه عراق ........................................................  استقالل
يك ارديبهشت: الدحيل قطر ......................................................  استقالل
4 ارديبهشت: استقالل............................................................  الدحيل قطر
7 ارديبهشت: االهلى عربستان.....................................................  استقالل
10 ارديبهشت: استقالل....................................................... الشرطه عراق

D گروه*
25 فروردين: السد قطر.....................................................................  فوالد
28 فرودين: فوالد...............................................................الوحدات اردن
31 فروردين: فوالد...........................................................  النصر عربستان
3 ارديبهشت: النصر عربستان ..........................................................  فوالد
6 ارديبهشت: فوالد....................................................................  السد قطر
9 ارديبهشت: الوحدات اردن ..........................................................  فوالد

E گروه*
25 فروردين: پرســپوليس- برنده پلى آف چهــارم (الوحده امارات يا 

الزوراى عراق)
28 فروردين: الريان قطر .........................................................  پرسپوليس
31 فرودين: پرسپوليس............................................................. گواى هند
3 ارديبهشت: گواى هند .......................................................... پرسپوليس
6 ارديبهشــت: برنده پلــى آف (الوحده امــارات يا الــزوراى عراق) 

- پرسپوليس
9 ارديبهشت: پرسپوليس.........................................................  الريان قطر

فوتباليست ناشنواى استان 
در اردوى تيم ملى فوتبال

 على اكبر احمدوند فوتباليســت ناشنواى اســتان به دومين اردوى 
انتخابى تيم ملى فوتبال ناشنوايان دعوت شد.

رئيس هيأت ورزش هاى ناشــنوايان استان با اشاره به برگزارى دومين 
اردوى ارزيابــى و انتخابى تيم ملى فوتبال گفــت: على اكبر احمدوند 
فوتباليســت ناشنواى همدانى به دومين اردوى انتخابى تيم ملى فوتبال 
جهت اعزام به مسابقات قهرمانى آسيا انتخابى بازى هاى المپيك تابستانى 
ناشنوايان 2021 دعوت شده است. على زيورى افزود: اين اردو از دوم 
اسفندماه جارى به مدت ده روز به ميزبانى استان تهران برگزار مى شود.

مسابقه طناب كشى در رزن
 به مناســبت گراميداشــت 274 شهيد شــهر رزن يك دوره مسابقه 

طناب كشى در سالن مفتح اين شهرستان برگزار شد.
به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره شهيدان يك دوره مسابقه طناب كشى 
با حضور 4 تيم 5 نفره با هدف ايجاد نشــاط از طريق ورزش توســط 

هيأت همگانى شهر رزن در سالن مفتح اين شهرستان برگزار شد.
شــركت كنندگان به صورت دوره اى با يكديگر به رقابت پرداختند و در 
پايان تيم دوستان (رضا غالمى، بهزاد محرابى، محسن خدمتى، محمد 
محمدى و اميرمحمد رضايى) عنوان قهرمانى اين دوره از مسابقات را 

ازآن خود كرده و با اهداى هديه از تيم برتر تجليل شد.

5 كشتى گير ناشنواى همدانى
 در اردوى تيم ملى 

 پنج آزادكار ناشــنواى همدانى به نخستين اردوى انتخابى تيم ملى 
كشتى بزرگساالن كشور دعوت شدند.

رئيس هيأت ورزش هاى ناشــنوايان استان همدان با اشاره به برگزارى 
نخســتين اردوى ارزيابى و انتخابى تيم ملى كشــتى آزاد ناشــنوايان، 
گفت: محمد زارع، محمدمهدى سروش، محمدرضا كمالى مهد، سعيد 
فروتن نژاد و محمد سياهوشى 5 كشــتى گير آزادكار ناشنواى همدانى 
به نخســتين اردوى انتخابى تيم ملى كشتى بزرگساالن جهت اعزام به 

مسابقات قهرمانى جهان كشتى ناشنوايان 2021 دعوت شده اند.
علــى زيورى افزود: اين اردو از 6 اســفندماه جارى به مدت ده روز به 

ميزبانى استان اردبيل برگزار مى شود.

اسدآباد به دنبال جذب مربى صخره        نوردى 
 شهرستان اســدآباد با وجود داشتن اســتعدادهاى سنگ نوردى و 
ديوارنوردى از نبود مربــى صخره نوردى رنج مى برد و متوليان ورزش 

اين شهرستان به دنبال جذب يك مربى در رشته صخره نوردى است.
سرپرســت اداره ورزش و جوانــان اســدآباد با قبول ايــن كمبود گفت: 
درحال حاضر نداشتن مربى در زمينه سنگ نوردى و ديوارنوردى از مهم ترين 
مشكالت هيأت كوهنوردى شهرستان به شمار مى رود كه پيگير جذب مربى 
در اين زمينه خواهيم بود. هيأت كوهنوردى شهرستان اسدآباد بيش از 300

نفر عالقه مند به ورزش كوهنوردى، ســنگ نوردى و ديوارنوردى دارد، اما 
بدون مربى متخصص است كه اميد مى رود با دوره هاى آموزشى در استان و 
با شناسايى افراد بااستعداد در اين زمينه اقدام گردد و نسبت به جذب مربى 

در زمينه سنگ نوردى و ديوارنوردى اقدام شود.

مسابقات استعداديابى بدمينتون در همدان
 مسابقات استعداديابى دختران هيأت بدمينتون شهرستان همدان در 4

رده سنى برگزار شد. در اين دور از رقابت هاى استعداديابى كه به همت 
هيأت بدمينتون شهرســتان همدان برگزار شد 17 نفر در 4 رده سنى در 

سالن حجاب با هم به رقابت پرداختند.
در پايان در رده سنى زير 11 سال: نيوشا شكورى و در رده سنى زير13
سال: درســا محمدى و مهشيد خســروى، در رده زير15 سال: عطيه 
آخوندى، طهورا سياح زاده، باران اردشيرى و مهرسا دهقان، در رده سنى 
زير 17ســال: الناز خوش طينت، گيلدا حاتمى، نيكا كاووسيان و عسل 
عبدى توانســتند سهميه حضور در مسابقات قهرمانى استان را به دست 
بياورند. 11 نفر انتخاب شــده در ايــن رقابت ها درصورت موفقيت در 

مسابقات استانى به مسابقات قهرمانى كشور اعزام مى شوند.

نخستين دوره مسابقات آمادگى جسمانى 
بانوان كبدى كار

 به همت هيأت كبدى شهرســتان همدان نخســتين دوره مسابقات 
آمادگــى جســمانى كبــدى كاران دختر شهرســتان همــدان برگزار 
شد.مسابقات آمادگى جســمانى كبدى كاران دختر شهرستان همدان با 
حضور 15 شركت كننده در خانه كاراته استان برگزار شد. در پايان اين 
رقابت ها فاطمه نظرى، ثمين مواليى و عســل كرمى عناوين نخست تا 

سوم را كسب كردند. 

مسابقات 3 در 3 باشگاه هاى استان 
برگزار شد

 مسابقات بسكتبال 3 در 3 قهرمانى استان با حضور 9 تيم در سالن 
تختى همدان برگزار شد.

در مسابقات رده سنى زير 18 سال 3 تيم همدان الف، همدان ب و مالير 
و در باالى 18 سال 6 تيم بهار ب، دلتا، پايگاه امام باقر، آذرخش، الوند 
و بهار الف شــركت داشتند كه در 2 گروه در سالن تختى همدان با هم 
به رقابت پرداختند.  در مسابقات رده سنى زير 18 سال همدان و مالير 
و در رده سنى باالى 18 سال تيم هاى بهار الف، آذرخش همدان و بهار 

ب به ترتيب بر سكوى اول تا سوم استادند.

الزمه توسعه ورزش قهرمانى
 گسترش ورزش همگانى است

ــركل ورزش  ــا حضــور مدي  جلســه هماهنگــى ليــگ تندرســى اســتان همــدان ب
ــتگاه ها و  ــتان و دس ــى اس ــاى همگان ــأت ورزش ه ــس هي ــتان، رئي ــان اس و جوان

ــزار شــد. ــن طــرح برگ ــا اجــراى اي ــط ب نهادهــاى مرتب
ــى  ــرد: ورزش همگان ــار ك ــه اظه ــن جلس ــتان در اي ــان اس ــركل ورزش و جوان مدي
ــى  ــم قهرمانان ــر مى خواهي ــذا اگ ــته هاى ورزشــى اســت ل ــه رش ــه و اســاس هم پاي
توانمنــد و برجســته در ســطوح مختلــف ملــى و فراملــى داشــته باشــيم بايــد در ايــن 

زمينــه نيــز تــالش كنيــم.
ــت  ــا مديري ــتان ب ــى اس ــبختانه ورزش همگان ــه خوش ــان اينك ــا بي ــيفى ب ــد س حمي
ــا  ــف م ــته تعري ــت: در گذش ــت، گف ــانى اس ــال به روزرس ــواره درح ــبزوارى هم س
ــا امــروز به واســطه  ــود ام ــاده روى ب از ورزش همگانــى تنهــا حــركات كششــى و پي
در  مختلفــى  كميته هــاى  داراى  هيــأت  ايــن  گرفتــه  صــورت  پژوهش هــاى 

ــت. ــى اس ــف ورزش ــته هاى مختل رش
وى با اشاره به اينكه هيأت ورزش همگانى براى ساليق و خصوصيات افراد و اشخاص 
مختلف و همچنين جنســيت هاى مختلف ايجاد شــده اســت، گفت: قطعا در آينده اى 

نه چندان دور شاهد پيشرفت فزونى هيأت در زمينه هاى متفاوت هستيم.

ــى  ــس گاه ــغل آفرين و بيزين ــك ش ــه ي ــور ب ــروز ورزش در كش ــت: ام ــيفى، گف س
پردرآمــد تبديــل شــده كــه از مصاديــق آن مى تــوان بــه رشــته اى چــون ســواركارى 
اشــاره كــرد كــه همــه تجهيزاتــى كــه اســتفاده مى كننــد از صنايــع متعــددى چــون 

چرم ســازى توليــد مى شــود.
ــى  ــد تواناي ــه باي ــن اســت ك ــت، اي ــز اهمي ــوارد حائ ــر از م ــزود: يكــى ديگ وى اف
تبديــل شــرايط و محدوديت هــا بــه فرصــت را فــرا بگيريــم تــا بتوانيــم اســتانداردها 
را متناســب بــا ســالمت خــود و جامعــه تغييــر دهيــم همچنــان كــه در بحــث شــيوع 
كرونــا فرهنــگ ورزش در منــزل بــا كمــك هيــأت ورزش هــاى همگانــى در كشــور 

و اســتان همــدان ترويــج شد.

 آئين تجليــل از اســكيت بازان قهرمان و 
منتخب اســتان همدان بــراى حضور در تيم 
ملى اســكيت فرى اســتايل، برگزار و از اين 

مدال آوران قدردانى شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در 
حاشيه اين مراســم اظهار كرد: امروزه شاهد 
رشــد و پيشــرفت چشــمگير ورزش هايى 
همچون اسكيت هســتيم، به ويژه موفقيت و 
افتخارآفرينى بانوان در اين رشــته شايســته 
قدردانى و ارزشمند اســت. ورزش اسكيت 
به عنوان يكى از رشته هاى موفق استان، جهش 
چشــمگيرى در راستاى كســب موفقيت و 
عناوين قهرمانــى در ميادين ملى و بين المللى 

داشته است.
حميد ســيفى بــا تأكيد بر اينكــه حمايت از 
ورزشــكاران قهرمان و نخبه در رشــته هاى 
مختلف يكى از سياست هاى محورى و اصولى 
در عرصه مديريت ورزش استان همدان است، 
افزود: اســكيت از جمله رشته هايى است كه 
به واســطه موفقيت هاى چشمگير ورزشكاران 
اســتان در ميادين ملى و بين المللى شايســته 
بيشــترين حمايت بــراى تــداوم موفقيت و 
پيشتازى در كسب مدال و عنوان قهرمانى در 

رقابت هاى داخلى و تيم ملى است.
وى مســئوليت پذيرى هيأت هاى ورزشى در 
تأميــن هزينه ها و جذب منابــع مالى به ويژه 
از طريق بخش خصوصى را مهم و شايســته 
قدردانى عنوان كــرد و افزود: ارتباطات اصل 
محــورى دنياى امــروز اســت و هيأت هاى 
ورزشــى از طريق برقرارى تعامــل و ارتباط 
مؤثر و هدفمند با سازمان هاى مختلف و بخش 
خصوصى، ضمن جذب سرمايه و تأمين منابع 
مالى در چارچوب قانون، زمينه مناسب براى 
رشد و توسعه رشته هاى ورزشى را در استان 

فراهم مى كنند.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز در 
اين آئين، عملكرد هيأت ورزشــى اســكيت 
اســتان را موفق و قابل تقدير دانست و گفت: 
اسكيت بازان همدانى در سال هاى اخير موفق 
به كسب عناوين برتر و مدال هاى رنگارنگ در 
رقابت هاى ليگ و همچنين مسابقات داخلى و 

خارجى شده اند.
سيدمسعود عسگريان افزود: اسكيت مى تواند 
به عنوان يك ورزش همگانى جايگاه ممتازى 
را در اســتان و در ميان مردم كســب كند كه 

نتيجه آن كشــف و پرورش استعدادها براى 
افتخارآفرينى در عرصــه قهرمانى و همچنين 

تيم ملى است.
وى، رئيس هيأت اســكيت همدان را يكى از 
مديران جوان و موفق اســتان دانست و گفت: 
فعاليت هاى هيأت اسكيت همدان در سال هاى 
اخير بسيار مؤثر و چشمگير بوده كه در نتيجه 
آن شاهد حضور پرشمار اسكيت بازان همدانى 

در تيم ملى كشور هستيم.
عســگريان همچنين بــه رويكــرد حمايتى 
مديريــت شــهرى در حوزه ورزش اشــاره 
كــرد و افزود: بيــش از 300 ميليارد تومان از 
مجموع بودجه يك هزار و 250 ميليارد تومانى 
امسال شهردارى همدان در حوزه فعاليت هاى 
فرهنگى و ايجاد و توســعه زيرســاخت هاى 
ورزشى شــهر هزينه شده اســت. اين ميزان 
اعتبار صــرف ايجاد زمين چمــن مصنوعى، 
بوستان هاى ويژه  ورزشــى،  فضاهاى  توسعه 
بانوان، ايجاد مســيرهاى ويژه پيــاده روى و 
دوچرخه ســوارى و زمينه سازى براى رشد و 
توســعه ورزش هاى همگانى در شهر همدان 

شده كه نشان دهنده توجه ويژه مديريت شهرى 
به حوزه ورزش است.

وى اظهار داشت: افزايش 23 درصدى بودجه 
شهردارى همدان در سال آينده نيز اقدام مؤثر 
شوراى شهر در راستاى تأمين اعتبار موردنياز 
براى توســعه فعاليت هاى مرتبط با حوزه هاى 

فرهنگى و ورزشى است.
رئيس هيأت اسكيت همدان نيز در اين مراسم 
گفت: رشته ورزشى اسكيت در سال هاى اخير 
با اســتقبال گســترده گروه هاى مختلف سنى 
به ويژه نوجوانان و جوانان مواجه شده به نحوى 
كه در رشــته فرى استايل كه تصور رشد آن را 
نداشتيم، اسكيت بازان همدانى موفق به كسب 
نشــان هاى رنگارنگ در رقابت هاى كشورى 
و همچنين دعوت بــراى حضور در تيم ملى 

شدند.
مهــدى مجيدى افزود: در اســتان همدان 60

ورزشــكار در رشــته فرى اســتايل اسكيت 
حضور فعال دارند كه شناســايى و درخشش 
استعدادهاى اين رشته در سطح كشور مرهون 
تالش قابل تقدير خانــواده بزرگ و پرتالش 

اسكيت استان است.
وى بــا قدردانى از همراهــى و حمايت ويژه 
خانــواده اســكيت بازان نوجــوان و جــوان 
همدانى، گفت: اسكيت بازان همدانى در رشته 
اينالين هاكى نيز از ديرباز صاحب مدال هاى 
رنگارنگ، عناوين قهرمانى و عضويت در تيم 
ملى بوده ايم و در رقابت هاى قهرمانى كشــور 
موفق به كسب عنوان نايب قهرمانى و 3 مدال 
قهرمانى شــديم و 3 ورزشــكار استان نيز به 

اردوى تيم ملى دعوت شدند.
مجيدى با گراميداشــت ياد و خاطره مرحوم 
پرمــون نطقى به عنوان يكــى از نوابغ ورزش 
اسكيت در همدان و كشور، گفت: به قهرمانان 
اسكيت توصيه كرده ايم كه راه و روش مرحوم 
نطقى را براى كســب موفقيت و دستيابى به 
قله هاى رفيع افتخار ســرلوحه كار خود قرار 

دهند.
در ادامــه ايــن آئيــن از قهرمانان اســكيت 
فرى اســتايل، اركان هيأت و مربيان قهرمانان 
اســكيت اســتان همدان با اهدا لوح تقدير و 

جوايزى تجليل شد.

 باشــگاه پاس بايــد با تبيين 
معيارهــاى حرفــه اى فوتبال و 
بدون وابســتگى به حمايت هاى 
دولتــى، به صورت ســاختارمند 

مديريت شود.
با  نشست  در  همدان  اســتاندار 
مديرعامل  فوتبال،  هيأت  رئيس 
و اعضــاى كانــون هــواداران 
باشگاه پاس با اعالم اين مطلب 
اظهار كرد: اين باشــگاه نيازمند 
ســاختارى منســجم به لحــاظ 
مديريتــى و اقتصادى اســت تا 
بتواند بدون مشكل و دغدغه هاى 
كشــورى  ميادين  در  حمايتــى 

حاضر شود.
به گزارش ايرنا، سيدســعيد شــاهرخى بيان 
كرد: تا زمانى كه اين باشــگاه از هيأت مديره 
فوتبالى و كاردان برخوردار نباشد، نمى تواند 
به شكل منسجم و اصولى اداره شود زيرا در 
ساختار حرفه اى فوتبال داشتن هيأت مديره 
از اهميت ويژه برخوردار اســت تا عالوه بر 

سياســتگذارى هاى كالن، پيگيرى هاى الزم 
براى تأمين منابع مالى نيز داشته باشد.

وى با اشــاره بــه اينكه در حمايــت از تيم 
پــاس منع قانونى براى دســتگاه هاى دولتى 
وجود دارد، گفت: هيــأت مديره پاس بايد 
با رايزنى و برقرارى ارتباط با ســرمايه داران 
اعــم از كارخانجــات و صنايــع معدنى و 

توليدى اســتان به گونه اى نســبت به تأمين 
منابع مالــى غيردولتى اقدام كند ضمن اينكه 
حوزه اقتصادى باشگاه در راستاى طرح هاى 

درآمدزايى نيز بسيار مثمرثمر است.
استاندار همدان با تأكيد بر اينكه شكل گيرى 
رسمى يك باشگاه مســتلزم برخوردارى از 
هيــأت مديره كاردان، منســجم و تأثيرگذار 

اســت، گفت: با معرفــى اعضاى 
هيأت مديره باشگاه پاس بسيارى 
از مشكالت حل مى شود و هيأت 
ســريعتر  هرچه  همــدان  فوتبال 
هيأت  اعضاى  معرفى  به  نســبت 
مديره اقدام كند زيرا اين مسئوليت 
برعهده رئيس هيأت فوتبال است.

وى با قدردانى از حمايت هاى امير 
عظيمى مديرعامل فعلى باشــگاه 
پــاس گفــت: قــدردان زحمات 
مديرعامل پاس هســتيم اما بازهم 
تأكيد مى كنيم كه اين باشگاه نياز به 
سازوكار اصولى و حرفه اى دارد و 
برنامه ريزى ها بايد در قالب هيأت 

مديره تدوين، مصوب و اجرايى شود.
شــاهرخى افزود: با اين شــيوه تا چه زمان 
حمايت هاى مالى از پاس دوام خواهد آورد 
كه هر ســال به اين شــكل اداره شود، بلكه 
وقت آن رسيده كه ساختار پاس را به صورت 
باشــگاه حرفه اى ايجاد كنيــم تا از وضعيت 

فعلى خارج شود.

حضور 
اسكواش همدان 

در ليگ برتر 
 تيم اسكواش همدان براى نخستين با 
حضور در ليگ برتر اســكواش را تجربه 

مى كند.

رئيس هيأت اســكواش اســتان گفت: 
نخســتين تجربه حضــور در ليگ برتر 
كشــور نه تنها انگيزه مضاعــف را در 
بين بازيكنان براى تالش بيشــتر ايجاد 
كرده بلكه معتقديم رويارويى با حريفان 
قدرتمند و مطرح كشور موجب رشد و 

اعتالى اين ورزش در استان مى شود.
اسدا... ربانى مهر به ايرنا اظهار كرد: ليگ 
برتر اسكواش باالترين سطح مسابقات 
كشــورى به شــمار مى رود كه فرصت 
طاليى براى نخبه هاى اسكواش همدان 
بــراى تجربه اندوزى و كســب مهارت 

بيشتر است.
ــگ  ــاى لي ــد: رقابت ه ــادآور ش وى ي
برتــر اســكواش كشــور به صــورت 
رفــت و برگشــت برگــزار مى شــود 
پااليــش  تهــران،  نداجــا  ملــوان،  و 

ــأت  ــرز، هي ــكان الب ــادان، نب ــت آب نف
يــزد،  فــوالد  كرمانشــاه،  اســكواش 
ــتارگان  ــدان، س ــكواش هم ــأت اس هي
اراك،  اســكواش  هيــأت  آيكــورت، 
مجموعــه  و  ايــران  آليــاژى  فــوالد 
ايــن  در  حاضــر  تيم هــاى  كروشــه 

مســابقات هســتند.
اسكواش اســتان همدان براى نخستين 
بار و با هماهنگى فدراســيون اسكواش 
نصرتــى،  محمدصالــح  تركيــب  بــا 
محمدمهــدى دواتگر، آرشــام بابكيان، 
نيما  حكم آبادى،  عليرضا  جوادى،  على 
محمــودى، رهام اصفهان و مانى رنجبر 

در ليگ برتر كشور حضور دارد.
اين تيــم را جالل محمــودى به عنوان 
مربــى هدايت مى كند و وحيد به خوش 

نيز سرپرست است.

با حضور مسئوالن انجام شد

تجليل از اسكيت بازان استان

استاندار: 

پاس بايد ساختارمند شود

 AFC نامه پرسپوليس به
درباره آل كثير

 باشگاه پرســپوليس با ارسال نامه اى به كنفدراسيون 
فوتبال آسيا از اين نهاد خواست تا اجاره حضور مهاجم 

تيمش را در تمرينات صادر كند.
به گزارش رسمى باشگاه پرسپوليس، باشگاه پرسپوليس 
در نامه اى به كنفدراسيون فوتبال آسيا خواستار آن شد كه 
امكان حضور عيســى آل كثير در تمرينات را با توجه به 

نزديك شدن به پايان محروميت وى بررسى كند.
اين درخواست با توجه به نزديك شدن پايان محروميت 
بازيكن مطرح شده است تا امكان حضور در برنامه هاى 

آماده سازى را پيدا كند. 
گفتنى اســت: عيسى آل كثير از نيمه فروردين ماه با پايان 
محروميت 6 ماهه اش مى تواند پرسپوليس را در مسابقات 

همراهى كند.
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آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 238 ب ــماره شناس ــن داراى ش ــرى مبي ــقدم باق ــم خوش خان
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/9900554ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان نجاتعلــى باقــرى به 
شــماره شناســنامه 8 در تاريــخ 1360/04/05 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود 
ــم  ــه: 1-خان ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
خوشــقدم باقــرى مبيــن بــه كدملــى: 4031694105 ،شــماره شناســنامه: 238 
ــه  ــد متوفــى، 2-آقــاى شــعبانعلى باقــرى مبيــن ب ــد 1321/07/09 فرزن و متول
ــد  ــد 1314/10/01 فرزن ــنامه: 217 و متول ــماره شناس ــى4031693893 ،ش كدمل
متوفــى، 3-آقــاى رمضانعلــى باقــرى مبيــن بــه كدملــى4031695977 
ــاى  ــى، 4- آق ــد متوف ــد 1330/06/10 فرزن ــنامه: 259 و متول ــماره شناس ،ش
ــنامه: 239  ــماره شناس ــى4031694113 ،ش ــه كدمل ــن ب ــرى مبي ــى باق اميرعل
ــن  ــرى مبي ــى باق ــاى فتح عل ــى، 5- آق ــد متوف ــد 1325/06/06 فرزن و متول
بــه كدملــى4031694131 ،شــماره شناســنامه: 241 و متولــد 1331/07/10 
فرزنــد متوفــى، 6- آقــاى كوچكعلــى باقــرى مبيــن بــه كدملــى4031694121 
،شــماره شناســنامه: 240 و متولــد 1328/04/03 فرزنــد متوفــى. اينــك بــا انجام 
تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا 
هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفيــه نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهد 

ــف 427) شــد. (م ال
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

70 درصد خوداظهارى مؤديان 
بدون رسيدگى پذيرش مى شود

درآمدهــاى  معــاون   
امــور  ســازمان  مالياتــى 
پذيرش  از  كشــور،  مالياتى 
خوداظهارى  درصــدى   70
مؤديان در اجــراى ماده 97 
مســتقيم  ماليات هاى  قانون 
و فعال شــدن موتور ريسك 
مهم ترين  از  يكــى  به عنوان 
دســتاوردهاى طــرح جامع 

مالياتى خبر داد.
به گزارش رســانه مالياتى ايران، محمد مســيحى با بيان اينكه براى 
نخســتين بار و بــا اجراى مــاده 97 قانون ماليات هاى مســتقيم در 
سالجارى و براى عملكرد سال 98، نزديك به 70 درصد اظهارنامه هاى 
مالياتى بدون رســيدگى و بر مبناى الگوى مديريت ريسك و تمكين 
مالياتى مورد پذيرش قرار گرفت، گفت: اين دستاورد در سايه اجراى 
پروژه هاى طــرح جامع مالياتــى و حركت نظام مالياتى به ســمت 

هوشمندسازى به دست آمده است.
وى با اشــاره به الگوى مديريت ريســك و تمكين مالياتى به عنوان 
الگوى مورد پذيرش همه نظام هاى مالياتى، گفت: رســيدگى تمامى 
اظهارنامه هاى مالياتى به مفهوم هــدردادن منابع و افزايش هزينه هاى 
وصول ماليات اســت و از طرفى كشــف فرار و تقلــب مالياتى را با 
مشكل جدى مواجه مى نمايد. بنابراين روش جايگزين مشروط سازى 
رســيدگى هاى مالياتى به ميزان درجه ريســك مؤديان و با استناد به 
اطالعات قابل اتكا با رعايت اصل اهميت اســت كه اين موضوع به 
بهبود كيفيت گزارش هاى حسابرسى، ابراز صادقانه و افزايش تمكين 

مالياتى منجر مى شود.
معاون درآمدهاى مالياتى ســازمان امور مالياتى كشــور تصريح كرد: 
همه نظام هاى مالياتى با انجام بازى ريســك و تمكين مالياتى به دنبال 
كاهــش هزينه هاى وصــول ماليات، افزايش رضايتمنــدى مؤديان و 
وصول درآمدهاى مالياتــى به صورت واقعى و عادالنه از فعاليت هاى 
اقتصادى هستند كه به بهبود تمكين مالياتى به عنوان شاخص كارآمدى 

و اثربخشى نظام مالياتى منجر مى گردد.
مســيحى عنوان كرد: با پذيرش خوداظهارى نزديــك به 70 درصد 
اظهارنامه هــاى مالياتى مؤديان درمجموع اعم از اشــخاص حقيقى و 
حقوقى براى نخســتين بار در ســالجارى به عنوان مهم ترين دستاورد 
طــرح جامع مالياتى، تنها حدود 30 درصــد از اظهارنامه هاى مالياتى 
مورد رســيدگى قرار مى گيرد كه براى رسيدگى به اين 30 درصد نيز 

دستورالعمل جامع حسابرسى تدوين و ابالغ شده است.
گفتنى است، در اجراى تبصره ماده 100 نيز ماليات بالغ بر يك ميليون 
و 600 هزار مؤدى بدون رسيدگى قطعى گرديده است كه با لحاظ اين 
تعداد از مؤديان و با استفاده از هر دو ظرفيت قانونى ماده 97 و تبصره 
ماده 100 قانون ماليات هاى مستقيم، ميزان پذيرش خوداظهارى مؤديان 

در سالجارى، به حدود 85 درصد مى رسد.

حذف قوانين مخل، كمك به جهش توليد است
مهدى ناصرنژاد»

 حدود 15 ســال پيش كه همدان پيام هنوز وارد جرگه نشــريات 
روزانه نشده بود و در قد و قواره يك هفته نامه پيشرو در استان منتشر 
مى شــد، روزى يك آقاى محترم كه با چهــره اى برافروخته در دفتر 
تحريريه حاضر شــده بود، ســفره دلش را براى همكاران ما باز كرد 
و گفت: به عنوان يك ســرمايه گذار غيربومى مجوز تأسيس يك طرح 
توليدى بزرگ را در همدان دريافت كرده ام اما پس از يك سال واندى 
دوندگى و رفت و آمد هاى متوالى بين تهران و همدان براى حل وفصل 
موانع آغاز كار خود، آنچنان خســته و نااميد شــده ام كه تصميم دارم 
هرچه تاكنون انجام داده ام و هزينه هاى گزافى كه متحمل شده ام به حال 
خــود رها كرده و به تهران بازگردم و ديگر هم پشــت ســرم را هم 
نگاه نكنم. آن شــخص كه بعد از آن گفت وگوى تلخ ديگر مشاهده 
نشد، قوانين سخت در بستر سرمايه گذارى و اجراى طرح هاى توليدى 
و مطالبه حدود 50 قلم عوارض گوناگون و عجيب وغريب توســط 
سازمان ها و برخى نهاد ها كه هيچ ارتباطى هم با بخش هاى صنعتى و 
توليدى ندارند را مانع تصميم خود براى ســاخت يك واحد توليدى 
در همدان ذكر كرده و گله مند بود، بيشترين سرمايه اوليه و آورده خود 
را براى پرداخت عــوارض نامتعارف در ادارات مختلف هزينه كرده، 

درصورتى كه كوچك ترين پيشرفتى هم حاصل نكرده است.
آن خاطــره در عمــر روزنامه نگارى من فراموش شــده بود تا اينكه 
ســيدناصر محمودى مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان 
همين شــنبه گذشــته 25 بهمن ماه 1399 در نشســتى با خبرنگاران 
اعالم كرد، توسط كارشناسان اين سازمان 52 قانون مخل كسب وكار 
شناسايى شده است كه براى تعيين تكليف و تجديدنظرهاى بايسته در 

اختيار هيأت مقررات زدايى مستقر در تهران قرار گرفته است.
اين خبر خوب و نويد اميدبخشــى كه مديركل امور اقتصادى و دارايى 
استان در نشســت مطبوعاتى خود اعالم كرده است، مى تواند سرفصل 
دلگرم كننــده اى بــراى صاحبان طرح هــاى توليــدى و عالقه مندان به 
ســرمايه گذارى هاى بزرگ در استان بكر و سرشار از استعداد هاى بالقوه 
براى توليد و اشتغالزايى همدان باشد. به گفته خود آقاى محمودى، همين 
قوانين مزاحم ســبب ركود در راه تأسيس و تعطيلى بسيارى واحد هاى 
توليدى و صنعتى و كسب وكار هاى گوناگون در سطح استان شده است كه 
اميد مى رود با اصالح و تجديدنظر در قوانين نامربوط، گشايشى نيز در كار 

اين گونه واحدهاى اقتصادى حاصل شود. 
اما صرف نظر از هر تصميم و راهگشايى توسط هيأت مقررات زدايى 
در تهران، نبايد از نگرش مثبت و حســن نيت مسئوالن و كارشناسان 
اداره كل امور اقتصادى و دارايى اســتان براى برطرف ساختن موانع 
توســعه استان در بخش صنعت و اشتغال پايدار، ساده عبور كرد؛ زيرا 
هميشــه مى گويند، راه عالج يك عارضه شناخت علت و ابعاد چنين 
عارضه است و دردى كه علت آن شناخته نشود براى هميشه العالج 

خواهد ماند.

جزئيات افزايش درآمدهاى مالياتى بودجه 1400
 سخنگوى بودجه 1400 با بيان جزئيات افزايش 25 هزار ميليارد تومانى ماليات در 
اصالحيه بودجه 1400، گفت: ماليات ثروت 4 هزار و 900 ميليارد تومان اضافه شد.

بــه گزارش مهر، مژگان خانلو با اشــاره به اينكه در اصالحيه بودجه ســال آتى، 25 
هزار ميليارد تومان از طريق افزايش ماليات به منابع بودجه اضافه شــده است، گفت: 
3 هزار و 500 ميليارد تومان از اين منابع مربوط به ماليات اشــخاص حقوقى، 5 هزار 
و 600 ميليــارد تومان مربوط به ماليات بر درآمد، 4 هزار و 900 ميليارد تومان مربوط 
بــه ماليات بر ثــروت و هزار و 90 ميليارد تومان مربوط بــه ماليات بر ارزش افزوده 

بوده است.
وى درباره ارز 4200 تومانى گفت: در اصالحيه تبصره 2 نوشته شده است، به دولت 
اجازه داده مى شــود در 6 ماهه اول ســال 1400 و براساس ارزيابى شرايط اقتصادى، 
اجتماعى و بين المللى كشــور نســبت به تغيير تمام يا بخشــى از نرخ ارز ترجيحى 
كاالهاى اساسى به نرخ ETS اقدام نمايد. بنابراين نمى توان به طور قطعى اعالم كرد 

كه ارز 4200 حذف خواهد شد بلكه به شرايط ذكرشده بستگى دارد.
ســخنگوى بودجه 1400 با بيان اينكه ميزان اوراق بدهــى 127 هزار و 500 ميليارد 
تومان درنظر گرفته شــده است، گفت: منابع هزينه هاى تبصره 4 بودجه از محل منابع 

بودجه عمومى تأمين شد.

وى درباره صرفه جويى 40 هزار ميليارد تومانى در مصارف نيز گفت: اين صرفه جويى 
به جز ده هزار ميليارد تومانى كه در بخش تملك دارايى هاى مالى درنظر گرفته  شــده 

مابقى از اعتبارات هزينه اى و متفرقه انجام شده است.
ــاز  ــز گفــت: اصــالح ارز حقــوق گمركــى ني ــه حقــوق گمركــى ني خانلــو در زمين
ــل  ــن تعدي ــوق ورودى دارد، بنابراي ــا و حق ــى در بخــش تعرفه ه ــه كار كارشناس ب
ــا اصــالح شــود.  ــًا رويه ه ــى نشــود و صرف ــه درآمدزاي آن ممكــن اســت منجــر ب
ــوق  ــالح حق ــه اص ــن اينك ــدارد ضم ــود ن ــى  وج ــچ پيش بين ــًال هي ــن فع بنابراي
ــه  ــواد اولي ــى و م ــاره واردات كاالى اساس ــد درب ــت از تولي ــراى حماي ــى ب گمرك

ــد. ــد ش ــال نخواه ــات و دارو اعم كارخانج

شهردار منطقه مى گويد: معابر هويت الزم دارند

شب هاى زيباى همدان 
با نورپردازى معابر منطقه يك

آگهى مزايده فروش زمين نوبت دوم

روابط عمومى شهردارى اللجين 

مجوز  و  شهردارى ها  مالى  آيين نامه   13/ ماده  باستناد  اللجين  شهردارى 
شماره 2047/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش يك 
قطعه از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به 
حساب  به  سپرده  واريزى  فيش  انضمام  به  را  خود  پيشنهاد  ذيل  شرايط 
سپرده  رقم  معادل  بانكى  نامه  ضمانت  يا  شماره 0106885349009  سيباز 
با اعتبار سه ماهه در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا چهارشنبه مورخه 

99/12/06 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

* قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.
* شهردارى در يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

* كليه هزينه هاى آگهى، كارشناسى و غيره كه در اثر مزايدات حادث گردد 
به عهده برنده مزايده خواهد بود.

* به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر 
واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

يا  كتبى  اعالم  از  پس  هفته  يك  مدت  ظرف  است  موظف  مزايده  برنده   *
تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد 

به حساب شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده شركت در مزايده به 
نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

* سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد 
و  بازگشايى  مورخ 1399/12/09  در  شنبه  روز  در  واصله  پيشنهادات  شد. 

قرائت خواهد شد.
حاصل  تماس  شماره 34522061-2(081)  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

نمائيد.

نوبت اول: 99/11/26
نوبت دوم: 99/12/02
(م الف 537)

قيمت پايه بر حسب متراژ مبلغ سپرده زمين مورد نظر رديف
هر مترمربع 

يك قطعه زمين در 1
راه قديم دستجرد

 288/000/000
ريال

30/000/000 ريال192 مترمربع

آگهـى مناقصه
يــك شــركت معتبــر راه ســازى در نظــر دارد كليــه 
ــاك  ــردارى و خ ــاك ب ــات خ ــى از عملي ــا بخش ي
ــه  ــه فنــى و حمــل عمليــات خاكــى را ب ريزى،ابني

ــد. ــذار نماي ــكارى واگ صــورت پيمان
ــه قيمــت  ــكاران واجدالشــرايط جهــت ارائ از پيمان

دعــوت بــه عمــل مــى آيــد.
روســتاى  كارگاه:همدان-اللجين-ابتــداى  آدرس 
گنــج تپه-شــركت مســكن و عمــران قــدس رضوى

تلفن تماس: 34555108-081 و 09155570852 

 اين شــب ها با گذر از معابر سطح منطقه 
يك شــهر همدان، چيزى كه بيشتر به چشم 
مى آيد زيبايى خيابان ها و معابر اســت كه با 
نورپردازى  مختلــف  رنگ هاى  از  اســتفاده 
شــده اند. گويى كه شــهر همــدان درحال 
پوست اندازى براى تبديل شدن به يك شهر با 

زندگى شبانه روزى است. 
امروزه شهرها مانند گذشته نيستند كه با تاريك 
شــدن هوا به خواب رفته و با طلوع خورشيد 
بيدار شــوند. شــهرهاى امروز و فضاهاى آن 

تبديل به مكان هايى شبانه روزى شده اند. 
بنابراين براى جلوگيرى از بى اســتفاده ماندن 
نيمى از عمر مفيد شــهر بــا طراحى صحيح 
روشــنايى و همچنيــن نورپردازى مناســب 
موجب دستيابى به كيفيت هايى براى ساكنين و 
شهر خواهد شد. نورپردازى مناسب مى تواند 
يكى از عوامل تقويت كننده هويت يك مكان 
و ارتقاى شــخصيت ويژه آن محسوب شود. 
با نورپردازى مناســب مى توان بر جذابيت و 

در نتيجه ســرزندگى شهر يا آرامش فضاهاى 
آن افزود و حضور شــهروندان را در محيط 

تقويت كرد. 
مدير منطقه يك شهردارى همدان با اشاره به 
اينكه در گذشته روشن كردن معابر و فضاهاى 
شهرى تنها با هدف افزايش امنيت شهروندان 
و تسهيل تردد صورت مى پذيرفت، بيان كرد: 
درحال حاضر با گسترش تردد شهروندان در 
شب ها يكى از نكات مهم نگه داشتن فضاى 

زيباى شهر در طول اين مدت است.
مســعود دهبانى صابــر در اين بــاره گفــت: 
نورپردازى مناسب عاملى براى هويت بخشى 
به فضا است. با استفاده از اين تكنيك مى توان 
سرزندگى را براى شهروندان به ارمغان آورد 
و آرامــش را در فضا برقرار كرد. عالوه بر آن 
نورپردازى اصولى فضاهاى مختلف شــهرى 
كارايى فضا را در تمام ســاعات شــبانه روز 
ارتقا مى بخشــد و ماندگارى شهروندان را در 

بيرون از منزل تا دير وقت، تقويت مى كند.
وى با بيــان اينكــه كاربرد نورپــردازى در 
مكان هــاى مختلف شــهر به منظــور ايجاد 
چشــم اندازى زيبا و متفاوت و زيباتر نشــان 
دادن معابــر در شــب اســت، مطــرح كرد: 
باعث  شــبانه  نورپردازى هاى  و  زيباســازى 
افزايــش ترددها مى شــود كه خــود موجب 

تقويت كسب وكارها است.
دهبانى صابر با بيــان اينكه از مهم ترين نكاتى 
كه در بحث نورپردازى به آن پرداخته مى شود 

اقليم و توپوگرافى يك شهر است، عنوان كرد: 
پيشينه تاريخى و هنرى شهر، پايدارى اقليمى، 
مباحــث گردشــگرى و ... از ديگر مواردى 
اســت كه بايســتى در طراحى نورپردازى ها 
به آن دقت داشــت. وى گفت: در سالجارى 
اهتمام ويژه اى براى ســاخت و اجراى آبنماها 
و نورپردازى هايى آنهــا صورت گرفت كه از 
جمله آنها مى توان به ميدان قائم، ميدان جهاد، 
ميدان شريعتى، پارك نرگس، پياده راه  بوعلى، 
ميدان بيمه، جنب شهردارى آرامگاه بوعلى و 

بوستان ارم اشاره كرد.
 دهبانى صابر ادامــه داد: همچنين نورپردازى 
پياده رو ها و معابر نيز از ديگر مواردى اســت 
كه در دستور كار شــهردارى منطقه يك قرار 
داشت، از جمله آنها مى توان به نورپردازى هاى 
خيابان هــاى بوعلى، خيابان خواجه رشــيد و 
خيابان مصيب مجيدى اشــاره كرد و همچنين 
نورپــردازى پياده رو خيابان بوعلى نيز از ديگر 

مواردى بود كه در سالجارى انجام شد.

  معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
با بيان اينكه دبيرخانه شهرهاى تاب آور كشور 
در همدان مســتقر و فعال است، گفت: انتظار 
داريم شهردارى هاى سراسر كشور براى بهبود 

فعاليت هاى مرتبط به اين كمپين بپيوندند.
به گزارش ايرنا، وحيــد على ضمير در وبينار 
ملى دگرگونى در حكمرانى ريســك بحران 
در دبيرخانه كشــورى تاب آورسازى همدان، 
افزود: داليل زيادى وجود دارد كه شــهرداران 
و شوراهاى شهر، تاب آورى را به عنوان بخشى 
از دستور كار توسعه سياسى و پايدار خود در 

اولويت قرار دهند.
وى خاطرنشــان كــرد: دبيرخانه كشــورى 
شــهرهاى تاب آور در يك فرايند مشــاركتى 
به دنبال آن اســت كه با ســاير شهردارى ها و 
ســازمان هاى سياســتگذار همچون مديريت 
بحران و ســازمان دهيارى و شهردارى ها، به 
راهكارهاى عملى جهت اجراى اصول دهگانه 

تاب آورى دست يابد.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان افزود: 
ايــن دبيرخانه تالش مى كند بــا هماهنگى و 
شناســايى ظرفيت ها و ارزيابــى و نظارت بر 

خطرپذيرى، همراه با هم فكرى و هم افزايى با 
مديريت بحران بر اتخاذ تدابير زيست محيطى، 

فرهنگى و اجتماعى بپردازد.
وى تأكيد كــرد: با دانش و فناورى و آموزش 
شهروندى مى توان فرهنگ ايمنى و تاب آورى 

را در جامعه نهادينه كرد.
على ضمير ادامه داد: اين دبيرخانه آمادگى براى 
واكنش مؤثر در تمام ســطح هاى مديريتى را 
دارد و اميدواريــم با اقدامات هماهنگ و ويژه 

شاهد افزايش تاب آورى در شهرها باشيم.
وى بيــان كرد: هدف از اين امر در مرحله اول 
كمك به شهرداران و سياستگذاران و اعضاى 
شوراى شهر براى اتخاذ سياست هاى عمومى، 
تصميم گيرى و سازمان دهى در طول دوره اى 
كــه فعاليت هاى كاهــش خطرپذيرى باليا و 

تاب آورى را اجرا مى كنند، است.
وى ادامــه داد: دبيرخانه شــهرهاى تاب آور 
ســعى دارد با حفظ امانتدارى شيوه هاى نوين 
و بديع، ابزار و تخصص ســاير شهردارى ها 
درحوزه تــاب آورى را در قالب نشــريه هاى 
تخصصى، كتاب و برگزارى جشنواره هاى ملى 

و بين المللى به اشتراك بگذارد.

 على ضميــر عنــوان كرد: در 
اين فرايند مشــاركتى، پايگاه 
اطالع رســانى گسترده اى بايد 
در كشور ايجاد شود كه براى 
در  شــهروندان  آگاهى بيشتر 
حــوزه كاهــش خطرپذيرى 
گروهى،  تالشــى  به عنوان  و 
به فردى  منحصــر  فرصــت 
فراهم  مشاركت  تقويت  براى 

مى كند.
كشورى  دبيرخانه  گفت:  وى 
همراهى  با  تاب آور  شهرهاى 
و مشاركت ساير شهردارى ها 
تــالش خواهــد كــرد بــا 
و  علمى  فكرى،  جريان سازى 
خطرپذيرى  كاهش  پژوهشى 
باليا را با تالشى جمعى رواج 

دهد.
نشســت «دگرگونــى در حكمرانى ريســك 
بحران» در دبيرخانه كشــورى تاب آورسازى 
با حضور على عسگرى استاد دانشگاه يورك 
تورنتو كانادا و كاركنان شهردارى هاى سراسر 

كشور به صورت برخط برگزار شد.
به گزارش ايرنا، دبيرخانه كشــورى شهرهاى 
تــاب آور با هدف پيشــگيرى از مخاطرات و 
مقابله با حوادث احتمالى در شهردارى همدان 

راه اندازى و فعال شده است.

بازگشت چشمگير فروشندگان
 به بازار مسكن

  مشاوران امالك مناطق مصرفى همدان از بازگشت تعداد زيادى از 
فروشندگان به بازار معامالت خبر مى دهند.

به گفته آنها، نكته مهم درباره رفتار جديد گروهى از فروشــندگان آن 
است كه افرادى كه تا 2 ماه گذشته نه تنها حاضر به ارائه تخفيف نبودند، 
بلكه قيمت پيشــنهادى خود را بســيار متفاوت از ارزش واقعى ملك 
عنوان مى كردند، اكنون حاضر هســتند قيمت پيشنهادى خود را تا حد 
قابل توجهى تعديل كنند. براى مثال يكى از مشاوران امالك عنوان كرد 
مالكى كه تا ماه گذشــته قيمت پيشــنهادى آپارتمان نوساز خود را 2
ميليارد و 600 ميليون تومان تعيين كرده بود و تمايلى به ارائه تخفيف 
نداشــت اكنون حاضر است با قيمت پيشنهادى حدود 2ميليارد تومان 

ملك خود را به فروش برساند.
نتيجه تحقيقات ميدانى از برخى مناطق پرمعامله و مصرفى همدان 
نيز نشــان مى دهد قيمت هــا در بخش قابل توجهــى از فايل هاى 
عرضه شده نســبت به حدود 2 ماه گذشته كه بيش از عرف بازار 
تعيين مى شــد عقب گرد كرده و مراجعه خريداران به بازار افزايش 
يافته است. البته خريداران نسبت به فروشنده ها با احتياط بيشترى 
اقدام و ســعى مى كنند چانه زنى بيشترى براى تخفيف از فروشنده 

كنند. دريافت 

صادرات اقالم شوينده و صابون آزاد شد
 صادرات انواع صابون و شوينده ها تا اطالع ثانوى بالمانع است.

به گزارش ايســنا، براساس نامه سعيد عباسپور مديركل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به گمرك 
ايران، صادرات انواع صابون ذيل تعرفه 3401 و انواع شوينده ها تحت 
رديف تعرفه هــاى 34022010، 34022029 و 34022090 تا اطالع 

ثانوى با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه بالمانع است. 
پيش تر هم ســتاد تنظيم بازار با صادرات صابون رختشويى تا اطالع 
ثانوى موافقــت كرده بود. حدود ده روز پيش هم ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان از رفع ممنوعيت صادرات آب ژاول و 
تسريع در ثبت سفارش ملت بلون خبر داد و براى درخواست سازمان 
غــذا و دارو مبنى بر قيمت گذارى اقالم ضدعفونى كننده با پايه الكلى 
داراى پروانه دائم با كاربرد در مراكز درمانى و بيمارســتانى نيز شرايط 

جديدى اعالم كرد.

شهردارى ها به كمپين شهرهاى تاب آور بپيوندند 
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آگهى ابالغ پرونده اجرايى 9800280 طبق ماده 18 و 19 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا
بدينوســيله بــه آقاى:حســين زارعــى، نــام پدر:محمدرضــا، شــماره ملــى:4040343141 و خانم:زهــرا زارعــى، نــام پدر:محمدرضــا، شــماره ملــى: 4040314999 كــه 
نشــانى شــما شــناخته نگرديــده و ابــالغ بــه شــما ميســر نمــى باشــد ابــالغ مى گــردد كــه بــه عنــوان ورثــه آقــاى محمدرضــا زارعــى برابــر ســند ازدواج: 12999 به 
تاريــخ 1397/01/24 دفترخانــه ازدواج شــماره 54 اللجيــن بــه مبلــغ 15,250,000 ريــال بدهــكار مى باشــيد كــه زوجــه خانــم نجيبــه مولــوى تقاضــاى صــدور اجراييــه 
نمــوده و پرونــده اجرايــى فــوق تشــكيل و پــس از تشــريفات قانونى،اجراييــه صــادر گرديــد. لــذا طبــق مــاده 18 آيين نامــه اجرايــى مفــاد اســناد رســمى بــه شــما 
ابــالغ مى شــود،تا از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى كــه تاريــخ ابــالغ اجراييــه محســوب مى گردد.ظــرف مهلــت 10 روز نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام،در غيــر 
اينصــورت بــدون انتشــار آگهــى ديگرى،عمليــات اجرايــى طبــق مقــررات عليــه شــما جريــان خواهــد يافت.چنانچــه مفــاد اجراييه ظــرف مهلــت مقــرر(10 روز)پس 

از ابــالغ توســط شــما اجــرا نشود،نيمعشــر نيــز بــه عــالوه وصــول خواهــد شــد. 
(م الف 542)

هادي يونسي عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

نقش اجتماعى هيأت مذهبى در كبودراهنگ
  كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در نگاه نخســت بيشتر مردم 
نقش هيأت هاى مذهبى را در ايام و مناسبت هاى مذهبى مى شناسند، 
درحالى كه شــيوع ويروس كرونا وجهه ديگــرى از نقش تأثيرگذار 

هيأت هاى مذهبى در اذهان عمومى به نمايش گذاشت.
با توجه به بافت مذهبى و فرهنگ واليى و حسينى مردمان شهرستان 
كبودراهنگ بيش از 255 هيأت مذهبى در اين شهرســتان وجود دارد 
كه از اين ميزان 160 هيأت مذهبى در ايام محرم امسال در سامانه بيرق 

سازمان تبليغات اسالمى به ثبت رسيد.
با شيوع ويروس كرونا از اســفندماه سال 98 بسيارى از مراسمات و 

تجمعات مذهبى به منظور كنترل اين بيمارى تعطيل شد.
با پيگيرى ها و جلســات متعدد مسئوالن هيأت هاى مذهبى شهرستان 
كبودراهنــگ، برنامه ريزى ها براى تبديل كردن تهديدات به فرصت ها 
انجام گرفــت به طورى كه هيأت هاى مذهبى ســيل نــذورات خود 
در مناســبت هاى مختلف را به نيازمندان و آســيب ديدگان كرونايى 

اختصاص دادند.
رئيس شــوراى هيــأت مذهبى شهرســتان كبودراهنگ با اشــاره به 
فعاليت هاى اكيپ هاى هيأتى در گندزدايى معابر عمومى، اظهار كرد: 
190 اكيپ هيأتى در نقاط مختلف شهرستان با همكارى بسيج در ايام 

كرونا معابر عمومى شهرستان را ضدعفونى و گندزدايى كردند.
روح ا... يداللهى مبين با بيان اينكــه در مجموع بيش از هزار ليتر مواد 
ضدعفونى در ســطح شهرستان توزيع شده است، بيان كرد: بيش از 5
هزار عدد ماسك و اقالم بهداشتى و ده هزار ليتر مواد ضدعفونى كننده 

در ايام كرونا در اين شهرستان توزيع شده است.
وى با اشاره به نقش بى بديل هيأت هاى مذهبى در اجراى كمك هاى 
مؤمنانه، گفت: توزيع هزار و 800 بسته معيشتى به ارزش 540 ميليون 
تومــان و 150 كارت هديــه به ارزش هر كــدام 300 هزار تومان در 
مناسبت هاى مختلف گوشه اى از نقش آفرينى هاى هيأت هاى مذهبى و 
فعاالن دينى در اين شهرستان است. يداللهى مبين درباره ساخت مسكن 
محرومان توسط هيأت هاى مذهبى در مناطق كم برخوردار، اضافه كرد: 
ســاخت 2 باب منزل مســكونى براى نيازمندان و 6 باب ســرويس 

بهداشتى و حمام از فعاليت هاى هيأتى هاى شهرستان بوده است.
رئيس شــوراى هيأت هاى مذهبى خاطرنشان كرد: بيش از 30 ميليون 
تومان نان صلواتى در ايام محرم و فاطميه در 20 نانوايى شهرستان نيز 

از اقدامات هيأت هاى مذهبى در ايام كرونا است.

آژانس تانكرهاى تخليه فاضالب و لجن كش 
در نهاوند راه اندازى مى شود

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان نهاوند از ايجاد 
آژانس تانكرهاى تخليه فاضالب و لجن كش در نهاوند، خبر داد.

مهرداد ســلگى از ايجاد آژانس تانكرهاى تخليه فاضالب و لجن كش 
در اين شهرستان خبر داد و اظهار كرد: به منظور جلوگيرى از آلودگى 
محيط زيســت، تانكرهاى تخليه فاضــالب و لجن كش مديريت و 

ساماندهى مى شوند.
وى افــزود: اصوال لجن هــا به دليل آنكــه حاوى فلزات ســنگين، 
آلودگى هــاى ميكروبى، مواد آلى، باقيمانده مواد شــيميايى، نيترات، 

فسفات و چربى هستند، آلودگى زيادى در طبيعت ايجاد مى كنند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست نهاوند، افزود: تخليه اين نوع لجن ها 
كه به آن فاضالب سپتاژى يا سپتاژ گفته مى شود سبب آلودگى محيط 
زيســت، تخريب منابع آب و خاك و تهديد حيات موجودات زنده 
مى شود و براى بهداشــت عمومى و سالمت مخاطرات جدى ايجاد 
مى كند. وى اظهار كرد: در شهرستان نهاوند تعدادى تانكر فاضالب بر 
يا ماشــين لجن كش درحال فعاليت هستند كه هيچ نظارتى بر حمل و 

تخليه فاضالب ها توسط اين تانكرها صورت نمى گيرد.
سلگى تصريح افزود: به منظور مديريت و ساماندهى ماشين هاى حمل 
لجن و مســئوليت پذيرى مالكان و رانندگان آنها و حساســيت هاى 
محيطــى موضوع با افــرادى دربخش خصوصى مطرح شــد كه بر 
اين اســاس تاكنون چند نفر جهت مديريــت اين كار اعالم آمادگى 

كرده اند.
وى افزود: درخواســت افراد طى مكاتبه اى به اداره صمت براى اخذ 
مجوز ارسال شد كه اين اقدام در مرحله صدور پروانه مديريت حمل 
پساب شهرستان خواهد بود و در آينده نزديك راه اندازى خواهد شد.

فصل ششم كاوش الئوديسه نهاوند
 آغاز مى شود

 كار كاوش فصل ششم محوطه تاريخى الئوديسه پس از اخذ مجوز 
آغاز مى شود.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى نهاوند با بيان اينكه 
يك ماه آينده، آخرين فصل باستان شناسى محوطه تاريخى الئوديسه در 
نهاوند آغاز خواهد شد، اظهار كرد: كاوش فصل ششم محوطه تاريخى 

الئوديسه فعال در مرحله اخذ مجوز است و به زودى آغاز خواهد شد.
محسن جانجان با بيان اينكه اميدواريم مجوز كاوش پيش از آغاز سال 
جديد صادر شــود، بيان كرد: درصورت صدور مجوز كاوش، كار آغاز 

شده و تا پايان فروردين ادامه خواهد يافت.
رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان نهاوند 
به اعتبار كاوش فصل ششم هم اشاره كرد و گفت: اعتبار الزم براى 
كاوش 200 ميليون تومان اســت كه اميدواريم در مرحله ششــم به 
نتايج خوب و كارآمدى دســت يابيم، زيرا هنوز ســرنخى از معبد 
الئوديسه پيدا نشده است. وى درباره يافته هاى فصل هاى كاوش در 
اين منطقه يادآور شــد: در فصل پنجم كاوش عالوه بر كتيبه يونانى، 
يافته هاى ارزشمند ديگرى چون مجسمه هاى برنزى خدايان يونانى، 
قربانگاه سنگى، سرستون، ساقه ستون، پايه ستون و قطعه سفال هاى 
اين دوره در محله دوخواهران نهاوند كشــف شــده كه با توجه به 
اين يافته ها و مطالعات صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه شهر 

نهاوند استقرار دوره پيش از تاريخ داشته است.

تخصيص 40 ميليون تومان به آزمايش هاى ژنتيك 
مددجويان كبودراهنگ

 كبودراهنگ -خبرنگار همدان پيام: امســال40 ميليون تومان براى آزمايش هاى ژنتيك 
خانواده هــاى مددجويان براى پيشــگيرى از معلوليت هاى ناشــى از اختالالت ژنتيكى 

تخصيص يافته است.
رئيس بهزيســتى شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: غربالگرى نقش مهمى 
در ســالمت جامعه دارد و خانواده ها كامال آگاهانه در اين غربالگرى ها شركت مى كنند و 

از حمايت سازمان هم براى انجام مشاوره ها و آزمايش هاى ژنتيك برخوردار مى شوند.

رضا جعفرى ادامه داد: امسال مبلغ 40 ميليون تومان به امر آزمايش هاى ژنتيك خانواده هاى 
مددجويان جهت پيشــگيرى از معلوليت هاى ناشى از اختالالت ژنتيكى تخصيص يافته 
اســت. وى اظهار كرد: اجراى اين طرح در راســتاى پيشگيرى از معلوليت ها و شناسايى 

بيمارى هايى كه منجر به معلوليت است، انجام مى شود.
 جعفرى با تأكيد بر اينكه تولد نوزادان معلول، عالوه بر بار اقتصادى بر خانواده و جامعه، 
به فشارهاى عاطفى بر خانواده منجر مى شود، گفت: خانواده هاى بسيارى هستند كه تولد 
نوزاد معلول ســبب بى ميلى آن به فرزندآورى به دليل ترس از معلوليت مى شود كه انجام 
مشــاوره ها و آزمايش هاى ژنتيك را گامى در جهت سالم ســازى جامعه و اميد به داشتن 

فرزندان سالم و بانشاط است.

رئيس بهزيســتى شهرســتان كبودراهنگ درباره آمار باالى ازدواج فاميلى در شهرستان 
كبودراهنگ و احتمال افزايش معلوليت زايى، گفت: غربالگرى هاى ژنتيك شامل 3 مرحله، 
پيــش از ازدواج، پيش از باردارى و حين باردارى اســت كه 2 مرحله اول مهمتر بوده و 

درصد تولد نوزادان سالم و معلول مشخص خواهد شد.
وى با اشاره به اقدامات مهم بهزيستى در راستاى آگاه سازى جامعه، افزود: غربالگرى نقش 
مهمى در سالمت جامعه دارد و هيچ گونه اجبارى در كار نيست، خانواده ها كامال آگاهانه 
در اين غربالگرى ها شــركت مى كنند و از حمايت ســازمان هم براى انجام مشاوره ها و 
آزمايش هاى ژنتيك برخوردار مى شوند و اين مسأله به ترغيب بيشتر خانواده ها براى انجام 

غربالگرى و پيشگيرى از تولد نوزادان داراى معلوليت منجر شده است.
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 ساالنه به دليل تخريب جداول بتنى كم دوام 
در اثــر عوامــل مخرب هزينه هاى ســنگينى 
به ســازمان هاى متولى و خدمات شــهرى و 

شهروندان تحميل مى شود.
از آنجايى كه روش توليد جداول بتنى تأثير قابل 
توجهى در دوام آنهــا در برابر عوامل مخرب 
دارد، آشنايى با روش هاى مختلف توليد و مزايا 
و معايب آنها مى تواند در انتخاب جدول مناسب 

با توجه به شرايط محيطى كمك كند.
كارخانــه بتن آماده نهاوند در ســال 1387 در 
زمينى به مســاحت 7 هــزار مترمربع با اعتبار 
صد ميليون تومان و با اشتغالزايى اوليه 40 نفر 
در محدوده روســتاى كوهانى به عنوان يكى از 
شــركت هاى فعال در حوزه توليد و ارائه انواع 
بتن آغاز به كار كرد، اما متأسفانه پس از 12سال 
فعاليت به دليل حمايت نكردن نهادهاى مرتبط 
در بخش ساخت وساز در شهرستان و روستاها، 

اين كارخانه درحال تعطيلى است.
اين درحالى است كه شرايط ساخت و تهيه بتن 
اســتاندارد در نهاوند با ايجاد اشتغال براى 25 
نفر به صورت مســتقيم و غيرمستقيم صد نفر 
ايجادشــده و نيازمند حمايت مردم شهرستان 
براى حفظ اين شرايط اشتغال و توليد با توجه 
به«تأكيدات و فرمايشــات رهبرى» بر حمايت 
از توليد اســت. امروزه در همه شهرستان ها و 
نقاط مختلف كشور و سراسر جهان به رعايت 
اســتانداردهاى بين المللى ساخت وســاز ملزم 
هستند و به دليل شــرايط مهندسى از بتن هاى 
آماده اســتفاده مى كنند ولى متأسفانه در نهاوند 
همچنان از روش سنتى استفاده مى شود و تنها 
كارخانه بتن آماده نهاوند در پيچ وخم مشكالت 

مالى نيازمند حمايت مسئوالن است.
مديــر اين واحــد توليدى در حاشــيه بازديد 
خبرنــگاران نهاوند از اين واحــد توليدى به 
ايســنا، گفت: پس از تأسيس اين واحد و پس 

از 12ســال فعاليت، براى 60 نفر ايجاد اشتغال 
كرديم ولى متأسفانه به دليل استفاده نكردن مردم 
نهاونــد از اين بتن در ساخت وســازها، امروز 
تعداد نيروهاى مــا به 30 نفر كاهش پيدا كرده 
و هزينه نگهدارى ماشين آالت نيز بسيار سنگين 

شده است.
محســن بحيرايى اظهاركرد: عمده فعاليت اين 
شركت توليد انواع بتن با عيارها و طرح اختالط 
مختلف با دستگاه هاى توليد بتن روز دنيا، توليد 
كف پوش و جداول پرســى، ديوار پيش ساخته 
بتنى و نيوجرســى، توليد بتن بــا عيار 150 تا 
400 و انواع محصوالت بتنى، انواع جدول بتنى، 
موزائيك، كف پوش بتنى، اتاقك بتنى، آبرو بتنى، 

سنگ نما، جداول دور باغچه بتنى و... است.
وى با بيان اينكه تمامى تجهيزات و ماشين آالت 
اين شــركت تحــت مالكيــت و مختص اين 
مجموعه توليدى بوده و اين امر سبب شده است 
تا هماهنگى براى ارسال محموله به مشتريان با 
ســرعت زيادى انجام پذيرد، افزود: اين واحد 
توليدى تنها كارخانه بتن آماده شهرستان نهاوند 
است كه با دارا بودن خط توليد كامال مكانيزه و 
با استفاده از تكنولوژى هاى نوين مورد استفاده 
در كارخانه توانسته سرعت و كيفيت كارخود را 

به شدت افزايش دهد.
 ضرورت حمايت متوليان ساخت وساز 

و شهردارى ها از توليد در شهرستان
بحيرايى با تأكيد بر حمايت متوليان ساخت وساز 
از توليد بتن آماده در شهرســتان نهاوند، افزود: 
كارخانــه بتن آماده نهاونــد در جايگاه دوم تا 
سوم استان ديده مى شــود و تمام تجهيزات و 
ماشين آالت مختص همين واحد توليدى است.

اين توليدكننــده با بيان اينكه ايــن واحد تنها 
توليــدى در بحث توليد بتن آماده شهرســتان 
اســت، اظهــار كــرد: كارخانه بتن آمــاده در 
شهرستان توانايى فعاليت همزمان 3 بتن ريزى از 

منفى 6 تا مثبت 13 و روزانه 300 متر مكعب را 
دارد و كامال استاندارد است.

وى با اشاره به اينكه با توجه به اينكه شهرستان 
نهاوند يك منطقه زلزله خيز و روى گسل زلزله 
اســت اما برخى همچنان از بتن دستى استفاده 
مى كنند يا درنهايت از شهرســتان هاى ديگرى 
تهيه مى كنند، تصريح كرد: استفاده از بتن آماده 
براى مردم از لحاظ مالى و استحكام به صرفه تر 
بــوده و هزينه هاى آنها را چنــد برابر كاهش 

مى دهد.
بحيرايــى با بيــان اينكه اســتفاده از بتن آماده 
استاندارد، مقرون به صرفه تر از بتن دستى است 
و مقاومت آن نيز قابل اعتمادتر است، افزود: به 
ازاى هر 20 مترمكعب يك ميليون تومان به نفع 

مصرف كننده اســت و اينكه اين واحد توليدى 
بتن آماده مجهز به آزمايشگاه بتن است و پس 
از انجام نمونه بردارى مشترى مى تواند مقاومت 

بتن را مشاهده و آزمايش كند.
اين توليدكننــده بتن آماده شهرســتان نهاوند 
تأكيد كرد: از شــهردارى ها، ادارات متولى در 
حوزه ساخت وساز انتظار حمايت از توليد در 
شهرســتان را داريم و اگر در شهرستان نهاوند 
نهادهــاى نظارتــى و ارگان و اداراتــى مانند 
شــهردارى ها، بنياد مســكن و نظام مهندسى 
افــرادى را كه ساخت وســاز مى كنند ملزم به 
اســتفاده از بتن آماده كنند، مشــكالت ما هم 
برطرف مى شود و استانداردها در بخش مسكن 

نيز رعايت مى شود.

تنها كارخانه
«بتن آماده» نهاوند 
در آستانه تعطيلى

 صبح روز پنحشــنبه، در نشســتى به رياســت قدرت ا... ولدى فرماندار شهرستان مالير و 
با حضور شــهناز حمزه لوى مديركل تأمين اجتماعى استان همدان، حجت االسالم والمسلمين 
آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس، حســين فارســى معاون سياســى امنيتى و اجتماعى 
فرماندارى، ســعيد اصالحى به عنوان مدير جديد شعبه تأمين اجتماعى شهرستان مالير معرفى 

شد و از تالش ها و خدمات محسن شريفى در دوره سرپرستى قدردانى شد.

با اجبار براى خريد از 
فروشگاه ها 

برخورد مى شود
 اجبار مشــتريان به خريد هرگونه كاالى ناخواسته 
همــراه با روغن نباتى مصداق فــروش اجبارى بوده و 

تخلف محسوب مى شود.
رئيــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان 
نهاوند گفت: در روزهاى گذشــته از سوى شهروندان 
گزارش هايى مبنى بر فروش اجبارى كاال همراه با روغن 

نباتى به اين اداره اعالم شده كه پيگيرى هاى الزم در اين 
زمينه به عمل آمده است.

نقى كاكاونــد اظهار كرد: با بيان اينكه با بروز التهاب 
در بــازار روغن نباتــى برخى از فروشــندگان مواد 
غذايــى در اقدامى فرصت طلبانه، فروش روغن نباتى 
به مراكــز عرضه و مصرف كنندگان را منوط به خريد 
برخى محصوالت كــرده بودند، گفــت: از آنجا كه 
نظارت بــر بازار مصرف بر عهده ايــن اداره و اتاق 
اصناف و ديگر دستگاه هاى مسئول است كار نظارت 
با جديت انجام شــده و تاكنون بــه چند واحد تذكر 

الزم داده شده است.

وى بــا بيــان اينكــه شــهروندان گــزارش  خود 
را در ايــن زمينه به بازرســان ما يــا اتاق اصناف 
اعالم كننــد، افزود: درصورت تكرار اين مســأله، 
واحدهــاى صنفــى متخلــف مطابق بــا قانون به 
تعزيرات حكومتى معرفى خواهند شــد كته البته ما 
ايــن موضوع را به صورت حضورى به اتحاديه هاى 

كرده ايم. يادآورى  نيز  اصناف 
وى درباره وضعيت روغن در نهاوند گفت: در ســطح 
شهرســتان به لحاظ روغن با كمبودى مواجه نيستيم و 
با هماهنگى هاى صــورت گرفته مردم مى توانند روغن 

مورد نياز خود را از درِ كارخانه تهيه كنند.

تغيير در مديريت تأمين اجتماعى مالير



Y K

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

شنبه  2 اسفند ماه 1399  شماره 3980

4

تا انتخابات

و  اشــخاص  تحــرك 
جريان هاى سياســى كه 
اين روزها شاهد برگزارى 
غيررسمى  نشست هاى 
شده  باعث  هستيم،  آنها 
تا قدرى از آن فضاى سرد 
موضوع  و  بگيريم  فاصله 
انتخابات مورد توجه افكار 
عمومى قرار گيرد، هرچند 
تا نقطــه مطلوب فاصله 

داريم
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معاون سياسى وزير كشور:
انتخابات پيش رو با محوريت قانونمدارى 

برگزار خواهد شد
 انتخابات پيش روى رياســت جمهورى بــا محوريت قانونمدارى، 

بى طرفى و با قدرت انجام خواهد شد.
معاون سياســى وزير كشور با اشاره به در پيش بودن انتخابات رياست 
جمهورى، گفت: «مشــاركت، سالمت، امنيت و رقابت» كليدواژه هايى 
هســتند كه در گفتمان حضرت آقا استخراج مى شــوند و در آخرين 
سخنرانى ايشان در 22 بهمن ماه امسال نيز مقام معظم رهبرى بر مشاركت 

باشكوه مردم تأكيدات بسيارى داشتند.
به گزارش ايسنا، جمال عرف عنوان كرد: درنهايت نيز فرد يا افراد كارآمد 
و اصلح انتخاب مى شوند. ضمن اينكه در انتخابات گذشته هيچ يك از 
حوزه هاى ما ابطال نشد و انتخابات ما يكى از سالم ترين انتخابات بود. 
ضمن اينكه انتخابات پيش رو نيز با محوريت قانونمدارى، بى طرفى و با 

قدرت انجام خواهد شد.
وى بيان كرد: آن چيزى كه براى وزارت كشــور مهم اســت، رعايت 
ُمر قانون اســت و ان شاءا... انتخابات در شــأن جمهورى اسالمى و با 

مشاركت، امنيت، سالمت و رقابت بسيار خوب برگزار خواهد شد.

چاره اى جز مشاركت گسترده در انتخابات 
وجود ندارد

  مسأله مطالبات انباشته شده مردم و وعده هاى عملى نشده و مشكالت 
اقتصادى بى شــمار را پيش رو داريم كه اينها به مشــاركت كم مردم در 
انتخابات سال 98 منجر شد ولى با وجود همه اين مسائل و مشكالت 

چاره اى جز مشاركت وسيع و گسترده در انتخابات وجود ندارد.
يك عضو شــوراى مركزى حزب مردم ســاالرى در نوزدهمين كنگره 
حزب مردم ســاالرى، اظهار كرد: برگزارى اين كنگره، فرصت مناسبى 
است تا مسائل و مشــكالت روز كشور مدنظر قرار بگيرد و همچنين 
مواضع حزب ارزيابى شود. برگزارى كنگره فرصت بسيار مناسبى است 
كه ما ببينيم به چه شــكلى توانستيم در فضاى سياسى كشور مؤثر واقع 
شويم. به گزارش ايســنا، داريوش قنبرى ادامه داد: ما از جمله احزابى 
هستيم كه داراى عنوان رسمى هستيم. درباره مشكالت كشور هميشه 
حزب نظرات و ديدگاه هاى خود را به اشكال مختلف ابراز كرده است. 
مانند ســاير احزاب صداى حزب ما نيز به خوبى شنيده نمى شود و اين 

مشكل به مسأله قانون احزاب بازمى گردد.
اين فعال سياسى اصالح طلب با اشاره به در پيش بودن انتخابات، گفت: 
در زمان انتخابات معموالً از ما انتظار دارند كه در عرصه انتخاباتى حاضر 
شويم. به قول يكى از دوستان، ظاهراً ما پيمانكار انتخابات هستيم. بايد 

در اين نحوه فعاليت احزاب تجديدنظرى صورت بگيرد.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به انتخابات رياست جمهورى سال آينده، 
احزاب اصالح طلب بايد با برنامه منســجمى حركت كنند تا مسائل و 
مشكالت گذشته را شاهد نباشيم و از اشخاصى كه احساس تعهدى به 

برنامه هاى اصالح طلبانه ندارند، حمايت نشود.
اين عضو حزب مردم ساالرى گفت: مسأله مطالبات انباشته شده مردم و 
وعده هاى عملى نشده و مشكالت اقتصادى بى شمار را پيش رو داريم كه 

اينها به مشاركت كم مردم در انتخابات سال 98 منجر شد.

روحانى: 
دولت فعلى آمريكا اشتباه دولت پيشين را 

جبران كند

 رئيس جمهور بــا بيان اينكه دولت فعلى آمريكا اشــتباه دولت 
پيشــين را فهميده، ابزار اميدوارى كرد كه اين دولت هرچه سريعتر 

نسبت به جبران اين اشتباه اقدام كند.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى گفت: البته مردم ما در 
ســختى، رنج و مشــكالت هســتند. زمانى كه ما در دولت يازدهم 
كار را آغاز كرديــم تداوم كار دولت يازدهم در ذهن مان بود و فكر 
نمى كرديم ديوانه اى در آمريكا ســر كار مى آيد كه جنگى بى نظير را 

عليه ملت ايران آغاز  كند.
 آنها فكر مى كردند مردم ايران زانو مى زنند و تســليم مى شوند. ملت 
آمريكا و دولت فعلى اين اشتباه را فهميد، اميدواريم هر چه سريعتر 
جبران شــود و دولت فعلى در برابر قانون و قطعنامه 2231 تســليم 
شود. خجالت نكشند تســليم در برابر قانون كار خوبى است و اين 

تسليم شدن در برابر زور است كه بد است.
رئيس جمهــور ادامه داد: اينكــه در تبليغات گفته مى شــود ايران 
اقداماتى كرده كه آمريكا را تحت فشــار قرار دهد. نادرست است ما 
نمى خواهيم به آمريكا بگوييم غيرقانونى عمل كنيد. ما عمل به قانون 
را مى خواهيــم، اجراى تعهدات و قوانيــن بين المللى جزو وظايف 

سياسى و انسانى همه دولت هاست.
 اميدواريــم به قانون برگردند و بتوانيم در شــرايط بهترى در جهان 

مراودات و تعامالت خود به ويژه در بخش تجارى را انجام دهيم.
ــن در شــمال  ــرد: همچني ــه ك ــى اضاف ــزارش ايســنا، روحان ــه گ ب
شــاهد يــك پايانــه بســيار خــوب بــراى محصــوالت كشــاورزى، 
ــم كــه بســيار اهميــت دارد و  مركبــات و ســاير محصــوالت بودي
ــدارى و  ــرعت خري ــاورزى به س ــول كش ــود محص ــث مى ش باع
بــه ايــن محــل منتقــل شــود كــه در نتيجــه از بيــن نخواهــد رفــت، 
ــره شــود  ــراى داخــل ذخي ــد ب بســته بندى خواهــد شــد و مى توان

يــا مركــزى بــراى صــادرات باشــد.
رئيس جمهور با اشاره به فشار دشــمن براى توقف صادرات نفت 
ايران، افزود: افتخار دولت دوازدهم اين اســت كه ما كشور را بدون 
نفت اداره كرديم و بودجه را تقريبا بدون نفت بســتيم. جاى نفت را 
صادرات غيرنفتى گرفــت، به طورى كه در آغاز دولت يازدهم ميزان 
صــادرات غيرنفتى 31 ميليارد دالر بوده و اين عدد در ســال 98 به 
43 ميليارد دالر رســيد. در سالجارى هم حركت خوبى در صادرات 
غيرنفتى به رغم مشكالت تحريم و كرونا صورت گرفت و اميدواريم 
مردم بتوانند در سايه توليد و صادرات غيرنفتى شاهد توسعه و رفاه 

كشور باشند.

بايدن باالخره با نتانياهو تماس گرفت

 رئيــس جمهــورى آمريــكا و نخســت وزيــر رژيــم صهيونيســتى 
در نخســتين تمــاس تلفنــى از زمــان روى كار آمــدن بايــدن دربــاره 
ــه بحــث و  ــا ب ــى كرون ــران و پاندم ــه اي مســائل بســيارى از جمل

ــد. ــر پرداختن تبادل نظ
بــه گــزارش ايســنا، ايــن تمــاس تلفنــى حــدود يــك ســاعت بــه 
ــس  ــدن، رئي ــفيد جوباي ــه كاخ س ــد و براســاس بياني ــول انجامي ط
جمهــورى آمريــكا «بــر اهميــت همــكارى بــراى پيشــبرد صلــح در 
ــان اســرائيلى ها و فلســطينى ها»  ــه مي ــه از جمل ــن منطق سراســر اي
ــرائيل و  ــان اس ــط مي ــر رواب ــازى اخي ــرده و از «عادى س ــد ك تأكي

كشــورهاى عربــى جهــان» اســتقبال كــرد.
طرف اســرائيلى اين گفت وگوى تلفنى را «بسيار گرم و دوستانه» 
توصيــف كرد و گفــت: اين رهبــران «به ادامــه تقويت ائتالف 
مســتحكم» ميان اياالت متحده و رژيم صهيونيستى متعهد شدند. 
آنهــا همچنين درباره آنچه «تهديــد ايران و چالش هاى منطقه اى» 
عنوان شد، رايزنى داشتند. بايدن در انديشه احياى توافق هسته اى 
2015 است و اسرائيل گفته است كه مى خواهد مشاركت بيشترى 
در مذاكرات آتى داشته باشد زيرا مدعى است به دليل جغرافيايش 

بيشتر در معرض «خطر» است.
ــاه  ــك م ــدن حــدود ي ــو، باي ــه پوليتيك ــزارش روزنام براســاس گ
ــرائيل  ــى در اس ــه و حرف هاي ــفيد راه يافت ــه كاخ س ــه ب ــت ك اس
ــو او  ــا نتانياه ــريع ب ــن س ــاس نگرفت ــا تم ــه ب ــر اينك ــود مبنى ب ب
ــا اين حــال، جــن ســاكى، ســخنگوى  ــز شــمرده اســت. ب را ناچي
كاخ ســفيد گفــت كــه ايــن كار «عمــدى» نبــوده و بايــدن از پيــش 
نتانياهــو را مى شناســد و آنهــا روى شــمارى از مســائل كــه «يــك 
ــدن  ــاكى، باي ــه س ــه گفت ــد. ب ــترك» دارد، كار مى كنن ــد مش تعه
ــزده اســت و انتظــار  ــان زنــگ ن ــران جه ــه تك تــك رهب ــوز ب هن

ــود. ــام ش ــن كار انج ــى اي ــاى آت ــى رود در هفته ه م

همه ساختارها بايد شفاف شود
 نايب رئيــس مجلس گفت: اينكــه در مجلس به دنبال مفهوم شــفافيت 
هســتيم اين نيست كه به دنبال شــفاف كردن رأى نمايندگان باشيم، اين يك 
موضوع كالن تر است و همه ساختارها بايد شفاف شود، شفافيت يك انقالب 

رويكردى است.
به گزارش تسنيم، سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى گفت: در سال هاى اوليه گام 
دوم انقالب اســالمى هستيم و پرسش بزرگ اين است كه اين مسير را چگونه 

بايد ادامه دهيم تا به نقطه آرمانى برسيم.
نماينده مشهد در مجلس با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران براساس يك هدف 
روشن شكل گرفته اســت، افزود: احياى اسالم يكى از اهداف بزرگ انقالب 
اســالمى است، اسالم توانايى اداره زندگى شهروندان يك جامعه براى رسيدن 

به كمال و رشد را دارد.

ريشه حل مشكالت در داخل است
 سخنگوى وزارت امور خارجه با بيان اينكه ريشه حل مشكالت در داخل 
اســت نه خارج، گفت: دشمن خارجى زمانى نااميد شده كه ما در داخل قوى 
بوديم و البته زمانى هم جرى شده كه ما در داخل يا متفرق بوديم و يا نتوانستيم 

به دستاوردهاى خود برسيم.
به گزارش فارس، سعيد خطيب زاده، گفت: يكى از معيار هاى گسترش روابط 
خارجى، حضور ديپلماتيك در كشــور هاى مختلف است، با وجود اين وزير 
امور خارجه 33 بار به روســيه، بيش از چندده بار به كشور هاى پيرامونى، بيش 
از 20 بــار به تركيه و ده يا 11 بار به چين ســفر كرده، اما مجموع ســفر هاى 

غيربرجامى او به اروپا به كمتر از عدد ده مى رسد.
وى افــزود: امروز ديپلمات هاى جمهورى اســالمى ايــران در تاريك ترين و 
دورترين نقاط در حوزه منافع ملى درحال جنگيدن براى منافع اين ملت هستند.

مهم ترين مشكل امروز سياسى كردن
 اقتصاد كشور است

 معاون اقتصادى نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: در عراق هيچ 
هزينه اقتصادى نكرديم و اگر يك فشــنگ هم داديم پول آن را گرفتيم، در سوريه 
هم كمتر از آنچه آمريكا اعالم كرده هزينه كرديم، ولى اگر اين كار انجام نمى شــد 
و داعش هنوز وجود داشــت بايد ميلياردها دالر هزينه مى كرديم.رســتم قاسمى 
خاطرنشان كرد: مهم ترين مشكل امروز اقتصاد كشور، سياسى كردن اقتصاد كشور 
است و آمايش، انتصابات و تصميمات اقتصادى سياسى شده است. معاون اقتصادى 
نيروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى، با بيان اينكه دشمنان انتظار داشتند با 
تحريم ها، اقتصاد كشور را فلج كنند، گفت: در آغاز تحريم ها واردات بنزين داشتيم 
و بسيارى از تجهيزاتى كه براى گازرسانى به شهرها نياز داشتيم از خارج از كشور 

وارد مى شد، در عين حال كه تجربه اى از تحريم ها نداشتيم و به يكباره آغاز شد.

 1400 خرداد  سرنوشت ســاز  انتخابات   
به عنوان يك رويداد مهم سياســى به قدرى 
فضــاى رســانه اى و سياســى جامعــه را 
تحت الشــعاع قــرار داده كه بخــش عمده 
اخبــار و رويدادهــاى خبرى در رســانه ها 
و مطبوعــات و همين طــور فضاى مجازى 

اختصاص به آن دارد.
از طرفــى تحرك اشــخاص و جريان هاى 
سياســى كه ايــن روزها شــاهد برگزارى 
باعث  هستيم،  آنها  غيررســمى  نشست هاى 
شــده تا قــدرى از آن فضاى ســرد فاصله 
بگيريــم و موضوع انتخابات مــورد توجه 
افــكار عمومى قرار گيــرد، هرچند تا نقطه 

مطلوب فاصله داريم.
به گــزارش همــدان پيام، از ســوى ديگر 
دســتگاه هاى مســئول و دســت اندركاران 
انتخابات برنامه هاى خود را دنبال مى كنند و 
ســعى دارند كه زمينه هاى برگزارى مطلوب 

انتخابات را فراهم آورند. 
حضور دبير ســتاد انتخابات كشور در استان 
و برگــزارى همايــش طرح جامــع آموزش 
مجريان و دست اندركاران انتخابات 1400 از 
جمله اين برنامه هاســت. همايشى كه اگرچه 
جنبه آموزشى داشت اما در سخنان دبير ستاد 
انتخابات كشور و همين طور استاندار همدان 
مباحث مهمى مطرح شد كه فراتر از موضوعى 

چون نحوه اجراى فرايند انتخابات بود.
 موسوى دبير ســتاد انتخابات درباره نحوه 
اســتعالم ها  و  صالحيت ها  بــه  رســيدگى 
و ســطح مشــاركت مردم ســخن گفت و 
شــاهرخى اســتاندار همدان مواردى چون 
تمامى  حضــور  زمينه هاى  كــردن  فراهــم 
ساليق در انتخابات و تأثير آن در مشاركت 
حداكثرى مردم و تعهــد مجريان انتخابات 
بــه صيانت از آراى مــردم را مطرح كرد و 
اينكه برگزارى يك انتخابات سالم، پرنشاط، 

حداكثرى و رقابتى، اولويت اصلى است.
در نگاه نخســت برگزارى چنين همايشــى 
به عنــوان يك اقــدام مهــم و به موقع براى 

زمينه ســازى مناســب و مهيا كردن شرايط 
برگزارى مطلوب انتخابات، نشــان مى دهد 
كه دســت انــدركاران انتخابات 1400 عزم 
خــود را جزم كرده اند تا شــور و نشــاط 

الزم در جامعه شــكل بگيرد و با برگزارى 
چنيــن همايش هايى ولو با جمعيت اندك و 
بــه صورت محدود، نگاه افــكار عمومى به 

موضوع انتخابات جلب شود.
از طــرف ديگــر مباحــث مطرح شــده در 
همايش اخير بيانگــر 3 نكته كليدى درباره 
انتخابات يعنى سالمتى، مشاركت حداكثرى 

و شكل گيرى رقابت واقعى بود.
تمام مــوارد مطرح شــده از جمله دقت در 
بررســى صالحيت هــا، زمينه ســازى براى 
حضور ســاليق مختلف، دقــت مجريان در 
انجــام تعهدات، نظارت مســئوالنه و... در 
نــكات فوق خالصــه مى شــود و به نوعى 
تمامــى اقدامات بايــد در جهت تحقق اين 

اولويت ها باشد.
تحقــق ايــن اولويت هــا و رســيدن بــه نقطــه 
مطلــوب در گــرو نقش آفرينــى و اثربخشــى 
احــزاب و گروه هــاى سياســى، ورود فعاالنــه 
رســانه ها و اجــراى دقيــق برنامه هــا توســط 
مجريــان و ناظــران انتخابــات اســت تــا هــم 
ســالمتى انتخابــات و رقابتــى بــودن آن 

تضميــن شــود و هــم مشــاركت حداكثــرى 
محقــق گــردد.

و  رســانه ها  بخش(احــزاب،   3 ايــن 
دســت اندركاران انتخابات) 3 ضلع مثلثى را 
تشــكيل مى دهند كه به نام انتخابات سالم، 

بانشاط و رقابتى از آن ياد مى شود.
شــكى نيســت كــه هدفگــذارى هــر 3

ــكل گيرى  ــق و ش ــث تحق ــن مثل ــع اي ضل
چنيــن انتخاباتــى اســت و چنانچــه هريــك 
را  خــود  خــاص  كارويژه هــاى  آنهــا  از 
دنبــال و در مســير درســت حركــت كننــد، 
انتخابــات 1400 بــه يــك رويــداد تاريخــى 

ــد.  ــد ش ــل خواه ــى تبدي ــه يادماندن و ب
فراموش نكنيم كــه انتخابات عالوه بر اينكه 
يك رويداد سياسى بســيار مهم است، يك 
فرصــت گرانبها نيز به شــمار مــى رود كه 
مى تواند دســتاوردهاى مهمى در دو عرصه 
سياســت داخلى و سياست خارجى به دنبال 
داشته باشد، مشروط بر آنكه لوازم، زمينه ها 
و شــرايط آن در ابعــاد ســخت افزارى و 

نرم افزارى به خوبى فراهم شود.

 تجربــه انتخابــات مجلس يازدهــم و ميزان 
پايين مشــاركت مــردم در عين حال كــه در همه 
ادوار انتخابــات پس از انقالب، كم  ســابقه و بلكه 
بى سابقه برآورد شــده، نگرانى بسيارى از ناظران 
دلســوز را برانگيخته اســت؛ ميزان مشاركت در 
مقياس كشورى 42 درصد و متأسفانه در پايتخت 
بــا 26/24 درصد، كمترين ميزان مشــاركت همه 

ادوار بوده است.
بــه گزارش ايرنــا، ايــن نگرانى با توجــه به در 
پيش بودن انتخابــات 1400 و لحاظ همه جوانب 
داخلى، منطقه  اى و بين  المللى كنونى، ابعاد تازه  اى 
يافته و در ميان صاحب نظران موجب طرح مباحث 
و تحليل هايى درباره خطر قهر مردم با صندوق هاى 

انتخاباتى شده است.
دربــاره عوامــل و پيامدهــاى حضور مــردم در 
انتخابات و قهر احتمالى جامعه با اين ســازوكار، 
نكات و مالحظاتى با تكيه بر تاريخ 14 ماه نخست 
انقالب و مشى امام(ره) و رهبرى، ارائه مى شود؛ با 
اميد به اقدام و چاره  انديشى سريع همه كارشناسان.
1. «جمهورى اســالمى» حاصل انقالبى است كه 
حــدود 50 روز پس از پيــروزى، راه حل صندوق 
آرا را براى تثبيت و تحكيم نظر اكثريت قاطع مردم 
برگزيد و بى حرف و حديث، مهر تأييد بيشــتر از 
98 درصد ملت را دريافت كرد؛ اين اما تنها ركورد 
انقالب اسالمى نيست؛ در فاصله ده ماه بعد، 4 بار 
ديگر نيز مردم ايران، نقش و نظر خود را با مراجعه 
به صنــدوق آرا اعالم و اعمــال كردند؛ انتخابات 
مجلس خبرگان بررســى نهايى قانون اساسى (12

مرداد 58)، همه  پرســى قانون اساســى (آذر 58)، 

نخســتين دوره انتخابات رياست جمهورى (بهمن 
58) و نخستين دوره مجلس شورا (اسفند 58).

اين روند در 40 ســال بعد ادامــه و در 12 دوره 
انتخابات رياســت جمهورى، 11 دوره مجلس و 
5 دوره خبرگان رهبرى، 5 دوره شــوراى شهر و 
چندين همه پرســى نمود يافت تا در عمل مسجل 
شود نظام جمهورى اســالمى حقيقتا مبتنى بر رأى 

مردم است.
هيچ نظام يا انقالبى در دنيا نيســت كه در يك سال 
5 انتخابات مهم و سراسرى در 5 موضوع مختلف 
برگزار كرده باشــد؛ برگزارى 5 اقدام سراسرى و 
مختلف مبتنى بر صندوق رأى، از فروردين تا اسفند 
58 آن  هم در جامعه اى كه قرن ها با رأى و نظر مردم 
بيگانــه بوده، يكى از شــاهكارهاى بزرگ انقالب 
است كه نه پيش از آن، نه در 43 سال بعد، در هيچ 
جاى جهان تجربه نشــد و احتماال تا سال  ها چون 
نگينى بر تارك تاريخ سياسى دنيا خواهد درخشيد.

در قانون اساســى نيز طبق اصل  ششم، امور كشور 
بايد به  اتكاى «آراى عمومى»  اداره شــود؛ آن هم از 
راه  انتخابات ؛ انتخــاب  رئيس جمهورى، نمايندگان  
مجلس  شوراى  اســالمى، اعضاى  شوراها و نظاير 

اينها، يا از راه  همه پرسى.
2. چنين سابقه اى نه از منظر آرايش و نمايش آمارى 
و مسابقه مقايسه ها، كه از آن مهمتر بيانگر نگاه رهبر 
و ياران انقالب و نيز نخبگان سياســى آن زمان در 
اعمال نظر مردم و مشــاركت و مداخله تام و تمام 
آنان در سرنوشت كشــور بوده است؛ از اين منظر 
شايد بتوان صندوق آرا و مشــاركت آگاهانه آحاد 
جامعه (از روســتايى و شهرى تا زن و پير و جوان) 

را در تعيين سرنوشت خود مهم ترين و حساس ترين 
ميراث انقالب 57 و نظام برآمده از آن دانست.

3. درباره نقش حياتــى و فيصله  بخش صندوق آرا 
در حل وفصل اختالف نظرها و اعمال اراده ملى در 
ساحت هاى متنوع سياسى -  اجتماعى، بسيار سخن 
گفته شده است؛ مرور نظريات علوم اجتماعى، علوم 
سياسى و حقوق اساسى نشان مى دهد تا اين لحظه، 
تنها راه حل بشرى براى اداره نسبتا موفق و كم آسيب 
جامعه، تكيه به رأى مردم و مسير منتهى به صندوق 

آرا بوده است.
بــه همين ســياق مى  تــوان انبوهــى از خطرها و 
پيامدهاى نااميدى مردم از چاره سازى «رأى» و اقبال 
به گزينه هاى پرخطر ديگر را برشــمرد كه متضمن 
حجم عظيمى از خســران مادى و معنوى در همه 
ابعاد حيــات جمعى و حتى فردى جوامع اســت؛ 
از شــورش هاى كور و پرخطر تــا انفعال مرگبار و 

غلتيدن به دامن بدبختى و دخالت خارجى و ... .
4. از نگاه اسالم سياسى مبتنى بر خوانش جمهورى 
اســالمى و متفكران آن نيز، نه تنها نقش و نظر مردم 
اصل است بلكه نام نظام سياسى حاكم بر ايران نيز 
مؤيد و مقوم آن اســت؛ همچنين اصلى ترين شعار 
انقالبيون نيز در كنار اســتقالل و آزادى، «جمهورى 
اسالمى» بوده اســت؛ چنانچه در توصيف دقيق و 
متقــن نظريه  پرداز و متفكر انقالب اســتاد شــهيد 
مطهرى، از «جمهوريت» به عنوان فرم و شكل نظام 
سياسى و از «اسالميت» به عنوان محتواى آن ياد شده 

است.
5. هر دو رهبر دينى-سياســى جمهورى اســالمى 
در نظــر و عمل نه تنهــا همواره پايبنــد به نظر و 
خواســت مــردم بوده اند، بلكه يكــى از مهم ترين 
حساسيت هاى شــان دغدغه حضور و مشــاركت 
حداكثرى ملت در تعيين سرنوشت خود و بارزترين 
مصداق آن -انتخابات- بوده است. امام(ره) درباره 
اهميت حضور و شــركت مردم بارها در كنار حق 
ذاتى مردم بــه وظيفه شــركت در انتخابات تأكيد 
داشــتند و فرمودنــد: «اين وظيفه  اى اســت الهى، 
وظيفه اى ملى، وظيفه اى انســانى؛ وظيفه اى اســت 

كه ما بايد بــه آن عمل كنيم؛ همه بايد در انتخابات 
شركت كنيم».

تحليل محتواى ســخنان و رهنمودهاى رهبر معظم 
انقــالب نيز نشــان مى دهد شــركت در اهميت و 
ضــرورت مراجعه به نظر مردم از مســير صندوق 
رأى و «شــركت حداكثــرى» در انتخابــات يكى 
از پرتكرارترين هاســت؛ ايشــان حضور انتخاباتى 
«پرشــور» مردم را نه تنها از بعــد «نقش آفرينى در 
مديريت كشور و بركشيدن خدمتگزارانى تازه نفس»، 
كه فراتر از آن نشــانه «پختگى و بلوغ سياسى  است 
كه اقتدار ملى را با حكمت و عقالنيت درمى آميزد و 
كشور را در افكار عمومى جهان، در رتبه  وااليى از 

عزت و شكوه مى نشاند».
شايد هيچ ايرانى نباشد كه در مقاطع مختلف زمانى 
اين سخن رهبرى را نشنيده باشد: «همه بايد تالش 
كنند تا انتخابات پرشــور و با حضور عمومى مردم 

برگزار شود».
6. رهبرى بارها تأكيد كرده  اند «اقتدار و اســتحكام 
نظام اســالمى از ابتداى پيروزى انقالب اســالمى 
تاكنــون بر مبناى حضور و پشــتيبانى مردمى بوده 
است»؛ ايشان در چند دوره از جمله رقابت حساس 
و نفس گيــر دوم خــرداد 76، آن را «حماســه اى 
تاريخى» ناميدند و فارغ از نتيجه پيروزى هر يك از 
دو جناح اصلى كشور، از اصل مشاركت حداكثرى 

مردم دفاع كردند.
يك نمونــه ديگر آن فــرداى انتخابات رياســت 
جمهورى سال 96 بود كه فرمودند: «جشن حماسى 
انتخابات ديروز، بار ديگر گوهر درخشــان عزم و 
اراده  ملى را در برابر چشم جهانيان به جلوه آورد». 
نــگاه ژرف به اين تعابير، زنگ خطرى اساســى را 
براى هرگونه پشــت كردن اكثريت جامعه به مقوله 

انتخابات و گذر از فايده مندى آن آشكار مى كند.
اقتدار نظام، اســتمرار انقالب و اتحاد و اســتحكام 
ســرزمينى ايران در همه ابعاد پيونددهنده ملى، در 
گروى پذيرش يك شيوه مدنى، آزموده، مفيد و مؤثر 
براى تعيين مشى كشــور است، يعنى تكيه بر رأى 
و خواســت اكثريت با نگاهداشت حقوق اقليت بر 

مبناى قانون؛ هرگونه خدشــه بر اين روش كه در 4
دهه گذشته بيش از 40 بار از صافى تجربه گذشته، 
نه تنها نفى آرمان  هاى اصيل انقالب و سفارش هاى 
مؤكد امام(ره)، كه آغاز يك انشقاق هولناك در تار و 
پود جامعه ايرانى است؛ هرگونه قهر احتمالى مردم 
بــا انتخابات، مهم ترين انحــراف از اصول و مبانى 

«جمهورى اسالمى» است.
همه نهادها و قوا، دستگاه  ها و بخش هاى حاكميتى، 
مســئوالن خرد و كالن مملكت، همه مردم و اقشار 
جامعه الزم است ضمن ريشه يابى رخداد يكم اسفند 
98 و تبيين چرايى نبود شــور و نشــاط سياسى در 
فاصله 4 مــاه تا انتخابات آتى، چاره  اى عاجل براى 
پيشگيرى از هرگونه رويگردانى و قهر احتمالى مردم 

از صندوق آرا بينديشند.
7. كارشناسان، مســئوالن و دلسوزان نظام از همين 
حاال بايد هر مانعى را كه موجب كاهش مشــاركت 
مردم خواهد شــد، برطرف كنند؛ برخى رفتارهاى 
رئيس جمهورى  بــه  توهين  همچون  ضدانتخاباتى 
و زيرســؤال بردن عملكرد دولت در افكار عمومى 
و تريبون هــاى مختلف تقبيح و محكوم شــود كه 
نتيجه اى جز دلســردى مــردم از دولــت، نظام و 

رويگردانى از انتخابات ندارد.
همــه نهادهــا و قــوا، دســتگاه ها و بخش هاى 
حاكميتى، مســئوالن خرد و كالن مملكت، همه 
مردم و اقشار جامعه الزم است ضمن ريشه يابى 
رخداد يكم اســفند 98 و تبيين چرايى نبود شور 
و نشــاط سياســى در فاصله 4 ماه تا انتخابات 
آتى، چاره اى عاجل براى پيشــگيرى از هرگونه 
رويگردانــى و قهــر احتمالى مــردم از صندوق 
آرا انديشــيده و اين ســخن بنيانگذار انقالب را 
بارها مرور كنند: «اگر خداى نخواســته بر اسالم 
يا كشــور اســالمى از ناحيه عــدم دخالت در 
سرنوشــت جامعه، لطمه و صدمه اى وارد شود، 
يك يك تمام ملت در پيشــگاه خداى قهار توانا 
مســئول خواهيم بود و نسل هاى آينده كه ممكن 
اســت از كناره گيرى هاى كنونى مورد هزار گونه 

تجاوز واقع شوند ما را نمى بخشند.»

سايه روشن هاى انتخابات 1400

هشدار انتخاباتى

 مراقب قهر مردم 
با صندوق ها باشيد
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حوادث

بهداشتنكتهدانشگاه
مبلغ وام دستياران افزايش مى يابد

 رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت بهداشت از ارائه وام به 22 هزار دستيار 
خبــر داد و بيان كرد: برنامه ســال آينده اين اســت كه عالوه بر اينكــه وام به تمام 

دانشجويان دستيارى داده مى شود، مبلغ اين وام نيز افزايش يابد.
بهــروز رحيمى در گفت وگو با مهر افزود: يكى از گروه هاى دانشــجويى كه از نظر 
كارى و معيشــتى در وضعيت سختى به سر مى برند دانشــجويان دوره دستيارى يا 
رزيدنتى هستند. اين گروه از دانشجويان، دكترى عمومى را به پايان رسانده اند و در 

دوره تخصص مشغول به تحصيل هستند.
وى افزود: جمعيت 22 هزار نفرى در وزارت بهداشت در دوره هاى تخصصى و فوق 

تخصصى پزشكى مشغول به تحصيل هستند.
رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت بهداشت اظهار داشت: چند كار براى اين 
جمعيت هدف از ســوى صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت آغاز شده است 

كه از جمله آن اعطاى وام 15 ميليون تومانى به ده هزار نفر از اين جمعيت بود.

خانواده بيمار كرونايى در منزل ماسك بزنند
 مركز پيشــگيرى و كنترل بيمارى اروپا مى گويد كه اگــر عضوى از خانواده به 

نشانه هاى كوويد-19 دچار شد، همه در خانه  از ماسك استفاده كنند.
به گزارش مهر، رؤســاى بهداشــت اروپا مى گويند اگر فردى از اعضاى خانواده به 
نشانه هاى كوويد-19 دچار شد يا آزمايش مثبت داشت، همه بايد در داخل خانه شان 
 ،(ECDC) از ماسك استفاده كنند. به توصيه مركز پيشگيرى و كنترل بيمارى اروپا
افرادى كه در يك خانه زندگى مى كنند، درصورتى كه فردى آزمايش مثبت داشت يا 
به تب، ســرفه يا از دست دادن چشايى و بويايى دچار شد، در داخل خانه شان بايد 
از ماســك استفاده كنند. هم فردى كه بيمار است و هر فرد ديگرى كه با او زندگى 

مى كند بايد تا جايى كه امكان دارد از ماسك يا پوشش صورت استفاده كنند.
 به نظر مى رسد كه افرادى در يك خانه مشترك زندگى مى كنند، احتماالً كمتر بتوانند 
رعايت فاصله اجتماعى را به درستى رعايت كنند و كمتر بتوانند از استفاده مشترك از 

آشپزخانه و سرويس بهداشتى خوددارى كنند.

مصرف منظم نوشابه هاى گازدار 
موجب تغيير ساختار مغز مى شود

 محققــان در يك مطالعه نشــان داده اند كه مصرف منظــم كافئين مى تواند ماده 
خاكسترى مغز را تغيير دهد. با اين حال به نظر مى رسد اين اثر موقتى است.

به گزارش مهر به نقل از ســاينس ديلى، قهوه، نوشــابه هاى گازدار و نوشــابه هاى 
انرژى زا از پرمصرف ترين نوشيدنى هاى حاوى كافئين در دنيا هستند.

كافئين به بيشتر ما كمك مى كند تا هوشيارتر باشيم. با اين حال، اگر در شب مصرف 
شود، مى تواند خواب را مختل كند. كمبود خواب مى تواند به نوبه خود بر روى ماده 
خاكسترى مغز تأثير بگذارد. از اين رو محققان دانشگاه باسل سوئيس به بررسى اين 
موضوع پرداختند كه آيا مصرف منظم كافئين به دليل كم خوابى مى تواند بر ســاختار 
مغز تأثير بگذارد. يافته ها نشــان داد كافئين مصرف شــده به عنوان بخشى از مطالعه 
منجر به خواب نامناســب نشــد. با اين حال، محققان تغييرات در ماده خاكسترى را 

مشاهده كردند.

35 درصد اكسيژن سازها در نظام سالمت 
در سالجارى ايجاد شد

 معاون توسعه و برنامه ريزى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه 
35 درصد اكسيژن ســازها در نظام سالمت فقط در سالجارى ايجاد شده و 65 درصد 
تخت هــاى موجــود در دولت هاى يازدهم و دوازدهم و 35 درصد آن فقط در ســال 

گذشته و امسال به مجموعه بيمارستان هاى كشور اضافه شده است.
به گزارش ايرنا، ســيدكامل تقوى نژاد، افزود: در يك ســالگى شــيوع ويروس كرونا 
هســتيم. وقوع اين بيمارى چالش هاى بزرگى براى نظام سالمت ايجاد كرد، ولى يكى 
از ويژگى هاى اين دوره استفاده از منابع داخلى و بين المللى براى تجهيز مراكز و بهبود 

نظام پرداخت و جذب نيروى انسانى بود.

تصويب اليحه رتبه بندى معلمان هفته آينده
  معاون حقوقى و امور مجلس وزارت آموزش وپرورش ضمن اعالم آخرين وضعيت 
تصويب اليحه رتبه بندى معلمان با اعالم اينكه جذب 88 هزار معلم حق التدريس، مربيان 
پيش دبســتانى، نهضتى و خريد خدماتى را از طريق تبصره 10 ماده 17 هماهنگ كرديم 
كه براى 55 هزار و 497 نفر از ســازمان اســتخدامى مجوز گرفتيم. تاكنون وضعيت 24 
هزار و 597 نفر مشــخص شــده و مابقى تا هفته آينده مشخص خواهد شد و به زودى 
راهى دانشــگاه فرهنگيان شده و دوره يكســاله را طى مى كنند.به گزارش ايسنا، قاسم 
احمدى الشــكى اظهار كرد: قوانين، مقررات، آئين نامه، دستورالعمل و بخشنامه در طول 
زمان و ادوار نوشته مى شوند و اگر انباشت اين قوانين پااليش نشود و آنچه نياز نيست را 

منسوخ نكنيم و به نيازهاى روز نپردازيم در اجراى قوانين دچار مشكل مى شويم.

90 درصد مشموالن مقررى بيكارى دريافت كردند
 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى درباره بيمه بيكارى كرونا، اعالم كرد كه در 3 ماهه اول 
شيوع ويروس كرونا، افرادى بيكار شده بودند كه مكلف شديم براساس فهرستى كه وزارت 
كار براى ما ارسال كرده بود، وضعيت آنها را بررسى و براى سازمان برنامه و بودجه ارسال كنيم 
تا فهرست اسامى آنها براى واريز بيمه بيكارى تحويل خزانه دولت داده شود. مصطفى ساالرى 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: در اين زمينه پرداخت مستقيم برعهده ما نبود، 
اما دولت بيمه بيكارى بيش از 90 درصد مشموالن را پرداخت كرده است و افراد واجد شرايط 
هم بيمه بيكارى خود را دريافت كردند. وى تصريح كرد: گروهى از افراد هم بودند كه نقص 
اطالعات داشتند و موفق به دريافت نشدند، فهرست گروه ديگر هم تهيه و به سازمان برنامه 

و بودجه ارسال شده، اما هنوز از طرف خزانه دولت برايشان بيمه بيكارى واريز نشده است.

«شاد» جايگزين آموزش نيست
 وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه شــاد جايگزين آموزش نيست 
بلكه يك ابزار است تا از آن براى كارتان استفاده كنيد، گفت: هيچ وقت 
نمى توان گفت كه شــاد به بلوغ كاملش رسيده بلكه براى پيشرفت راه 

دارد و راه حل هاى جديد جلوى پاى ما مى گذارد.
به گزارش ايسنا، محسن حاجى ميرزايى افزود: دغدغه تمام انسان ها در 
تمام جوامع، پيشرفت است و كسى به دنبال پسرفت نيست، زيرا مطلوب 
تمام افراد اين است و جهت و سمت و سوى زندگى هم اين گونه است.

وى بــا بيان اينكه بچه ها وقتى به دنيا مى آيند ناتوان و نادان هســتند و 
به سرعت هم دانا و هم توانا مى شوند، اظهار كرد: آن چيزى كه انسان را 
دانا و توانا مى كند، يادگيرى است. فرايند دانايى و توانايى كه محصول 
جريان يادگيرى است، به كيفيت يادگيرى ارتباط دارد و هر چقدر كيفيت 
يادگيرى بهتر باشــد دانايى و توانايى بيشتر و در نتيجه پيشرفت ميسر 

مى شود.
وزيــر آموزش وپرورش بــا بيان اينكه هيچ عاملــى نمى تواند به اندازه 
يادگيرى، پيشرفت يك جامعه را ميسر كند، تصريح كرد: پيرو يادگيرى 
اســت كه الگوهاى تعامالت جمعى شــكل مى گيرد و با شكل گيرى 
تعامالت جمعى نهادها شكل مى گيرد و با نهادها جامعه شكل مى گيرد. 
وقتى مى گوييم معلمان افسران سپاه پيشرفت هستند به گزاف نمى گوييم 

كه آينده جامعه را معلمان مى سازند.
حاجى ميرزايــى افزود: اين آينده اى كه ســاخته مى شــود به كار معلم 
بستگى دارد و اگر معلم كارش را با تأمل و انديشه انجام دهد اين اتفاق 
مى افتد. در دنيا هيچ كارى را نمى شــود نشــان داد كه قادر است تا اين 
حد سازندگى پايدار ايجاد كند و تغييرات ريشه اى و پايدار ايجاد كند و 
هيچ كدام پايدارى تغييرى كه در ذهن و انديشه و رفتار يك دانش آموز 

ايجاد مى شود را ندارد.
وى با طرح اين پرسش كه معلمان در كجاى زندگى ما قرار دارند، گفت: 
رفتار و حركات معلمــان در ذهن و روح كودكان و نوجوانان ما حك 
مى شود و ما به عنوان معلم افراد را در بهترين دوره زندگى شان در اختيار 

داريم كه اين امكان را به ما مى دهد كه جامعه آينده را شكل بدهيم.
وزير آموزش وپرورش با اشــاره به اينكه ديدن خودمان در يك چنين 
جايگاه و موقعيت و منزلت خطيرى نخستين مسئوليت ماست، افزود: 
معلمان مصلحان بزرگ اجتماعى و تصويرگران آينده جامعه هستند و 
تمام تصاويرى كه در انديشه خود از يك جامعه مطلوب تصوير مى كنيم 

با توان و دست توانمند و كارآمد معلمان شكل مى گيرد.
حاجى ميرزايى جايگاه و موقعيت معلمان را رفيع و خطير دانســت و 
اظهار كرد: آن كس كه رفتارها را مى ســازد و در اذهان ماندگار مى كند 
معلمان هستند و شما معلمان مى توانيد در جامعه جاودانه شويد و فهم 

عميق، درست و روشن از اين نقش حياتى و آرمانى داشته باشيد.
وى افزود: در ســند تحول بنيادين و تحولى كــه در آموزش وپرورش 
به دنبال آن هستيم، به دنبال چنين رويكردى هستيم، رويكردى كه هدفش 
پرورش انســان ها و آماده كردن آنها براى قبول كردن مســئوليت هاى 
اجتماعى است. ما نيامديم تا افراد را تربيت كنيم تا كنكور خوبى بدهند 
و رتبه هاى خوبى به دست بياورند، ما آمده ايم انسان تربيت كنيم، فردى 
تربيت كنيم كه مى تواند روى پاى خود بايســتد و مستقل و شريف و 

توانمند باشد.
حاجى ميرزايى گفت: در ســند تحول بنياديــن محتواها در هم كالف 
مى شود و دروس بى ارتباط با هم نيستند زيرا كالف مى شوند تا چيزى 
كه بافت و محصول آن را تشكيل مى دهد تبديل به يك انسان هويت دار 

و توانمند و خالق شود.
وزيــر آموزش وپرورش با تأكيد بر اينكه يك معلم بايد هر روزش را با 
يك پرســش آغاز كند، اضافه كرد: اين چراها است كه ذهن را بارور و 

خالقيت ها را آشكار مى كند و ذهن را منسجم و منضبط مى كند. 
وزير آموزش وپرورش با بيان اينكه بايد چيزى را كه خراب شده درست 
كرده و با كيفيتى كه مى خواهيم بســازيم، افزود: نظام آموزشى پس از 
كرونا آسيب ديده و اين شبكه گسترده 16/5 ميليونى كه با يك مناسباتى 

با هم تركيب مى شد پيوندش از بين رفته است.
وى گفت: معلم بايد با دانش آموز در ارتباط باشــد و مطمئن شــود كه 
دانش آموزش دروس را فراگرفته و پرســش كنــد تا بفهمد كه اينكار 

چگونه درست انجام شود.
وزير آموزش وپرورش بستر شبكه شاد را يك مولود ده ماهه دانست 
و اظهار كرد: هيچ وقت نمى توان گفت كه شاد به بلوغ كاملش رسيده 
بلكــه براى پيشــرفت راه دارد و راه حل هاى جديــد جلوى پاى ما 

مى گذارد.
 حاجى ميرزايى تأكيد كرد: شاد جايگزين آموزش نيست بلكه شاد يك 
ابزار اســت كه داده اند تا شــما از اين ابزار براى كارتان استفاده كنيد. 
از معلمــان مى خواهم و معتقدم يك فرصت كم نظيرى فراهم شــده تا 
نقش معلم به درستى درك شود و بايد خودمان و جامعه ارزيابى درستى 
از اين نقش داشــته باشند و فرصتى فراهم شــده تا توانمندتر شده و 

مهارت هايمان را توسعه دهيم. 

دنياى اقتصاد: قطب نماى خريداران سهام 
 يه GPS هم وصل كنيد كه مسيرها رو گم نكنن!!

آفتاب: اجاره كارت ملى براى يك لقمه نان گرم
 كار به جايى رســيده كه با مدارك شناسايى هم كسب درآمد 

مى كنن!
ابتكار: نقدينگى خسته از سرگردانى 

 انقدر اين دست اون دست كردين كه ديگه زده به سيم آخر!!
شهروند: بحران روحى كرونا در راه است

 ديگه بعد از بحران جسمى داره مى رسه به بحران روحى!!
شهروند: سايه كروناى انگليسى روى ايران 

 از سايه گذشته شده بختك!!
فرهيختگان: كاسبان كنكور از كرونا هم پول درمى آورند

 همون آموزش از راه دور يكم الكچرى ترش كردن!!
آسيا: ارز ماندگار 4200 تومانى 

 بدون شرح!!
كليد: خريد شب عيد پيشواز موج چهارم كرونا 

 فعال كه كنگر خورده و لنگر انداخته!!
اتحاد ملت: از خطر مرگ تا فرار از واكسن 

 وقتى نه راه پس دارى نه راه پيش!!
صاحب قلم: 3 مسير تأمين واكسن كرونا در دستور كار است 

 مسير ها رو با كروكى مشخص كنيد بعدا داستان نشه!!
جهان صنعت: پازل مالياتى اقتصاد 

 مهم تكميل شدنش هست كه هرتيكش دست يكيه!!
كسب وكار: كوچ از بورس به ارزهاى ديجيتال

 باالخره اين فضاى مجازى زهرشو به بورسم ريخت!!
شروع: خط قرمز معيشت 

 نكنه اين رنگ بندى كرونا هم ويروسيه!!
اعتماد: از اجتماعى شدن دور مى شويم

 از اولشم كرونا روابط عمومى بااليى نداشت!!

با حضور فرمانده انتظامى استان:
بهدارى و مركز تست اعتياد نيروى انتظامى 

نهاوند افتتاح شد
 بــا حضور فرمانــده نيروى انتظامى اســتان همــدان بهدارى و 
مركز تســت عدم اعتياد نيروى انتظامى شهرستان نهاوند افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد.
احمد ســاكى فرمانده انتظامى نهاوند در اين مراسم گفت: اين مركز 
در ساختمانى به مساحت 110 مترمربع و با اعتبار 160 ميليون تومان 
براساس دســتورالعمل هاى بهدارى كل ناجا در محل جنب كالنترى 
شماره 11 نهاوند راه اندازى شد. وى اظهار كرد: هدف ما از راه اندازى 
اين مركز خدمات دهى به شــهروندان به ويژه رانندگان اســت تا الزم 

نباشد براى انجام تست ها به شهرهاى اطراف و همدان مراجعه كنند.
ســاكى افزود: اين مركــز مجهز به خدمات مختلف درمانى شــامل 

خدمات ويژه براى استعالم صنوف، رانندگان و مشاغل است.
وى ادامه داد: همچنين تست عدم اعتياد، تزريقات و پانسمان و دندان 

پزشكى در اين  مركز انجام مى شود.

كشف يك فقره زمين خوارى در رزن
 جانشين انتظامى اســتان همدان از كشف زمين خوارى به ارزش 

يك ميليارد و 500 ميليون ريال در شهرستان رزن خبر داد.
رضا زارعى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در راســتاى برخورد و 
مقابله با زمين خواران و رفع تصرف اراضى ملى از دست سودجويان 
و در پى كســب خبرى مبنى بر تصرف غيرمجاز اراضى ملى از سوى 
فردى در شهرســتان رزن، بررســى موضوع در دســتوركار مأموران 

انتظامى شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: كارشناسان پليس آگاهى با همكارى منابع طبيعى شهرستان، 
متهم را شناســايى و از 2 هزار متر زمين تصرف شده توسط اين فرد 
كه جزو اراضى وزارت راه، مسكن و شهرسازى بود، رفع تصرف شد.
جانشين انتظامى اســتان همدان با اشاره به اينكه ارزش ريالى اراضى 
تصرف شده توسط كارشناسان يك ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد 
شده، گفت: متهم پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.

 كــودكان توانيــاب در كنــار معلوليت با 
شيوع كرونا دچار آسيب شده اند و اختالالت 
روحى و روانى آنهــا را آزار مى دهد زيرا در 
كنار تحمل درد ناشــى از معلوليت بايد خود 
را با شــرايط جديد كرونا وقف داده و دردى 

مضاعف را به جان بخرند.
اگر تاريــخ ورود كرونــا را آخرين روزهاى 
زمستانى ســال 98 درنظر بگيريم، امروز بايد 
به استقبال سالگرد اين بيمارى منحوس برويم. 
بيمارى كه زندگى همه انســان هاى روى كره 
زمين را به يك نحــوى تحت تأثير خود قرار 
داد و سبك زندگى را دگرگون كرد؛ اما در اين 
ميان زندگى اقشار خاصى از جوامع مختلف 
بيش از ســايرين تحت تأثير اين ويروس قرار 
گرفت. توانيابانى كه در شرايط عادى نيازمند 
كمك و توجه بودند و اكنون با شرايط جديد 
زندگى براى آنها ســخت تر از گذشــته شده 

است.
كودكان توانياب كه تا پيش از اين با مشكالت 
ذهنى يــا جسمى شــان دســت و پنجه نرم 
مى كردند، حال شرايط كرونا به مشكالت آنها 

و خانواده هاى شان دامن زده است.
يك روانشــناس بالينى درباره شــرايط ويژه 
كودكان توانيــاب در وضعيت كرونايى، بيان 
كرد: معلوليت به تنهايى باعث ابتال به ويروس 
كرونا نمى شود اما در كودكان توانياب به دليل 
داشــتن يكســرى اختالالت و بيمارى هاى 
زمينه اى، احتمال ابتال به بيمارى مزمن پزشكى 
مانند بيمــارى مزمن ريه، بيمارى هاى قلبى و 
ضعف سيســتم ايمنى بيشتر است؛ اين مسأله 
آنها را بيشتر در معرض ابتال به انواع بيمارى ها 

از جمله كرونا قرار مى دهد.
به گزارش ايرنا، بهناز موسوى افزود: همچنين 
كودكان توانياب و خانواده هاى آنها در شرايط 
عادى با ســختى و چالش هــاى متعددى در 
زندگى روزمره خود مواجه هســتند. اكنون با 
همه گيرى ويروس كرونا و ســعى در ايجاد 
شرايط اقامتى ايمن و تأمين نيازهاى مراقبتى 
و توانبخشــى و تحت نظر متخصصين بودن 
اين كودكان در كنار رعايت همه پروتكل هاى 
بهداشتى و تأكيد بر محدوديت هاى ارتباطى، 
انجام اقدامات حفاظتى براى كودكان توانياب 

را بسيار چالش برانگيز كرده است.
وى گفت: در اين ميان ترديد ارتباط خانواده ها 
با متخصصــان، مربيــان و اختــالل در امر 
توانبخشى و ارتباطى اين كودكان، خود باعث 
به وجود آمدن مشكالت زياد و تضعيف قوه 
جســمانى و روانى آنها مى شود كه همه اين 
موارد مى تواند به پيشرفت بيمارى اين كودكان 

منجر شود.
اين روانشــاس بالينى در پاسخ به اين پرسش 
كه امروز با توجه به شــيوع ايــن بيمارى با 
گذشت يكسال، مردم دچار بحران هاى روحى 
شده اند، از نظر شما كودكان توانياب چقدر در 
معرض آسيب هاى روحى و روانى قرار دارند، 
خاطر نشان كرد: انسان ها در هر گروه سنى و 
با وجود تفاوت هاى فردى بسيار ذاتا اجتماعى 
بــوده و نيازمند همراهى بــا جامعه، برقرارى 
تعامالت مثبت با اقشــار و گروه هاى مختلف 
و همســاالن خود هســتند. در واقع اين امر 
در بهزيســتى روانى و پيشگيرى از مشكالت 

مرتبط تأثير بسزايى دارد.
موســوى تصريح كرد: اما در زمان همه گيرى 
اعمال  ضــرورت  به دليل  كرونــا  ويــروس 

راهكارهــاى مقابله اى در برابر ويروس كرونا 
و درنظر گرفتن ميزان آســيب پذيرى كودكان 
توانياب، تأكيد شــده كه كــودكان در اماكن 
عمومــى و تجمعات كمتر حضور داشــته و 
قرنطينه باشــند. در نتيجه با توجه به اهميت 
تعامالت اجتماعى براى كودكان توانياب كه در 
مسير رشد و تعالى قرار دارند، مراكز آموزشى 
تعطيل و روش هاى مجازى جايگزين آموزش 
حضورى شده است. اين امر باعث نبود ارتباط 
فرد توانياب به طور مســتقيم با همساالن خود 
شــده و در اين ميان خانواده به تنهايى ملزم به 
تأميــن همه نيازهاى كــودك و اين اتفاق نيز 
به بروز مشــكالتى در برقــرارى ارتباط ميان 
اعضاى خانواده با كودك توانياب منجر شده 
است، در چنين شــرايطى كودك در معرض 

آسيب هاى جدى روحى قرار مى گيرد. 
وى در توضيــح بيشــتر اين مطلــب افزود: 
همان طور كه گفتم با تعطيلى مراكز آموزشى 
اغلب وظايــف آموزش كــودكان به عهده 
والدين اســت، درحالى كه بسيارى از والدين 
تخصص و توانايى الزم دراين باره را ندارند. 
در نتيجــه مــدت زمان بيشــترى را صرف 
آموزش مى كننــد و همين امر به نوعى باعث 
تنش ميان روابط كودك با والدين مى شــود. 
توجه داشــته باشــيد كه پيــش از پيدايش 
كرونا در مراكز نگهــدارى كودكان توانياب، 
تعامالت برقــرار بود و نيازهــاى اجتماعى 
توانيابان از طريق برقرارى ارتباط با همساالن 
و مربيان انجام مى شد اما اكنون اين تعامالت 

به حداقل رسيده است. 
موســوى در مــورد نحوه بروز آســيب هاى 
روحى و روانى در كودكان توانياب، اظهاركرد: 
معلوليت به خودى خود به كاهش ســالمت 
عمومى و روانشناختى منجر مى شود. در اين 
مســير كودكان توانياب اغلب به دليل وجود 
مشــكالتى براى تأمين نيازهاى خود دارند بر 
اين اساس عالوه بر تحمل مشكالت ناشى از 
معلوليت با اختالالت روحى و روانى مواجه 
مى شوند در نتيجه به مرور زمان اين اختالالت 
به صورت اضطراب و افسردگى، نمود مى يابد 
كه در طول عمر فرد توانياب همراه وى است 
و باعــث ايجاد اختــالل در كاركرد عمومى 

مى شود.
وى در مــورد چگونگــى اثرات مشــكالت 
روحى و روانــى در عملكرد معلوالن، گفت: 

از آنجايى كه معلوليت نه فقط در جسم افراد 
معلــول بلكه در طرز فكــر و نگرش آنها نيز 
تأثيرگذار بوده، تأثيرى كه بر وضعيت روحى 
و روانى فرد و روابط خانوادگى اجتماعى وى 
مى گذارد، انكارناپذير است. با توجه به اينكه 
اين كودكان در مسير رشد و تسلط بر محيط 
زندگى خود هستند، حل مشكالت روحى آنها 
حائز اهميت است و مسير رشد و خودكفايى 
را براى آنها باز مى كنــد. در غير اين صورت 
كــودك توانياب به دليل وجــود زمينه فكرى 
منفى نسبت به خود، دچار احساس تنهايى و 

ناكارآمدى مى شود.
ايــن روانشــناس بالينى ادامــه داد: با وجود 
كرونا و پيامدهاى ناشــى از آن مانند شنيدن 
اخبار مرگ ومير، به حداقل رسيدن تعامالت 
اجتماعى، نبود امكانات در مواجهه با ويروس 
كرونا، ارتباط نامناسب با خانواده كه ناشى از 
درك ناكافى به دليل نبــود آموزش مواجهه با 
ويروس كرونا است، همگى از جمله عواملى 
هستند كه با ادامه شرايط و استفاده نكردن از 
راهكارهاى مناســب، اضطراب، افسردگى و 
ساير اختالالت روانى فرد را تشديد مى كند، 
در نتيجه به مرور زمان شاهد انزواى اجتماعى، 
از دست دادن اعتماد به نفس و ناكارآمدى در 

اين كودكان خواهيم بود.
 خانواده در تحول ساختار شخصيتى 

و اجتماعى كودك نقش مهمى دارد
موسوى در پاسخ به اين پرسش كه خانواده ها 
در روزهاى كرونايى در معرض بحران هاى 
روحى و روانى هســتند، چــه عملكردهاى 
مثبتــى بايــد در ارتباط با توانيــاب اعمال 
كنند تا ســطح اميدوارى و روحيه فرد براى 
ادامه زندگى و فعاليــت افزايش يابد؟ بيان 
كرد: خانواده به عنــوان نهادى اجتماعى كه 
كودك عضوى از آن است در تحول ساختار 
شــخصيتى، اجتماعى و عاطفى كودك نقش 
مهمى دارد. مطالعات نشــان مى دهد والدين 
كودكان با ناتوانى هاى رشــدى، نســبت به 
ديگر والدين ســطح باالترى از فشار روانى 
را تجربه مى كند كه مى تواند بر كاركردهاى 
خانــواده تأثيــر بگذارد و به ناســاگارى و 
آسيب پذيرى منجر شود. با وجود كرونا اما 
اين فشارها سبب شده كه خانواده مجبور به 
كسب تجربه راهكارهاى جديد براى گذران 

اين شرايط شود.

براى  مدون  برنامه اى  بايد  والدين   
افزايش توانايــى كودك توانياب اجرا 

كنند
وى ادامه داد: براى اينكــه خانواده بتواند در 
اين مسير درست حركت كند در نخستين قدم 
ارتباط با متخصصان بســيار مهم است چون 
بــه خانواده و كــودك توانياب كمك مى كند 
با افزايــش رفتارهاى مثبت و ترك رفتارهاى 
منفى، امكان تعامل مثبت فراهم شود. اين امر 
به تنهايى در بهزيستى روابط خانواده و كاهش 
تنــش درون خانواده مؤثر اســت. خانواده ها 
بايد درنظر بگيرند كه نااميدى، بى حوصلگى 
و نبود شــناخت كافى از شيوه هاى مثبت رفع 
نيازهاى كودك، اجــراى برنامه تقويتى براى 
رشــد كودك توانياب را به تعويق مى اندازد. 
درحالى كــه والديــن بــا كمــك متخصص 
مى توانند احساســات مثبت خود را تقويت و 
اطالعات خود را در جهت شناخت و ارزيابى 
نيازهاى كودك افزايش دهند. والدين بايستى 
برنامه اى مدون براى حفظ و افزايش توانايى 

كودك توانياب خود اجرا كنند.
 راهكارها و تكنيك هاى 

ارتباط صحيح با كودك توانياب
اين روانشــناس بالينى بيان كــرد: بازى هايى 
مثل لگو يا پازل به شناخت رنگ ها، تحريك 
عضالت كودك، رشد خالقيت و تمركز وى 
كمك مى كند. براى مثال بازى با پازل مى تواند 
از طراحى هاى ساده آغاز شود و سپس سراغ 
مدل هاى پيچيده تر بروند. همچنين خميربازى 
نيــز يكى از بازى هاى مهمى اســت كه براى 
ارزش خالقيــت، تمركز و تحريك عضالت 
كودك توانياب مى تواند مفيد باشــد. نقاشى 
كشــيدن تخليه هيجان خيلى عالى به حساب 
مى آيد. البته همه اين بازى ها با توجه به شرايط 

معلوليت بچه بايد درنظر گرفته شود. 
رفتار  منظــم  برنامه  يك  داشــتن   
ناسازگار كودك توانياب را كاهش مى دهد

وى گفت: حتما خانواده بايــد برنامه روزانه 
داشــته باشــد و طى ايــن برنامــه و با يك 
زمان بندى درســت فعاليت هايى را براى بچه 
توانياب درنظر بگيرد. داشتن يك برنامه منظم 
و مدون براى بچه اى كه داراى معلوليت است 
بسيار تأثيرگذار خواهد بود زيرا به مرور رفتار 
ناســازگار كودك توانياب را كاهش و ارتباط 

ميان كودك و خانواده را تقويت مى كند.

افزايش آسيب پذيرى كودكان توانياب 
با شيوع كرونا

■ يك روانشناس: انسان ها در هر گروه سنى نيازمند برقرارى تعامالت مثبت با همساالن خود است

تشخيص كرونا در مطب ها جايگاهى ندارد
  نايب رئيس انجمن آسيب شناســى ايران بــا اعالم اينكه در اختيار 
قرار گرفتن كيت تشخيص سريع كرونا در مطب ها جايگاهى در كنترل 

بيمارى ندارد و منبع درآمد براى اين مراكز ايجاد مى شود.
به گزارش ايرنا، فريد افزود: مطب ها بايد به طور رايگان از بيماران تست 
كرونا بگيرند، در غير اين صورت براى همه بيماران ضرورى نيســت و 

فقط باعث افزايش درآمد مطب ها مى شود.
وى اظهار كرد: تشــخيص تست كرونا بايد در آزمايشگاه ها انجام شود 
و روش ســريع تشخيص كرونا در مطب ها درست نيست و به رسالت 
كارى آزمايشــگاه ها آسيب مى زند و همه بيماران نياز به آزمايش كرونا 

ندارند.
كرمــى همچنين از دخالت متخصصان علوم پايه در كار آزمايشــگاه ها 
انتقاد كرد و گفت: متخصصان علوم پايه شامل انگل شناس، حشره شناس، 
ميكروب شــناس و ... مجاز به دريافت مهر نظام پزشكى نيستند و پايه 

پزشكى ندارند كه در آزمايشگاه ها فعاليت كنند.


