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تورم هاى دوره انتقالى
 1-  روز گذشته مركز آمار ايران با انتشار گزارشى 
نرخ تورم ساليانه كل كشور در تيرماه را برابر با   44/2 
درصد اعالم كرد؛ به بيان ديگر ميانگين هزينه خانوار 
در يك ســال منتهى به تيرمــاه 1400، 44/2 درصد 
نسبت به مدت مشابه قبل از آن افزايش يافته  است...
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مديريت شهرى را 
به اهلش بسپاريد

 اواخــر ســال گذشــته يكــى از بــزرگان مذهبى 
شــهر در جلســه اى بــا صاحبــدالن بســيجى گفتــه 
بــود "نقــل بــه مضمــون" بگرديــد، مديــران متعهد 

و كاربلــد پيــدا كنيد...

 2021 آگوســـت    1   1442 ذى الحجـــه   21   1400 مردادمـــاه   10 يكشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4096  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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جايى براى شنا نيست

لزوم تأمين اعتبار استخر اسدآباد
مجلس نشينان از طرح صيانت حمايت كردند!

مشكل نماينده هاى استان 
با فضاى مجازى

به همت شهردارى 4
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جشن بزرگ غدير 
در پياده راه مركزى 
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تورم هاى دوره انتقالى
 1-  روز گذشته مركز آمار ايران با انتشار گزارشى نرخ تورم ساليانه 
كل كشــور در تيرماه را برابر با   44/2 درصد اعالم كرد؛ به بيان ديگر 
ميانگين هزينه خانوار در يك سال منتهى به تيرماه 1400، 44/2 درصد 

نسبت به مدت مشابه قبل از آن افزايش يافته  است.
همچنيــن بنابر اين گزارش تورم نقطه  به  نقطه كل خانوارهاى كشــور 
در نخســتين ماه فصل تابستان،    43/6 درصد بوده  است كه به معناى 
افزايش 43/6 درصدى متوسط هزينه خانوارها نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته است.
اين نرخ براى دهــك اول 46/1درصد و براى دهك دهم 43/9 درصد 

گزارش شده  است.
2- اين گزارش بسيار نگران كننده است، زيرا از افزايش قيمت ها با بازه 
ماهيانه حكايت دارد در حالى  كه در ساير كشورها، 35سال طول مى كشد 
تا قيمت ها 2 برابر شــود، اما در ايران بنابر آمار رسمى در كمتر از هر 3 

سال قيمت ها 2 برابر شده است.
اين وضعيت از بى ثباتى اقتصادى حكايت دارد. ثبات اقتصادى يعنى در 
50 سال ميانگين ساليانه "نرخ تورم"2درصد باشد. به بيان ديگر، حدود 
35سال طول مى كشد تا قيمت ها 2برابر شود. از اين دست كشورها كم 
نيســتند. اما در يك دهه اخير "در اقتصاد ايران" در كمتر از هر 3 سال 

قيمت ها 2برابر شده است.
3-   2هفته قبل ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور دولت سيزدهم نشستى با 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادى برگزار كرد كه از اين نشســت سخنرانى 

كوتاه مسعود نيلى، اقتصاددان بيش از همه هشداردهنده بود.
وى توجه حاضران در اين نشست را به شكل گيرى قريب الوقوع ابرتورم 
در ايران جلب كرد و گفت تورمى مهارنشــدنى در راه اســت و حاال  

اقتصاد ايران به وضعيت ونزوئاليى نزديكتر از هميشه شده است.
4- چند روزى پس از اين نشســت گزارش بانك مركزى از وضعيت 
شاخص هاى پولى در ســال 1399 منتشر شد كه در اين گزارش رشد 

بى سابقه نقدينگى بيش از همه مورد توجه قرار گرفت.
طبق آمار بانك مركزى ميزان نقدينگى از 3هزار و700 هزار ميليارد عبور 
كرده و نسبت به 2سال پيش 2 برابر شده است. اين گزارش دليلى شد 
تا پيش بينى شــود؛ با اين روند در ماه هاى آينده دولت با تورمى روبه رو 

خواهد شد كه هيچ گاه در كشور تجربه نشده است.
5- در كنــار اين گزارش ها انتقاد رئيس ســابق بانــك مركزى نيز بر 

نگرانى ها افزود.
همتى در انتقاد خود مطرح كرده بود؛ روند انتشــار پول پرقدرت در 4
ماه ابتدايى سال 1400 بسيار نگران كننده است و اگر سريعاً تغيير نكند 
تبعات بزرگى خواهد داشت. دليل اين رشد، عمدتاً استقراض بى رويه 
دولت از بانك مركزى در قالب تنخواه هايى است كه چشم اندازى براى 

تسويه آنها وجود ندارد. 
6- در انتقــاد همتى نكتــه قابل تأملى وجود داشــت و آن اينكه وى 
بالتكليفى و تعلل در تصميم گيرى بيــن دو دولت 12 و 13 را عاملى 

چالش برانگيز دانسته بود. 
همتى نوشته اســت؛ وجود بالتكليفى و تعلل در تصميم گيرى بين 
دو دولــت 12 و 13 چه در چشــم انداز مذاكــرات و چه در نحوه 
تأمين بودجه ريالى و ارزى موردنياز كشــور در حال دميدن بر تنور 
افزايش خلق نقدينگى اســت كه معيشــت مردم را با چالش جدى 

مواجه خواهد كرد.
7- با آنكه دولت دوازدهم در حال جمع كردن اسباب و اثاثيه و تحويل 
دولت به دولت ســيزدهم است اما به نظر مى رسد دولت سيزدهم بايد 
هرچه سريع تر و در نخستين روز آغاز به كار تصميمات مؤثر بر اقتصاد 
را اعالم و راهكارهاى پيشگيرى از ابرتورم، افزايش نقدينگى، چگونگى 
تأمين ارز و پيشــگيرى از حركت اقتصاد به سمت ونزوئاليى شدن را 

اعالم و اجرا كند.
آمار اقتصادى تيرماه نشان مى دهد كه اقتصاد بيمار ايران در دوره انتقال 
دولت آسيب بســيارى ديده و بيمارتر شده است و اگر اين دوره پايان 
نيابد و نسخه هاى تجويز شده دلسوزان مصرف نشود، وضعيت معيشتى 
مردم سخت تر خواهد شد و اين با اميدى كه به دولت سيزدهم براى حل 

مشكالت بسته اند، همخوانى نخواهد داشت .

استفاده از روش هاى مصنوعى آبرسانى
 مديركل حفاظت محيط زيست همدان معتقد است كاهش بارندگى و كمبود منابع آب 
به مرور زمان و با نزديك شدن به فصل گرما موجب خشك شدن منابع آبى شده كه منجر 

به تغيير رفتار گونه هاى جانورى در اكوسيستم منطقه مى شود.
به گزارش روابط عمومى محيط زيست استان همدان، محسن جعفرى نژادبسطامى بيان كرد: 
خشكســالى و كمبود منابع آب موجب كاهش جمعيت حيات وحش و زاد و ولد، رقابت 
غذايى نامناســب بين گونه هاى جانورى شده و در نتيجه اين تغيير وضعيت، اكوسيستم 
حيات وحش يا به ناچار اقدام به مهاجرت مى كنند و يا در صورت امكان نداشتن مهاجرت 

طوالنــى، برخى گونه ها محكوم به فنا خواهند بود. وى گفت: حتى در صورت مهاجرت 
برخى گونه ها با توجه به تغيير جدى در زنجيره حيات منطقه، ساير گونه هايى كه مقاوم تر 
بــوده، اما امكان مهاجرت ندارند نيز تحت تأثير قرار گرفته و به واســطه معيوب شــدن 
زنجيره حيات وحش در منطقه از بين مى روند. مديركل محيط زيســت استان همدان بيان 
كرد: به وســطه اين مهم كه پوشش گياهى از 2 طريق تأمين موادغذايى و امنيت در حفظ 
و نگهدارى گونه هاى جانورى اثرگذار اســت، با كاهش بارندگى ها شاهد رويش زيست 
توده خوبى در منطقه نخواهيم بود، بنابراين به مرور زمان و استفاده از پوشش كم موجود، 
محدوديت غذايى ايجاد شــده و منجر به مهاجرت و يا از بين رفتن گونه مى شــود. وى 
گفت: بسيارى از گونه هاى جانورى از پوشش گياهى به عنوان پناه استفاده مى كنند كه از 

بين رفتن اين پوشــش موجب كاهش امنيت حيوان خواهد شد، ضمن اينكه فشار وارده 
از طرف دام هاى اهلى نيز در شرايط خشكسالى به قسمت هاى امن منطقه بيشتر مى شود.

مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان بيان كرد: براى مواجهه با وضعيت خشكسالى 
و در راســتاى حفظ حيات وحش اقدام به شناســايى منابع آبى منطقه و منابع جايگزين 

احتمالى براى هر عنصر موجود در معرض خطر خشكى كرده ايم.
وى با بيان اينكه اســتفاده از روش هاى مصنوعى آبرسانى و تأمين و انبار علوفه موردنياز 
براى فصول سخت را در دستور كار داريم بر ضرورت حمايت هاى الزم براى جلوگيرى 
از بحران نظير اختصاص اعتبار الزم براى پروژه هاى آبرسانى، احياى آبشخورها، چشمه ها 

و تأمين علوفه تأكيد كرد.

442 واحد صنفى متخلف در همدان 
به دستگاه قضائى معرفى شدند

 بنابر گفته مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى 
اســتان همدان 442 واحد صنفى اين اســتان به علــت بى توجهى به 
شيوه نامه هاى بهداشــتى در يك هفته گذشته به مرجع قضائى معرفى 

شدند.
ليدا رفعتى در گفت وگو با ايرنا، گفت: بيشــترين ميزان تخلف مربوط 
به ســوپرماركت و خواربار فروشى با 128اخطاريه، كارگاه ها و صنايع 
كوچك 87 اخطاريه، نانوايى ها 46 اخطاريه، رستوران ها 19 اخطاريه، 
مطب 4 اخطاريه و ساير مراكز و اماكن با بيش از 121 اخطاريه است.

وى بيان كرد: همچنين در هميــن ارتباط 15واحد صنفى نيز به علت 
بى توجهى به شــيوه نامه هاى بهداشــتى و تداوم تخلف با دستور مقام 
قضائى پلمب شــد كه شامل 4 ســوپرماركت و خواروبار فروشى، 3
نانوايى، 2 رســتوران، يك تاالر پذيرايى و 5 مورد ساير مراكز و اماكن 

مى شود.
به گفته مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى استان 
همدان، حدود 84 درصد از مردم استان همدان هنگام مراجعه به اماكن 
و مراكز عمومى بهداشت فردى را رعايت مى كنند، همچنين 77 درصد 

مردم هنگام مراجعه به اين اماكن از ماسك استفاده مى كنند.
رفعتى افزود: ميزان اســتفاده از ماســك در مراكز ورزشى 53 درصد، 
كارگاه ها و صنايع كوچك 62 درصــد، تاالرهاى پذيرايى 67 درصد، 

آرامستان 68 درصد و رستوران ها  72 درصد بوده است.
وى گفت: رعايت فاصله گذارى فيزيكى همواره مورد تأكيد بوده است 
و در يك هفته گذشته ميانگين رعايت فاصله گذارى حدود 79 درصد 

ثبت شده است.

همدان 237 ميليون مترمكعب
 كسرى مخزن آب دارد

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان متوسط كسرى مخزن 
محدوده هاى مطالعاتى استان را 237 ميليون مترمكعب اعالم كرد و گفت: 

27 فروچاله در دشت هاى استان رخ داده است.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقه اى همدان، منصور ستوده با 
اشــاره به اينكه امسال وضعيت بارش ها نسبت به سال گذشته با كاهش 
جدى روبهروبوده است، بيان كرد: در سال آبى جارى 280 ميليمتر بارش 
در استان همدان به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
40 درصد كاهش و نسبت به ميانگين بلندمدت 22درصد كاهش داشته 

است.
وى با بيان اينكه كســرى مخزن به خاطر اســتفاده بيش از حد از منابع 
آب زيرزمينى در بخش كشاورزى به وجود آمده است، بيان كرد: دشت 
كبودراهنگ 80 ميليون مترمكعب كسرى مخزن ساليانه دارد كه معادل 2

برابر حجم سد اكباتان است. ستوده با اشاره به اينكه بهره بردارى بيش از 
حد از منابع آب زيرزمينى مىتواند پيامدهاى ســنگينى گفت: تاكنون در 

دشت هاى استان همدان 27 فروچاله رخ داده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى اســتان همدان بيان كرد: حجم روان آب 
خروجى در 10 سال اخير از حوزه شمالى استان همدان 90 درصد كاهش 
داشته است. وى با بيان اينكه برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزمينى، 
قسمت هايى از دشتهاى استان همدان به بيابان تبديل شده است، گفت: 
همدان 13 دشت ممنوعه دارد كه دشت كبودراهنگ به علت شرايط ويژه 
ممنوعه بحرانى است.ستوده بيان كرد: در اثر استفاده بيش از حد از منابع 
آب زيرزمينى پديده فرونشســت در اليه آبرفتى آبخوان هاى استان رخ 
داده كه منجر به كاهش نفوذپذيرى رسوبات شده و متعاقباً و در صورت 
بارندگى، آب در سطح دشت باقى مانده و كمتر به سفره آب زيرزمينى راه 
پيدا مى كند. مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان گفت: بر اساس 
آخرين آمار و اطالعات موجود، كسرى تجمعى مخازن آب استان حدود 
5 ميليارد مترمكعب بوده و متوسط ساليانه حدود 237 ميليون مترمكعب 

نيز به كسرى تجمعى افزوده مى شود.
ستوده افزود: كسرى متوسط ساليانه مخازن آب استان تقريباً معادل 9 برابر 

كل حجم سد اكباتان است.

1 - قطعى برق با شكل جديدى ادامه خواهد يافت. گويا شركت توانير 
براى كنترل مصرف برق اعالم كرده كه نصب كنتور هوشــمند براى 
مشتركان پر مصرف اجبارى است. گفتنى است نسل جديد كنتورهاى 
هوشــمند هر 15 دقيقه يك بار اطالعات مصرف را ارسال مى كند و 
در صورتى كه مشترك بيشتر از ميزان استاندارد مصرف كند، برق آن 

مشترك به صورت خودكار و اتوماتيك قطع خواهد شد.
2- ماليات خودرو تقاضا بــراى خودروهاى معمولى را افزايش داده 
است. گويا براساس قانون جديد ماليات اگر خانواده اى 2خودرو داشته  
باشــد و مجموع ارزش روز اين 2 خودرو هــم باالتر از يك ميليارد 
تومان باشد مشمول ماليات بر خودروهاى لوكس خواهد بود. گفتنى 
است، كمترين ميزان ماليات بر خودروهاى لوكس، با 12ميليون تومان 
ماليات ســاليانه به خودروهايى برمى گردد كه قيمت روز آنها در بازه 

يك تا 1/5ميليارد تومان باشد.
3- اينترنــت بدون فيلتر ماهواره اى بــراى ايرانيان صرف ندارد. گويا 
برخالف تصور بســيارى از كاربران ايرانى اينترنت ماهواره اى صرفًا 
به خريد يك ديش يا گيرنده خالصه نمى شــود. گفتنى است گرانى 
خدمــات اين نوع اينترنــت، ماهيانه حدود 2/5 ميليــون تومان حق 
اشتراك، مشكالت نقل و انتقال پول براى پرداخت حق اشتراك ماهيانه 
در كنار اعالم طراحان اســتارلينك به استفاده از آسمان كشورها براى 
استقرار ماهواره ها  مطابق قوانين جهانى و اجازه دولت ها از مشكالت 

اينترنت ماهواره اى براى كاربران ايرانى است.
4- پدر همســر رئيسى نقش ســخنگوى دولت سيزدهم را ايفا كرده  
است. گويا امام جمعه مشهد از ســهم خواهى ها از دولت آينده انتقاد 
كرده است. گفتنى است  علم الهدى به فعاالن ستادهاى رئيسى اعالم 

كرده؛ قرار نيست همه به پست برسيد!
5- ايجاد صفحه توسط رئيس قوه قضائيه در اينستاگرام واكنش به طرح 
صيانت مجلس و مخالفت با آن ارزيابى شــده است. گويا قرار است 
شناسه هاى كاربرى رئيس قوه قضائيه در ديگر شبكه هاى اجتماعى نيز 
بزودى آغاز به كار كنند. گفتنى اســت همزمان با واكنش هاى داخلى، 
مخالفان خارج نشين نظام نيز خواستار مسدود سازى صفحات رئيس 

قوه قضائيه در شبكه هاى خارجى شده اند.

 شيوع كرونا همچنان لجام گسيخته 
در حال گسترش است و پى در پى 
مبتاليان جديد و موارد بســترى در 
استان همدان آمارشــان باال مى رود  
اين در حالى است كه ويروس دلتا در 
كنار سرايت پذيرى بسيار باال روزانه 
بيماران زيادى را روانه بيمارستان ها 

مى كند. 
خبرهاى رسيده از مراكز درمان نشان 
مى دهد افزايش 58 درصدى بيماران 
بســترى و 78 درصــدى بيمــاران 
ســرپايى نســبت به ماه گذشته در 
حال اتفاق افتادن است و  بسيارى از 
پزشكان و پرستاران با وجود تزريق 
هر 2 دز واكســن كرونــا باز هم به 

ويروس دلتا مبتال مى شوند. 
اگرچه بــراى كنترل اين اوضاع نابســامان بار 
ديگر در محوطه بيمارســتان بهشــتى همدان 
علوم پزشــكى اقدام به داير كردن بيمارســتان 
صحرايى كرده است، اما  اوضاع در استان ما با 
قرمز شدن بسيارى از شهرستان ها در حالى رو 
به وخامت گذاشته است كه تمامى پروتكل هاى 
بهداشتى با برگزارى مراسم  هاى عزا و عروسى 
كه هر روز بر تعدادشــان هم اضافه مى شود به 

طور عينى تنها روى كاغذ باقى مانده است.
باغ رستوران هاى همدان باز است و شلوغى ها 
و رفت و آمدهاى بى رويه در داخل شهر همچنان 
وجود دارد، همچنيــن در اين ميان كانون هاى 
رشــد بيمارى كه دورهمى خانوادگى اســت 
هم برقرار مانده و همه اينها از امواج ســنگين 

ويروس دلتا در همدان حكايت دارد. 
شــوربختانه به قدرى بيمارى در همدان پيش 
رفته اســت كه ديروز نيز بر اســاس آمارهاى 
علوم پزشــكى همدان  تعــداد موارد مثبت با 
349 مورد مثبت به 20 هــزار و 55 نفر و در 
بخش ســرپايى تعداد بيماران كرونايى  به 51
هزار و 424 مورد رســيده است همچنين بر 
اســاس همين اطالعات  بــا 9 مورد جديد 2
هزار و 352 نفر همدانى تاكنون به علت ابتال 

به كرونا قربانى مرگ شده اند.
در اين ميان اســتاندار همدان در ســتاد كرونا 
اعالم كرده اســت كه 36درصد مردم اســتان 
شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت مى كنند كه اين 
عدد قابل قبول نبوده و بايد كميته اطالع رسانى 
و خبرنــگاران نســبت به ضــرورت رعايت 
را  الزم  اطالع رسانى  بهداشــتى  شيوه نامه هاى 

انجام دهند.
ســعيد شــاهرخى درخصوص ميزان تزريق 
واكســن در همدان نيــز گفته اســت كه در 
حال حاضر  بيش از 250 هزار دز واكسن كرونا 
در اين استان تزريق شده است و در اين راستا 
براى شتاب بخشــيدن به روند واكسيناسيون 
بــراى در اختيار گرفتــن مكان ها و محل هايى 
كه دانشــگاه علوم پزشكى براى تزريق واكسن 

پيشنهاد داده در اين ستاد موافقت مى شود.
استاندار همدان از رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
خواســته تا نيازها و خألهــاى موجود در هر 
شهرســتان براى تســريع در واكسيناسيون را 
گزارش كرده تا با هماهنگى فرمانداران هر يك 

از شهرستان ها اين مشكالت را رفع كنند.
شاهرخى درباره برگزارى مراسم محرم نيز اعالم 
كرده است كه برگزارى مراسم آيينى، مذهبى و 
ملى به عنوان امرى مستحب الزم است البته تا 
جايى كه ســالمت مردم به عنوان امرى واجب 
به خاطر كارى مســتحب به خطــر نيفتد و به 
عبارتى با نزديك شــدن به ايام محرم و صفر 
بايد از برگزارى مراســم هايى كه در تعارض با  
دستورالعمل بهداشتى است پيشگيرى كرد و در 
اين راستا بايد اقناع سازى را به عنوان مهمترين 

برنامه در دستور كار قرار داد.
وى با بيان اينكه همه فضاهاى ســر باز موجود 
در اختيار هيأت هاى مذهبى شناسنامه دار براى 
برگزارى مراســم قرار گيــرد، گفت: از طبخ و 
توزيع غذاى نذرى به عنوان يكى از كانون هاى 

گسترش كرونا نيز جلوگيرى كرد.
استاندار همدان خواستار سياه پوش كردن معابر 
توســط هيأت هاى اجرايى و نهادهاى مسئول 
با نزديك شــدن به ماه محرم شد و افزود: بايد 
اقدام هاى بهداشتى الزم براى حفظ جان مردم 
صورت پذيرد و در كنار حفظ ســالمت آنان، 
معيشــت خانواده ها نيز نبايــد دچار چالش و 

اختالل شود.
15درصد جمعيت استان همدان

 عليه كرونا واكسينه شدند
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان نيز 
گفت:  15درصد جمعيت اين استان تاكنون عليه 
كرونا واكسينه شدند كه تا پايان هفته جارى اين 

آمار از مرز 20 درصد مى گذرد.
رشيد حيدرى مقدم بيان كرد: بيش از 250هزار 
دز واكسن تاكنون در استان همدان تزريق شده 
است و هم اينك ثبت نام از افراد داراى 55 سال 

سن به باال در سامانه در حال انجام است.
وى بــا بيان اينكه هيچگونه نگرانى و كمبودى 
در زمينه تأمين و تزريق واكســن كرونا وجود 
ندارد افزود: البته يكــى از دغدغه هاى كنونى 
پايين بودن استقبال بخشى از روستاييان باالى 
60 ســال از تزريق اين واكســن است كه اميد 
مى رود با اطالع رسانى اين مشكل نيز رفع شود.

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: 
تزريق واكســن در 575 خانه بهداشت در حال 
انجام است و بايد از ظرفيت مساجد و پايگاه ها 

براى تزريق واكسن كرونا در محله ها بهره برد.

حيدرى مقدم افزود: هم اينك نيازمند راه اندازى 
مراكز ثبت نام در مســاجد و پايگاه ها به منظور 
تسهيل نام نويسى مردم هستيم، همچنين مى توان 
تيم هاى ثابتى را در اماكن پرتردد براى نام نويسى 
متقاضيان براى تزريق واكسن با استفاده از تلفن 

همراه مستقر كرد.
وى از راه انــدازى تيم هــاى ســيار خودرويى 
در شــهرهاى زير 20 هزار نفر جمعيت براى 
فراخوان عمومى تزريق واكسن خبر داد و گفت: 
پس از تزريق واكسن، افراد همچنان از ابتال به 
كرونا مصون نيســتند، بنابرايــن بايد همچنان 
پروتكل هاى بهداشتى ابالغى از جمله رعايت 

فاصله اجتماعى و زدن ماسك را رعايت كنند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: 
تزريق واكســن كرونا براى گروه هاى شــغلى 
نظير اســاتيد، فرهنگيان، بانك هــا، زندانيان و 
خبرنگاران در دستور كار است و افراد فعال در 
باجه بانك ها در اولويت بوده و مابقى گروه هاى 
ياد شده براساس ســن اقدام به تزريق واكسن 

مى كنند.
حيدرى مقدم گفــت: براى برگزارى مراســم 
و آيين هــاى مذهبى محرم مى تــوان مدارس 
را  آن  آدرس  و  پيش بينــى  را  مشــخصى 
براى سركشــى و بررســى وضعيت رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در اختيار مســئوالن 
دانشگاه علوم پزشــكى قرار داد، همچنين تيم 
نظارتى متشــكل از رؤساى هيأت هاى مذهبى 
تشكيل و اسامى اين افراد را براى هماهنگى به 

علوم پزشكى ارائه كرد.
 استقرار بيمارستان سيار 
در بيمارستان بهشتى همدان

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
نيز از استقرار بيمارستان ســيار در بيمارستان 
شهيدبهشتى خبر داد و افزود: شاهد افزايش 58

درصدى بيماران بسترى و 78 درصدى بيماران 
سرپايى نسبت به ماه گذشته در استان هستيم.

ابراهيم جليلى از روند افزايشى بيمارى كرونا در 
همدان خبر داد و بيان كرد: با ورود به موج پنجم 
پاندمى بيمارى كوويــد-19 در روزهاى اخير، 
متأسفانه شاهد روند رو به افزايش مراجعان به 

مراكز درمانى و بيمارستان هاى استان هستيم.
وى با بيان اينكه در حال حاضر روند افزايشى 
بيماران كرونايى نسبت به ماه گذشته در موارد 

بسترى 58 درصد و در موارد سرپايى 
پيش بينى  گفت:  اســت  درصد   78
افزايش  آينــده  روزهاى  مى شــود 
بيشترى را نسبت به روزهاى گذشته 

شاهد باشيم.
علوم پزشكى  دانشگاه  درمان  معاون 
همدان كاهش هزينه درمان بيماران 
و مديريت تخت بيمارســتانى براى 
بسترى و درمان بيماران بدحال را از 
مزاياى اين نوع ارائه خدمت دانست 
و ابــراز اميدوارى كرد با گســترش 
واكسيناسيون و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى از سوى مردم شاهد كنترل 

بيمارى در روزهاى آتى باشيم.
 علت باال بودن مرگ كرونايى 
در برخى بيمارستان هاى همدان 

چيست؟
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى استان 
همدان از آغاز ثبت نام واكسيناسيون گروه سنى 

متولد 1345 به قبل در استان همدان خبر داد.
محمــد طاهرى در گفت وگو با ايســنا، گفت: 
شــرايط ثبت نام واكسيناســيون بــراى گروه 
ســنى متولدان 1345 و قبل از آن در ســايت 
Salamat.gov.ir فراهم شــده اســت و 
متقاضيان مى توانند با مراجعه به  سايت موردنظر 

نسبت به انجام واكسيناسيون اقدام كنند.
وى افزود: در ســايت امكان اعالم شدن مكان، 
تاريخ و تعيين ســاعت واكسيناســيون براى 
متقاضيان فراهم شــده و هريــك از متقاضيان 
متناسب با شرايط خود مى توانند نسبت به زمان 
و محل تزريق واكسيناسيون خود تصميم گيرى 
كننــد. طاهرى به اينتوبه شــدن برخى بيماران 
كرونايى اشاره كرد و گفت: اينتوبه شدن بيماران 
كرونايى بستگى به تشخيص پزشك معالج دارد 
و شانس زنده ماندن افرادى كه تحت درمان با 

اينتوبه قرار مى گيرند بيشتر است.
وى به تفاوت آمــار مرگ ومير پس از اينتوبه 
شدن در بيمارســتان ها اشــاره كرد و افزود: 
افرادى كه بيمارى زمينه اى داشته و در بخش 
«آى .ســى .يو» قرار دارند و تحــت درمان با 
اينتوبه قرار مى گيرند نسبت به افرادى كه سالم 
بوده و تحت درمــان با اينتوبه قرار مى گيرند، 

شانس كمترى براى زنده ماندن دارند.
طاهرى با بيان اينكه تمامى خدمات و تجهيزات 
بيمارستان ها يكسان است، بيان كرد: هيچ تفاوتى 
بين كادر درمان و تجهيزات بيمارستان ها وجود 
ندارد، اما علت مرگ ومير باالتر ناشى از كرونا 
در يك بيمارستان نسبت به بيمارستان مشابه در 
يك شهر، به وجود بيمارى زمينه اى افراد مبتال و 
بسترى در بيمارستان برمى گردد كه شانس زنده 
ماندن آنها نسبت به ساير افراد سالم كمتر است.

وى گفــت: به عنوان مثال در يك بيمارســتان 
افرادى با بيمارى زمينه اى، پيوند عضو، سرطان 
و ســاير مصاديق بسترى مى شوند در حالى كه 
در بيمارســتان ديگر افراد مبتال به كرونا بدون 
بيمارى زمينه اى بسترى مى شوند، به اين ترتيب 
آمار مرگ ومير ناشى از كرونا در بيمارستانى كه 
بيماران كرونايى بدون بيمارى زمينه اى پذيرش 

شده اند، كمتر است.

 كرونــا يا همان كوويــد 19 را ديگر همه دنيا با 
هر ســطح دانايى و آگاهى مى شناسند و با آن درگير 
هســتند. كرونا اثرات تخريبى فراوانى در بين تمام 
كشــورها و جوامع انسانى برجاى گذاشته است و با 
گذشت بيش از  يك سال ونيم از همه گيرى اين بالى 
جهانى هنوز هم هيچ عالم(كارشناسان، متخصصان )
و عامى نمى داند اين بال كى به پايان مى رسد و يا چه 
پايانى مى توان براى آن رقم زد. با اين حال بســيارى 
جوامع انسانى به اين نتيجه رسيده اند كه بايد با بيمارى 
كرونا و جلوگيرى از ابتــالى به آن زندگى كنند. به 
عبارتى ديگر، كرونــا يا كوويد 19 در برخى جوامع 
نيز از حالت يك بيمارى به شــدت مســرى فراتر 
رفته و به يك عارضه اجتماعى تبديل شــده است. 
كرونا به نمادى تبديل شده براى دسته بندى آدم ها به 
خوب و بد. ايــن كرونا بخصوص در جامعه ايرانى 

خودمان تبديل شده است به بهانه اى براى جبهه گيرى 
مقابل ديگران، اگرچه اين ديگران كارگزاران مقابله با 
بيمارى كرونا باشند. كرونا در اين برهه از خيزش و 
گردش و قدرت نمايــى خود در جامعه ما به مالكى 
تبديل شــده براى پى بردن به بســيارى آسيب هاى 
روانى و اجتماعى كه بايد بر آنها تأمل كرده و به فكر 
چاره جويــى عاجل بود چون در غير اين صورت در 
آينده اى نه چندان دور با چالش هاى بزرگ اجتماعى 
روبه رو خواهيم بود كه اســاس خانواده و ســاختار 
فرهنگى و خيلى از باورهاى ارزشــمند دينى و ملى 

را نشانه رفته و تخريب مى كند. 
گزارشگر تلويزيونى كه در اين شرايط بسيار سخت 
و خطرناك از موج پنجم گســترش بيمارى كرونا، 
با هدف آگاهى بخشــى از اين خطر بزرگ و تشويق 
مردم به رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى بين مردم رفته 

است، ميكروفون خود را برابر افراد مصاحبه شونده 
مى گيرد و مى پرسد آقا يا خانم چرا در اين وضعيت 
بحرانى و لزوم رعايت نكات بهداشــتى از ماســك 
استفاده نمى كنى؟ و طرف با صراحت پاسخ مى دهد 
كرونا تمام شده است! يا كرونا كجا بود! من كرونا را 
باور ندارم! يا مثل آن پيرمردى كه تقريباً پرخاشگرانه 

مى گويد من از هيچ چيزى نمى ترسم ! 
آيــا واقعًا چنين افرادى كه قطعًا جمعيت زيادى را 
در جامعه ما شامل مى شوند از كرونا اطالع ندارند؟ 
يا اطالع دارند و فكر مى كنند كرونا فقط براى قشر 
خاصى اســت و آنان به اين ويروس كشنده مبتال 
نمى شــوند؟ يقينًا اين چنين نيست و اكنون كمتر 
كسى از هموطنان ما است كه متأثر از فاجعه كرونا 
نباشد، چون در همسايگى يا دوستان و آشنايان، يا 
بستگان و عزيزانى از هموطنان ما بوده اند يا هستند 
بيمارانى كه به كرونا مبتال شده و سوز تازيانه اين 
اهريمــن چموش را چشــيده اند، بنابراين هركس 
تظاهر كند، كرونا را نديده و نمى شناســد و قبول 

ندارد دروغ مى گويد و خود را به خواب خرگوشى 
زده است. اينان به نوعى دارند جبهه گيرى مى كنند 
و مخالفت و ضديت خود را با واقعيت هاى جامعه 
و آنچه پيرامونشان مى گذرد نشان مى دهند! چنين 
رويكرد فردى و اجتماعى در جامعه امروز ما فقط 

مختص به كرونا نيست .
مخالفت ها و ضديت ها و جبهه گيرى ها با بسيارى 
جريان هــاى اجتماعى و سياســى و حتى باورها 
و اعتقــادات ملى و مذهبــى، عارضه خطرناك و 
يك پديده بزرگ رفتارى اســت كه مدت هاســت 
گريبانگير جامعه ما شده است و نيازمند عزم ملى 
و دلسوزانه و مسئوالنه كامًال جدى است تا جامعه 
را از ايــن انحراف فرهنگى نجــات داده و اعتماد 
و خودباورى و همســونگرى هاى فرهنگى را بين 

مردم بازگرداند.
در اين شــكل گيرى فضاى مســموم و مسخ كننده 
اجتماعى، همه از خانواده و نهادهاى دولتى و احزاب 
و گروه ها مسئول هســتند. چراكه جهت گيرى ها و 

دسته بندى هاى بزرگ سياسى در اصل موجب پديد 
آمدن افكار جديد در بين آحاد جامعه مى شود، چراكه 
تاكنون اغلــب فضاســازى ها و جريان آفرينى ها در 
جامعه ايرانى با خيلى باورهاى عمومى همسو نبوده و 
ورود وسايل و ابزار ارتباطى جديد با اهداف تهاجمى 
غرب نيز موجب به وجودآمــدن خألفكرى عميق 
بخصوص در بين نســل هاى جوان شده و متأسفانه 
ستيز ناخواسته ساختارهاى فكرى سنتى با هجمه هاى 
فرهنگى مدرنيته تاكنون به سود نوگرايى هاى نامأنوس 

و فريبنده تمام شده است .
در ايــن ميــان نارســايى ها و برنامه ريزى هاى غلط 
اقتصادى نيز انگيزه اى براى مقاومت نسل هاى ايرانى 
برابر رويكردهاى اغواكننــده غربى و مولود فضاى 
اينترنتى باقى نگذاشته است كه از نمونه آن گريزانى 
نســل هاى جوان از ازدواج پاك و تشكيل خانواده و 
فرار از مسئوليت بچه دارى است و در ادامه آن سبك 
شــمردن فضايل دينى و اخالقى و حرمت هاى رايج 

بين نسل هاى گذشته مى باشد .

موج مبتاليان صعودى شد

راه اندازى بيمارستان صحرايى
در همدان

كرونا هست ولى من قبول ندارم !!!
مهدى ناصرنژاد »
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سالمت آب آشاميدنى تويسركانى ها 
قربانى فعاليت يك معدن نشود!

  ســد سرابى تويســركان با برخوردارى از بيش از 9 و نيم ميليون 
مترمكعــب حجم ذخيره آب، عالوه بر تأمين آب آشــاميدنى شــهر 
تويســركان و برخى روســتاهاى اين شهرســتان، آب آشاميدنى و 

كشاورزى منطقه سرابى را نيز تأمين مى كند.
به  گزارش ايسنا، مردم تويسركان بيش از 10 سال انتظار كشيدند تا اين 
سد حياتى با تالش و پيگيرى مسئوالن ادوار مختلف شهرستان ساخته 

شود و مورد بهره بردارى قرار گيرد.
اكنون اما فعاليت يك معدن برداشــت سنگ هاى معدنى در فاصله اى 
كمتر از 500 متر از حريم رودخانه و سدســرابى به يك دغدغه براى 
مسئوالن و مردم تويسركان تبديل شده است، زيرا اين معدن مى تواند 
هم ســالمت آب آشــاميدنى مردم را مورد تهديد قرار دهد و هم با 

تشكيل اليه هاى رسوب كرده، عمر مفيد سد را كاهش دهد.
در حالى كه كشــاورزان و باغداران پايين دســتى سدسرابى بر اساس 
مشــاهدات عينى خود از ورود گرد و خاك حاصل از فعاليت معدن 
به آب رودخانه و ســد سرابى خبر مى دهند، بدون ترديد اين موضوع 

در درازمدت موجب ايجاد آلودگى در آب آشاميدنى مردم مى شود.
همچنين رسوب هاى ناشى از فعاليت معدن نيز با هدايت سنگ ريزه ها 
به حجم ذخيره آب ســد به تدريج موجب كاهش حجم ذخيره آب 
ســد و مدت زمان بهره ورى از آن مى شــود و باكترى هاى موجود در 
لجن هايى كه به ســمت كف درياچه سد هدايت مى شوند به سالمت 

آب سد آسيب وارد مى كنند.
اين در حاليست كه مدير اداره صنعت، معدن و تجارت تويسركان در 
اظهارات خود بيان كرده كه معدن "احرار" تا سال 1403 مجوز فعاليت 
دارد و اكنون نيز فعاليت خود را ادامه مى دهد. البته  نورعليئى تصريح 
كــرده كه اعطاى مجــوز به معادن مختلف از حيطــه اختيارات اداره 
صنعت، معدن و تجارت تويســركان خارج است و رويه خاصى دارد 
و به  صورت كشــورى و از سوى مراجع باالدستى در مورد واگذارى 

مجوز به آنها تصميم گيرى مى شود.
نماينده مردم تويســركان در مجلس اما سالمت آب آشاميدنى مردم 
تويســركان را اولويت دانسته و درخواســت كرده كه مسئوالن براى 
اعطاى تمديد مجوز فعاليت اين سد دغدغه مردم درخصوص سالمت 

آب آشاميدنى و جلوگيرى از كاهش عمر مفيد سد را لحاظ كنند.
فعاليت اين معدن آسيب رســان به سد سرابى در حالى همچنان ادامه 
دارد كه شركت آب منطقه اى همدان به  عنوان مرجع رسمى از فعاليت 
اين معدن در حدود 3 ســال پيش شكايت كرده اما فرجام نهايى اين 

شكايت همچنان در هاله اى از ابهام است.
پرسش ديگرى كه در اين ميان مطرح است اين است كه آيا كارشناسان 
زيست محيطى و تصميم گيرنده در مورد اعطاى مجوز براى فعاليت اين 
معدن از ســاخت سد سرابى در بازه زمانى مشخص بى اطالع بوده اند 
كه اجازه داده اند اين معدن حداقل تا سال 1403 مجوز فعاليت داشته 

باشد؟!
به نظر مى رسد كارشناسان و تصميم گيرندگانى كه مجوز فعاليت معدن 
باالدســتى سد سرابى را صادر كرده اند يا از ابتدايى ترين اصول فنى و 
كارشناسى فعاليت يك معدن و حساسيت هاى آن در مجاورت سدى 
كه آب آشــاميدنى مردم را تأمين مى كند بى اطــالع بوده اند و يا اين 
مجوز با ســهل انگارى و بى اعتنايى به منافع ده ها هزار از مردم نجيب 

تويسركان صادر شده است!
با همه اما و اگرها، حاال تعطيلى هرچه زودتر معدن باالدســتى ســد 
ســرابى به يك مطالبه عمومى در ميان مردم تويســركان تبديل شده 
و مردم از مســئوالن شهرســتان مى خواهند كه با اســتفاده از تمامى 
ظرفيت هــا و امكانات موجود، در ســريع ترين زمان ممكن از تداوم 

فعاليت اين سد ممانعت شود.

برگزارى نشست كتابخوان مجازى 
در مالير 

 در آستانه عيد سعيد غديرخم نشست كتابخوان مجازى با محوريت 
واقعه غديرخم با همكارى كتابخانه عالمه مجلسى شهرستان مالير و 

كتابخانه شهيد فتوحى شعار شهرستان ورامين برگزار شد. 
عمومــى  كتابخانه هــاى  اداره كل  روابط عمومــى  گــزارش  بــه   
ــت  ــه هم ــم ب ــعيد غديرخ ــد س ــبت عي ــه مناس ــدان؛ ب ــتان هم اس
ســميه قربانــى مســئول كتابخانــه عالمــه مجلســى شهرســتان ماليــر 
و  فرشــته وفايــى مســئول كتابخانــه شــهيد فتوحــى شــعار نشســت 
كتابخــوان مجــازى، بــا شــركت كتابــداران و عالقه منــدان بــه كتــاب 
در فضــاى اســكاى روم اداره كتابخانه هــاى شهرســتان ماليــر 

برگــزار شــد. 
در اين نشســت كه با حضور ســيد مهدى آخشــيك رئيــس اداره 
كتابخانه هاى عمومى شهرســتان ماليــر و محمدرضا كريمى رئيس 
اداره كتابخانه هاى شهرستان ورامين برگزار شد 5 نفر به معرفى كتاب 
پرداختند كه عبارتند از "روى دست آسمان"نوشته مهدى خداميان آرامى 
توسط سميه قربانى مسئول كتابخانه عالمه مجلسى، "بلندترين داستان 
غدير" به روايت حذيفه يمانى توسط بهارك بختيارى مسئول كتابخانه 
شهيد بهشــتى، "جلوه  هاى غدير" نوشــته محمدرجا واعظى توسط 
محبوبه احمدوند كتابــدار كتابخانه  واليت ،"جاذبه و دافعه حضرت 
على(ع) " نوشــته مرتضى مطهرى توســط مريم محمودپور كتابدار 
كتابخانه شهيد بهشتى"على از زبان على" نوشته محمدمحمديان توسط 

فرشته وفايى مسئول كتابخانه شهيد فتوحى شعار.

رعايت پروتكل هاى بهداشتى در نهاوند 
كاهش يافته است

 با وجود فراگيرى موج پنجم كرونا رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در نهاوند كاهش يافته است.

رئيس مركز بهداشــت شهرســتان نهاوند گفت: متأســفانه با وجود 
فراگيرى موج پنجــم كرونا در نهاوند ميــزان رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى به ويژه استفاده از ماسك كاهش يافته است.
على احســان خويشــوند افزود: با توجه به گسترش سريع ويروس 
كرونا و تكميل تخت هاى بيمارســتانى، بهترين راهكارى پيشگيرى 
استفاده از ماســك، رعايت فاصله گذارى اجتماعى، دورى از تجمع 
و دورهمى هاى خانوادگى و شست وشــوى مرتب دست هاست كه 
متأسفانه با بررســى صورت گرفته توسط كارشناسان ميزان رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى به شدت ضعيف شده است.
وى گفــت: البته كار نظــارت بر اماكن و وســايل نقليه عمومى را 
تشــديد كرده ايم، اما در صورت همكارى نكردن مردم يقينًا با توجه 
به سرعت شــيوع باالى كرونادلتا در آينده شاهد افزايش چشمگير 

كرونا در سطح شهرستان خواهيم بود. 
خويشــوند با تأكيد بر استفاده از ماســك بيان كرد: اگرچه واكسن 
مى تواند سرعت شــيوع كرونا را ُكند كند، اما تزريق آن ايمنى كافى 
به فرد نمى دهد، بنابراين رعايت پروتكل هاى بهداشتى همچنان بايد 

مدنظر باشد.

امام جمعه نهاوند 
واكسن ايرانى زد

 امام جمعه نهاوند با حضور در مركز منتخب كوييد 19 نخســتين 
ُدز تزريق واكسن كوايران بركت را دريافت كرد.

حجت االسالم عباسعلى مغيثى گفت: پيشرفت هاى علمى كشورمان 
به ويژه در بخش پزشــكى بى نظير اســت و در بخش هاى مختلف 

حرف براى گفتن دارد.
وى افزود: يكى از اين عرصه هاى غرورآفرين، توليد واكســن كرونا 
در كشور است كه ايران در منطقه در اين زمينه به همت جوانان نخبه 

و توانمند خود توانسته حرف هاى زيادى براى گفتن داشته باشد.
مغيثى گفت: انتظار مى رود همه مردم با اعتماد و وثوق به اين واكسن 
ايرانــى تزريق آن را در اولويت قرار دهند چــون به توانايى و علم 

دانشمندان داخلى ايمان داريم.
وى بيان كرد: بنده نيز به تبعيت از مقام معظم رهبرى كه از واكســن 
ايرانى اســتفاده كردند، امروز موفق به دريافت واكسن دز اول ضد 
كرونا شدم و اميدوارم اين حركت به سرعت زمينه ايمن  سازى مردم 

را در برابر اين بيمارى خطرناك فراهم آورد.
امام جمعه نهاوند گفت: جوانان اين مرز و بوم با اتكا به دانش جوانان 
مؤمن و انقالبى در مســير پيشرفت در زمينه هاى مختلفى بخصوص 

پزشكى قرار دارد و ما به اين جوانان اعتماد داريم.
طبق اعالم مركز بهداشــت نهاوند گروه هاى ســنى و شغلى اعالم 
شــده مى توانند با مراجعه به پايگاه هاى تجميعى واكسيناســيون در 
سراسر شهرســتان نهاوند حتى در ايام تعطيل و جمعه واكسن خود 

را دريافت كنند.

افزايش كمك هاى مردمى به كميته امداد

 كميتــه امــداد امام(ره) عيد قربان ســال 1399 بــا كمك مردم 
نوع دوست و عزيز شهرستان 180 ميليون تومان قربانى جمع آورى و 

بين جامعه هدف كميته امداد توزيع كرده است.
ــت:  ــد گف ــتان نهاون ــى(ره) شهرس ــداد امام خمين ــه ام ــس كميت رئي
امــا امســال على رغــم شــرايط بــد اقتصــادى كــه مــردم در رنــج و 
تنگنــا هســتند و كروناويــروس نيــز مزيــد بــر علــت شــده اســت، 
345 ميليــون تومــان در قالــب كمك هــاى نقــدى و (گوشــت) بــه 
ــا بســيج همــكاران  كميتــه امــداد تحويــل داده شــده اســت كــه ب
و كل امكانــات ايــن ارگان ظــرف مــدت 2 روز گوشــت ها را بــه 
صــورت بســته هاى يــك كيلويــى آمــاده و بــه دســت مددجويــان 

كميتــه امــداد رســانديم.
محمدمرادى  بيان كرد: على رغم مشــكالت اقتصادى و شــرايط بد 
كرونايى، اما امســال حدود 100درصد رشــد نسبت به سال گذشته 
داشته ايم كه اين نشان از تدين، نوع دوستى و اعتماد مردم به مجموعه 
كميته امداد شهرســتان است و توانستيم با چنين كمك هايى در بين 

شهرستان هاى استان پيشرو باشيم.

اجراى كلكتور اصلى فاضالب فامنين تا پايان امسال
 اجراى شــبكه اصلى فاضالب شــهر فامنين و اتصال به   خط انتقال اين شهر تاپايان 

سالجارى انجام مى شود.
معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شركت آب وفاضالب استان همدان با اشاره به 
 پروژه اجراى شــبكه اصلى فاضالب شــهر فامنين گفت: براساس قرارداد اين پروژه، 
اجراى 5 كيلومتر خط انتقال از ســال  1398 در دســتور كار قرار گرفت كه تاكنون 
نزديك به 85 درصد از اجراى خطوط مذكور عملياتى شــده و مابقى در دست انجام 

است.

فرهاد بختيارى فر با بيان اينكه تاكنون 35 ميليارد ريال در راســتاى اجراى خطوط انتقال 
هزينه شده است، بيان كرد: در اين زمينه بيش از 4هزار متر لوله سايز 500ميليمتر در منطقه 

جهان آباد اجرا شده است و مابقى در دست انجام است.
وى با بيان اينكه فاز دوم اجراى شبكه اصلى فاضالب شهر فامنين(كلكتور اصلى) نيز در 
دست انجام است، گفت: با اجراى اين بخش از پروژه تمامى شبكه هاى فرعى به كلكتور 

اصلى شهر متصل مى شوند.
بختيارى فر افزود: از مجموع 3 كيلومتر اجراى شــبكه اصلى پيش بينى شده(با لوله سايز 
315 و 400 ميليمتــر) تاكنون يك كيلومتر آن(معادل 30 درصد پروژه) عملياتى شــده و 

مابقى در دست انجام است.

معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شركت آب و فاضالب اســتان با بيان اينكه شهر  
فامنين در مجموع 87كيلومتر شبكه فرعى جمع آورى فاضالب در برنامه توسعه دارد، بيان 
كرد: در نهايت با اجراى شبكه اصلى فاضالب شهر فامنين، مجموع شبكه هاى فرعى شهر 

به كلكتور اصلى متصل مى شوند.
بختيارى  فر با بيان اينكه عمق شبكه اصلى در حال اجرا در اين پروژه 5/5 متر است، گفت: 
با اجراى طرح مذكور شــبكه جمع آورى فاضالب شهر فامينن به صورت مدون عمليات 

جمع آورى فاضالب را انجام مى دهد.
به نقل از روابط عمومى شركت آب وفاضالب استان همدان، وى بيان كرد: با اجراى پروژه 
مذكور، مجموع جمعيت شهر فامنين به طور كامل تحت پوشش اين شبكه قرار مى گيرند.

 اســدآباد- محمدجوادكوهــى- خبرنگار 
همدان پيام: تنها استخر خصوصى سرپوشيده 
شهرســتان اسدآباد 18ماه اســت كه به علت 

شيوع ويروس كرونا تعطيل شده است.
استخر پيام اسدآباد در ســال 1382 با هدف 
ايجاد ســرگرمى و تفريح تأســيس شد و در 
حال حاضر بايد به دنبــال وام براى پرداخت 

هزينه هاى جارى خود باشد.
تعطيلى استخر پيام منجر به ضررهاى زيادى 
براى متوليان آن و فعاالن در رشــته شنا شده 
اســت. مديران مجموعه هاى ورزشــى پيام 
در اســدآباد از حمايت مالى نشدن از سوى 

مسئوالن گاليه مند هستند.
مالك تنها استخر سرپوشيده شهرستان اسدآباد 
از حمايت نكردن مسئوالن گاليه مند است و 
گفت: در چندين ماه تعطيلى حتى يك مسئول 
در اين شهرســتان با ما تماس نگرفت و حتى 

نپرسيدند شما چه انتظارى از ما داريد.
پيــام محرابى بيان كرد: تنهــا 30 ميليون 

تومــان تســهيالت در قالــب 3
مرحله 10 ميليونى در اين ايام 

به مديران مجموعه پرداخت 
شــد و اين واقعاً جوابگوى 

هزينه هاى ما نيست.
بيمارى  از  قبــل  گفت:  وى 

كرونا مجموعه آبى پيام روزانه 
6 ميليون تومان درآمد داشــت با 

يك حســاب سرانگشتى متوجه ضرر 
ميليــاردى مجموعه مى شــويم در حالى كه 
جبران آن توســط مســئوالن فقط 30 ميليون 

تومان وام بوده است.
محرابى افزود: استخر پيام با اشتغالزايى براى 
11 نفر قبل از شيوع كرونا قدمى در جهت رفع 
بيكارى جوانان برداشته بود كه در حال حاضر 
با تعطيلى بلندمدت كرونا موجب شده است 
تعدادى از مربيان و ناجيان تغيير شــغل دهند 
و اين موضوع يك مشكل عمده براى دوران 

پساكروناست.
محرابى گفت:  تقســيط و تخفيف در  هزينه 
آب، برق و گاز استخرها و دريافت تسهيالت 
بــدون ســود بلندمــدت نيز حداقــل توقع 

اســتخرداران براى بازگشــايى استخرهاست 
چراكه رونق مجدد استخرها مستلزم گذشت 

زمان و عادى سازى است.
وى بيان كرد: در صورت بازگشــايى استخر، 
طرح آموزش همگانى شنا را نيز در پيش داريم 
تا بتوانيم جامعه آمارى بيشــترى را همچون 

گذشته به اين رشته برگردانيم.
يكى از شــهروندان اسدآبادى در گفت وگو با 
همدان پيام،گفت: در سال هاى گذشته به اتفاق 
دوستان براى شنا كردن به اين استخر مى رفتيم 

كه منجر به تقويت روحيه مان مى شد.
امير بيان كرد: از مســئوالن امر تقاضا داريم به 
هر طريق ممكن اين استخر را بازگشايى كنند 

تا جوانان بتوانند اوقات فراغتشان را پر كنند.
ديگر شهروند اسدآبادى افزود: مدتى است كه 
از ناحيه كمر دچار مشــكل هستم و دكتر شنا 
كردن را براى اين بيمارى تجويز كرده است، 
ولى متاسفانه به  دليل تعطيلى اين استخر ناچار 
به فيزيوتراپى با هزينه هاى سنگين 

هستم.
وى گفت: در اين استخر 

پروتكل هــا به صورت 
مى شــد  رعايت  دقيق 
و تنها مــكان تفريحى 
كــه  بــود  اســدآباد 
بــه  را  فرزندانمــان 
براى  خودمــان  همراه 
آمــوزش و تفريــح به 
تعطيلى  مى برديم.  آنجا 
اســتخر نه تنها موجب 
ضــرر متوليان و از بين 
جوانان  تفريــح  رفتن 

شــده است مى توان به اين موضوع اشاره كرد 
كه اكثر افراد مسن و پير براى مشكالت قلبى، 

ريوى و ســتون فقرات خود به دستور پزشك 
بايد هفته اى 3 بار در آب راه بروند تا از شدت 

بيماريشان كم شود. با سبك شدن وزن، انرژى 
كمترى براى راه رفتن موردنياز است. در نتيجه 
بيمارانــى كه ظرفيت قلبــى عروقى و ريوى 
اندكى دارند، مى توانند بهتر در آب راه بروند. 
سبك شدن در آب موجب مى شود به بافت ها 
و ســاختمان هاى اندام تحتانى فشار كمترى 
وارد شــود، همچنين با راه رفتن در آب بيمار 

راحت تر مفاصل خود را حركت مى دهد.
اميدواريم مسئوالن شهرستان اسدآباد نيم نگاهى 
به تنها استخر آبى سرپوشيده شهرستان داشته 
باشــند و با توجه به نبود هيچ مكان تفريحى 
مانند ســينما از اين مجموعه حمايت كنند تا 
حداقل در دوران پساكرونا اين مكان تفريحى-

ورزشى از مردم گرفته نشود.

 قديمى ترين قالى شناخته شده كه از سيبرى 
شوروى توســط يك هيأت باستان شناسى به 
دســت آمده، قالى «پازيريك» است. اين قالى، 
رنگ آبى سير دارد و مربوط به سده سوم قبل از 
ميالد يا 3هزار سال پيش است. جالب اينجاست 
كه نحوه بافت آن با تكنيك بافت امروزه تفاوت 
چندانى ندارد و نقش آن از نقوش هخامنشيان 
گرفته شــده است. قالى قديمى ديگرى نيز در 
اطراف مغولستان به دست آمده است. اين قالى 
به عنوان پوشش اسب به كار مى رفته و مربوط 
به دوره هخامنشيان است. اين 2 قالى هم اكنون 
در موزه « ارميتاژ» روسيه نگهدارى مى شوند. در 
اواخر دوره تيموريان و اوايل سلســله صفوى 
هنر قاليبافى در ايران بسيار بارز و مشخص شد. 
در موزه فرش ايران نيز نمونه هايى از قاليبافى 
دوره قاجار با قدمتى نزديك به 200 سال وجود 

دارد.
براى بافت قالى از پشم بز به دليل زبر بودن 
زياد استفاده نمى كنند به همين علت از پشم 
گوسفند استفاده مى شود. اساس كار قاليبافى 
گره هايى اســت كه بر روى تــار قالى زده 
مى شود. جنس گره ها از پشم كرك يا ابريشم 
است كه قبًال به رنگ هاى دلخواه درآمده اند 
هر قدر تعداد اين گره ها در سطح قالى بيشتر 
باشــد، مرغوبيت و اســتحكام قالى زيادتر 
مى شــود. طريقه گره زنــى در نقاط مختلف 

ايران متفاوت است.
محمد امينى يكى از فعــاالن هنر قاليبافى در 
مالير است كه بر چهره اش تار و پود 36 ساله 
قالى نقش بسته. وى كه تا دهه 80 سفره بيش از 
هزار خانواده را همچون نقش هاى قالى اصيل 
ايرانى، رنگارنگ و پر رونق مى كرده، امروز اما 
به دليل غفلت بسيارى از مسئوالن، اين تعداد به 

200 نفر كاهش يافته است.
امينى در گفت وگو با ايسنا، فرش بافى را يكى از 
مشاغل هنرى با ارزش و مهم در ايران مى داند 
و مى گويد: زمانى كه از دكتر مصدق پرسيدند 

"اگــر نتوانيد نفت كشــور را بفروشــيد، چه 
مى كنيد؟" ايشان پاسخ داد" فرش را جايگزين 

مى كنيم."
به گفته وى در دهه 70، يك ســوم مردم مالير 
از طريق قاليبافى امرارمعــاش مى كردند و از 
سه راه اميركبير تا ميدان امام خمينى(ره)، حدود 
80 فرش فروشى و خامه فروشى رديف بوده 
اســت. نقش هاى پيچ جــوزان، لچك ترنج و 
چهارچنگ مانيزان كه بر كالبد بى جان خانه ها 
روحى تازه مى بخشيد، براى سال هاى طوالنى 
سرمايه اهالى خانه بود. 2 تخته فرش دستباف 
جزء جدايى ناپذير جهيزيه هر زوج جوانى بود 
كه بعدها مى توانستند با فروش همين سرمايه، 

آلونكى براى خود دست و پا كنند.
به گفته امينى واگذار كردن كار به دست افراد 
غيرمتخصص و ناخبره سبب ضربات مهلك به 
جان نقش هاى اصيل فرش ايرانى شــده است 
به طــور مثال با ســوق دادن قاليباف به بافتن 
تابلو فرش، امروز حدود 200 هزار تابلو فرش 
در همدان و شــهرهاى اطراف داريم كه هيچ 

خريدارى ندارند.
 راه اندازى خانه فرش 

نيازمند حمايت است
امينى فرش مالير، نهاوند و تويســركان را از 
جمله پر فروش ترين فرش هاى كشور مى داند 
كه پايه ثابت نمايشگاه هاى بين المللى تهران اند 
و مى گويد: در صورتى كه مســئوالن استانى و 
شهرســتانى از قاليبافان مالير براى راه اندازى 
خانه فــرش حمايت كنند مى توان يك ســوم 

مشكل بيكارى اين شهر را حل كرد.
بــه گفتــه وى در صــورت تأمين مــكان و 
مجوزهاى موردنياز و نيز حمايت مســئوالن 
شهرستانى و اســتانى، يك خانه فرش شامل 
توليــد مواداوليــه دســت ريس و باكيفيت، 
رنگ رزى سنتى يا گياهى، چله كشى، آموزش 
بافندگى و قالى شويى سنتى راه اندازى مى شود 
كه مى تواند زمينه اشــتغال 10 هزار نفر را به 

صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند.
شــريفى يكى ديگر از فعاالن حوزه فرش در 
شهرستان مالير است كه سابقه 13 ساله قاليبافى 
در شــهر كاشان را دارد. وى كه در سال 1398

تصميم مى گيــرد به جاى راه انــدازى كارگاه 
قاليبافى در كاشــان، كارگاهــش را در مالير 
راه اندازى كند تا براى همشــهريانش اشتغال 
ايجاد كند، پس از دوندگى هاى بسيار تصميم 
مى گيرد خانه اش را بفروشــد و كارگاهش را 
راه اندازى كند. خانه اى كه حاال قيمتش چندين 
برابر شــده اما كارگاه به دليل حمايت نكردن 
مســئوالن و نيز شــيوع بيمارى كرونا، رونق 

چندانى ندارد.
شــريفى كه با هزينه فروش خانه اش، كارگاه 
خــود را در مركــز فنى وحرفــه اى خواهران 
مالير راه اندازى كرده، در گفت وگو با ايســنا، 
مى گويــد: اين كارگاه گنجايش 30 دار قالى 9

متــرى را دارد. من با 10 دار قالى آغاز كردم و 
اميد داشتم كه با حمايت ارگان هاى ذى ربط و 
اخذ تسهيالت، كارگاه را گسترش دهم تا زمينه 
اشتغال افراد بيشترى فراهم شود اما متأسفانه به 
دليل حمايت نشدن فعًال با ايجاد اشتغال براى 

15 خانم به كار ادامه مى دهيم.
در ادامه رئيس هيأت مديره اتحاديه فرش استان 
همدان با بيان اينكه تاريخچه قاليبافى در مالير 
به دوره قاجــار بازمى گردد، بيان مى كند: چند 
سالى است كه هرچه مى گذرد به جاى ارتقاى 
جايگاه فرش، اين جايگاه هر روز تنزل كرده و 

ضعيف تر مى شود.
احمد ملكى در گفت وگو با ايسنا، مى گويد: 
تا قبل از سال 1382كه فرش زيرنظر وزارت 
جهادكشــاورزى بود، با توليــد مواداوليه با 
كيفيت، ايــن مواد به صورت اقســاطى در 
اختيار قاليبافان قــرار مى گرفت و قالى هاى 
بافته شــده از قاليبافان خريدارى مى شــد و 
به فروش مى رســيد، اما از ســال 1382 كه 
اتحاديه فرش به اداره بازرگانى و ســپس به 

اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، تا 
همين لحظه به فراموشى سپرده شده است.

 فعاليت 1800 قاليباف در مالير
رئيس هيأت مديره اتحاديه فرش استان همدان 
با اشاره به اينكه از6 هزار قاليباف در شهرستان 
مالير، هــزارو800 قاليباف كــه بيمه قاليبافى 
دارند، فعالند، بيان مى كند: روزانه افراد بسيارى 
به دليل مشكالت مالى و براى كسب درآمد به 
مــا مراجعه مى كنند تا دار قالى و مواد اوليه در 
اختيارشان قرار دهيم، اما متأسفانه هيچ كمكى 
از دست ما ساخته نيست چون هيچ سرمايه اى 
نداريم. اين در حالى اســت كــه در صورت 
قاليبافى،  كارگاه  راه اندازى  و  ســرمايه گذارى 
روزانه حدود 100 قاليباف در مالير مى توانند 

مشغول به كار شوند.
به گفته ملكــى افزايش چند برابرى مواد اوليه 
قاليبافى يكى ديگر از مشكالت مهم فعاالن اين 
هنر اســت به طورى كه مواداوليه از 25 هزار 
تومان بــه ازاى هر كيلوگرم به 90 هزار تومان 
افزايش يافته اســت. اين در حالى است كه به 
جاى ارتقاى كيفيت، اين مواد با كيفيت بسيار 

پايين ترى عرضه مى شوند.
رئيس هيأت مديره اتحاديه فرش استان همدان 
يادآور مى شــود: همين هزار و800 قاليباف به 
دليل اينكه تحت پوشش بيمه هستند، مجبور به 
ادامــه فعاليتند و اين هنر صنعت را در مالير با 

چنگ و دندان نگه داشته اند.
 واگــذارى صنعــت فــرش بــه 
راه  فرهنگى؛  ميراث  يا  جهادكشاورزى 

نجات اين هنر اصيل ايرانى
ملكى خواســتار تغيير جايــگاه متولى اين 
صنعــت از اداره صمت به جهادكشــاورزى 
يا ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى است تا شــايد اين هنر اصيل 
ايرانى بــه جايگاه ويژه خــود بازگردد و با 
حمايت از قاليبافان و ارائه تسهيالت به آنان، 

دوباره رونق گيرد.

جايى براى شنا نيست

لزوم تأمين اعتبار استخر اسدآباد

خانه فرش راهكارى براى احياى قاليبافى در ماليرخانه فرش راهكارى براى احياى قاليبافى در مالير
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ياسر زارعى  »
 پس از مطرح شــدن موضوع صيانت از 
حقوق كاربران در فضاى مجازى در مجلس، 
اين طرح به يكى از موضوعات پرحاشــيه 
و جنجالــى تبديل شــد و عــالوه بر اينكه 
سروصداى زيادى در رســانه ها ايجاد كرد، 
دل نگرانى هايى نيز براى مردم در پى داشت.

جلسه روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته 
مجلس بــه موضوع«تبيين پيش نويس طرح 
حمايت از حقوق كاربــران و خدمات پايه 
كاربردى فضاى مجازى با حضور مسئوالن و 
كارشناسان مركز پژوهش ها» اختصاص داده 
شد؛ كه در نهايت با رأى موافق 121 نماينده 

اين طرح در صحن مجلس مصوب شد.
 موضوع مصوبه روز چهارشنبه 

چه بود؟
به گفته نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
اين طرح كه به رأى گذاشــته شد يك اصل 
هشــتادو پنجى بــود كه "طــرح صيانت از 
حقوق كاربران در فضاى مجازى" در صحن 

علنى و توسط همه نمايندگان باشد يا توسط 
كميسيون تخصصى بررسى شود.

در نهايت 121 نفر از نمايندگان به اين موضوع 
كه كميســيون تخصصى مجلــس با حضور 
عده اى از نمايندگان، كارشناسان و متخصصان 

اين طرح را بررسى نمايند، رأى دادند.
 اما موضوع اصلى اين طرح چيست؟
يكى از ماده هايى كــه نگرانى عمومى را در 
خصوص طرح صيانت از فضاى مجازى به 
همراه داشت، ماده11 اين طرح بود كه تقريبًا 
بدون هيچ تغييرى در محتوا، شــماره آن به 
12 تغيير يافته است. اين ماده تصريح مى كند 
كه عرضــه و فعاليت خدمات پايه كاربردى 
در فضاى مجازى منــوط به رعايت قوانين 
كشور، اخذ مجوز فعاليت خدمات اثرگذار 

پايه كاربردى داخلى و خارجى است.
امــا تبصره يك آن همچنــان به قوت خود 
باقى است كه عنوان مى كند«عرضه و فعاليت 
خدمات پايــه كاربردى خارجــى اثرگذار 
مســتلزم معرفى نماينــده قانونى و پذيرش 

تعهدات ابالغى كميسيون است».
 آيا بــا اتمام بررســى اين طرح 
در كميســيون تخصصــى فيلترينگ 

شبكه هاى مجازى صورت ميگيرد؟
در طــرح قبلى، اگر خدمــات پايه كاربردى 
خارجى( شــبكه هاى اجتماعى، مرورگرها، 
سرويس هاى  مسيرياب ها،  و  نقشه ها  ايميل، 
ابرى و...) شــرايط اعالم شــده را رعايت 
قبلى  طرح  مــاده27  براســاس  نمى كردند، 
فيلتر مى شــدند. ايــن در حالى اســت كه 
اكنــون براســاس تبصــره2 مــاده28 اين 
خارجى  كاربردى  پايــه  خدمات  اصالحيه، 
كه پيش از تصويب اين قانون با تشــخيص 
كميسيون از مصاديق خدمات پايه كاربردى 
اثرگــذار بوده اند، موظفند ظرف 4 ماه پس از 
الزم االجرا شــدن اين قانون، نسبت به انجام 

تعهدات مندرج در ماده12 اقدام كنند.
در صــورت  انجام ندادن تعهدات توســط 
خدمــات پايه كاربردى مزبور در زمان معين 
شــده، وزارت ارتباطات وفناورى اطالعات 

موظف اســت ظرف مدت 8  ماه نسبت به 
ايجاد خدمات پايه كاربردى جايگزين براى 

آنها اقدام كند.
امــا نكته اى كــه در اين بخش وجــود دارد 
اين اســت كه اگرچه به  نظر مى رسد تا زمان 
عرضه پلتفرم هاى جايگزين براســاس مدت 
زمان تعيين شــده در اين تبصــره، خدمات 
پايه كاربردى خارجى مانند اينســتاگرام فيلتر 
نمى شوند، اما همين االن، حاميان طرح عنوان 
مى كنند كه ما جايگزين هايى داريم كه وزارت 
ارتباطات وفناورى اطالعات موظف است كه 

اين برنامه ها را تقويت و روانه بازار كند.
اكنــون بــا مصوب شــدن اين طــرح در 
ســازمان ها  اعتراضات  و  واكنش ها  مجلس 
و كســب وكارها به طرح صيانت از فضاى 
مجازى پر رنگ شــده است كه در روزهاى 

آتى به بررسى و تحليل آنها مى پردازيم.
بخشــى از اظهارنظر نمايندگان مردم استان 
همــدان در مجلــس را دربــاره اين طرح 
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روايتى از جزئيات مذاكرات اخير ايران 
با آمريكا و اروپا

 آمريكا مى خواهد توافق هســته اى را براى موضوعات موشكى و 
منطقه  اى گروگان بگيرد.

ســفير و نماينده دائم جمهورى اسالمى در سازمان هاى بين المللى در 
وين در گفت وگو با پايگاه KHAMENEI.IR با محوريت سخنان 
مقام معظم رهبرى در آخرين ديدارشــان با هيأت دولت، در پاسخ به 
اين پرسش كه شرط غربى ها براى مداخالت بعدى چه بود و چگونه 
مطرح شــد؟ گفت: آمريكا و طرف هاى غربى براى پيشــبرد تفاهم و 
نهايى  كــردن آن و همچنين رفع برخى تحريم هــا، اصرار كردند كه 
بندى در بيانيه  وزرا درخصوص گفت وگوهاى بيشتر در آينده براى3 
موضوع درج شود: نخست، اقدامات بيشتر در مورد تقويت مؤثر روابط 
اقتصادى و تجارت بين الملل ايران شــامل تغيير در سياست تحريمى 
آمريكا. دوم، تضمين منافع عدم اشــاعه برجام در درازمدت و سوم، 
گام هايى براى حمايت و تقويت امنيت منطقه اى در ميان كشــورهاى 
منطقه خليج فارس شــامل كاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طريق 
گفت وگو در منطقه. جداى اينكه موضوع دوم محلى از اعراب ندارد؛ 
چون زمان بندى ها در برجام مشخص است و اين موضوع مى تواند به  
منزله  مبنايى براى طرح تعهدات و زمان بندى هاى جديد شود. موضوع 
ســوم نيز كامًال با اهداف و دستور كار گفت وگوها در تعارض آشكار 

بود، از اين  رو، هيأت ايرانى بالفاصله اين درخواست را رد كرد.   
كاظــم غريب آبادى افزود: در واقع، آمريكا و غربى ها به  دنبال اهداف 
خاص خود بودند. اين موضوع نشــان داد كه آنها همچنان به تفاهم 
هسته اى به  عنوان پلى براى ورود به ساير موضوعات غيرمرتبط مانند 
مسائل منطقه اى و موشكى نگاه مى كنند. اين  سرى، حتى فراتر رفتند و 
اصرار كردند كه خواسته شان به  نوعى در متن گنجانده شود. هدفشان 
اين اســت كه از اين طريق بالفاصله پس از هر تفاهمى، ســراغ اين 
موضوعات بيايند و آن را جزئى الينفك از تفاهم هسته اى تلقى كنند 
و زمينه را براى مداخالت خود در اين حوزه ها فراهم كنند و هر كجا 
هم كه به اهداف خود نرسيدند، ايران را مقصر معرفى  كرده و زمينه را 

براى اعمال فشار به بهانه هاى ديگر بر ايران فراهم كنند.
وى در پاسخ به اين پرســش كه جزئيات نحوه  برخورد آمريكايى ها 
در اين مذاكرات چگونه بــود؟ بيان كرد: آمريكايى ها ادعا مى كنند كه 
آماده اند به تعهدات خود تحت تفاهم هسته اى برگردند و تحريم هاى 
مغاير با آن را بردارند،  اّما رفتار آنان در مذاكرات اين را ثابت نمى كند. 
بــه طور مثــال كل تفاهم را بــه پذيرش بنــدى در خصوص انجام 
گفت وگوهاى آتى در مورد مســائل منطقه اى گــره زدند كه كامًال با 

موضوع مذاكرات غيرمرتبط و مضر است. 
غريب آبــادى در ادامه گفت: يا حاضر به لغو دســتور اجرايى تحريم 
تسليحات متعارف نشــدند كه كامًال با قطعنامه  2231 شوراى امنيت 
و برجام در تناقض آشــكار اســت و به  نوعى مغاير ادعاى آمريكا به 

برگشت تعهدات برجامى است.
ســفير و نماينده دائم كشورمان در ســازمان هاى بين المللى افزود: از 
ســوى ديگر حاضر به برداشــتن تحريم ها عليه بيــش از 500 نفر از 
اشــخاص حقيقى و حقوقى و همچنين لغو قانون تحريمى كاتســا 
نشدند. اين نشان دهنده  عزم جدى دولت جديد آمريكا در استفاده از 
كارت هاى ايجاد شده در دولت قبلى و همچنين پيگيرى سياست فشار 

حداكثرى عليه ايران است.
غريب آبادى همچنين بيان كــرد: آنها حاضر به ارائه تضمين در مورد 
تكرار نشــدن رفتارهاى مشابه دولت قبل در قبال تفاهم هسته اى هم 
نشدند؛ حتى حاضر نشدند دوره  زمانى معقولى را هم براى تداوم كار 
شركت هايى كه با ايران وارد تجارت و كار اقتصادى مى شوند، در نظر 
بگيرند كه تا در صورت بروز هر مشكلى براى تفاهم احتمالى كار خود 
را بدون دغدغه از تحريم هاى فراسرزمينى آمريكايى به پايان برسانند.

ســفير و نماينده دائم كشورمان در ســازمان هاى بين المللى همچنين 
افزود: درباره فعاليت ها و تعهدات هسته اى ايران زياده خواهى هايى را 
مطرح كردند كه حتى فراتر از متن برجام اســت، البته همگى از سوى 
ايران رد شــد، ولى اين حاكى از كارشــكنى و روحيه  عناد آنان دارد. 
در اين قضيه، طرف هاى غربى نيز از موضع مشابهى برخوردار بودند.

غريب آبادى افزود: در مورد راستى آزمايى با وجود اينكه در مدل اّوليه  
برجام ايران ابتدا براى چندين ماه تعهدات هسته اى خود را انجام داد 
كه مورد راســتى آزمايى آژانس نيز قرار گرفت و سپس ساير طرف ها 
با اجراى تعهدات رفع تحريمى خود پرداختند، اّما در ســرى جديد 
گفت وگوها آمريكايى ها حاضر نشدند اين واقعيت مهم را بپذيرند كه 
تمامى مشكالت موجود ناشى از رفتارهاى خصمانه و مخرب آنهاست 
و ابتــدا آنها بايد تمامى تعهدات خود را انجــام بدهند و تنها پس از 
راستى آزمايى در زمانى معقول، ايران به اجراى تعهدات خود خواهد 
پرداخت. مدل آمريكا براى انجام تعهدات اصولى و راستى آزمايى در 2

روز صرفاً يك مدل تشريفاتى و خالى از فايده  عملى است.

ستاد ملى كرونا 
مخالف اصول علمى عمل نكرد

 تصميمــات ما همــواره بر پايه خرد جمعى بوده اســت. همه اين 
تصميمات را برگرديم و نگاه كنيم موردى نمى بينيم كه مخالف اصول 

علمى و بى توجه به تجربه جهانى باشد.
رئيس دولت دوازدهم در آخرين جلســه ستاد ملى كرونا گفت: بحث 
و بررســى و بعد تصميم گيرى انجام شده و در3 يا 4 سطح اين مسائل 
مورد بحث قرار مى گرفته است تا تصميمات پخته اى باشد و همه اين 
تصميمات را برگرديم و نگاه كنيم موردى نمى بينيم كه مخالف اصول 

علمى و بى توجه به تجربه جهانى باشد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى افزود: ما كه 
در اوايل شيوع كرونا تحريم بوديم ولى ساير كشورها هم كسى به كسى 
كمك نمى كرد و ماســك را روى هوا از هم مى زدند! كسى حاضر نبود 
كه به ما كمك كند و ما روى توان داخلى خود تكيه كرديم كه الحمدا... 
موفق بوديم، از جمله در زمينه هاى پروتكلى مثل تأمين ماسك و مواد 

ضدعفونى كننده.
وى با اشاره به شكل گيرى دوگانه هاى مختلفى در طول شيوع كرونا در 
فضاى كشور، بيان كرد: نخستين دوگانه كه از سوى خارج نشين ها مطرح 
شد و هرچند كه تعدادشان زياد نبود اما اصل آن دوگانه سازى خطرناك 
بود، دوگانه علم و دين بود كه در گام اول رهبرى با آن به مقابله پرداخت 
و بعــد نيز تمامى مراجع تقليد و علماى تــراز اول با اين امر همراهى 
كردند، مگر يك سرى افراد در سطوح پايين كه حرف هايى مى زدند، اما 

در مجموع اصأل اجازه شكل گيرى اين دوگانه سازى را نداديم.
رئيس جمهور گفت: دومين دوگانه سازى معيشت و سالمت مردم بود 
كه ما كوشيديم با توجه به شرايط اقتصادى جامعه و دسته بندى مشاغل 
و اصناف و توجه به شرايط شيوع كرونا به شكلى عمل كنيم كه از اين 

دوگانه سازى عبور كنيم و خدا را شكر كه همينطور شد.
روحانى با اشاره به شكل گيرى دوگانه هاى واكسن داخلى و خارجى 
بيان كرد: مــا در اين زمينه هم دوگانه ها را كنــار زديم و گفتيم در 
خــارج به هركجا كــه اعتماد كرديــم آن را وارد مى كنيم و در كنار 
آن واكســن داخلــى را هم پيگيرى مى كنيم. رونــد كار ما هم براى 
توليد واكســن در كشــور از دنيا چندان عقب نبود، بايد بدانيم كه 
واكسن ســازى كار يك روز و 6 ماه نيست و در نهايت ما اين دوگانه 

را هم رفع كرديم.

تالش براى مقابله با فناورى 
محكوم به شكست است

 رئيس دفتر رئيس جمهور به بررســى طرح موســوم به صيانت از 
كاربران در فضاى مجازى واكنش نشان داد.

محمود واعظى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه دسترسى به ارتباطات 
ديتا امروز جزء حقوق پايه شهروندى است، هرگونه تالش براى تهديد 
اين حق را محكوم به شكســت خواند و گفت:  روشن است كه مردم 
هنوز از آنچه طراحان اين طرح درباره محتواى آن مى گويند قانع نشده اند 
و هنوز هم متن موثقى از جزئيــات طرح در اختيار افكارعمومى قرار 

نگرفته است.
وى صيانت از كاربران فضاى مجازى و وضع قوانين در زمينه حفاظت 
از امنيت و اخالق در اين فضا را امرى طبيعى و الزم در جوامع مختلف 
دانســت و بيان كرد: آنچه در اين زمينه اهميت دارد،  شفافيت كامل در 
مواجهه با مردم و اقناع كامل آنان در خصوص قانون است. مردم نامحرم 
نيســتند كه ما در خفا براى آنها قانون بنويسيم و ديوارهاى كوتا و بلند 
بسازيم. وزير ســابق ارتباطات كشور با بيان اينكه«فضاى مجازى فقط 
چند شبكه اجتماعى بين المللى نيست كه براى انتشار نيافتن برخى اخبار 
و محتواى نامناسب آن را ببنديم»، بيان كرد:   اگرچه من هم معتقدم كه 
محتواى غيراخالقى فضاى مجازى بايد مديريت شود، اما امروز جامعه 
ايران دانش بنيان شــده و از فضاى مجازى براى كسب علم و آموزش، 
مهارت يابى، كســب وكار، اشــتغال و انواع فعاليت هاى ديگر استفاده 
مى كند. بر همين اساس هرگونه ايجاد محدوديت در اين فضا پيامدهاى 
قابل توجهى در حوزه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خواهد داشــت و 
موجب تعطيل شدن كسب وكارهاى فراوان خواهد شد و طراحان طرح 

صيانت بايد به آن توجه كنند.
واعظــى در پايان گفت: همه بايد بدانيم كه اگــر نيت مان صرفاً ايجاد 
محدوديت يا مانع گذاشتن در مقابل توسعه زيرساخت هاى ارتباطاتى 

و فضاى مجازى باشد، موفق نخواهيم شد.

به دنبال تنش با ايران نيستيم
 دفتر مشــاور امنيت ملى عراق اعالم كرد كه واشنگتن تأكيد كرده كه هيچ 

تمايلى به تنش  با تهران ندارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، دفتر مشاور امنيت ملى عراق اعالم كرد: سفير 
آمريكا در بغداد به ما اعالم كرده اســت كه واشــنگتن تمايلى به تنش با ايران 

به ويژه در خاك عراق ندارد.
پيشــتر برخــى ديگــر از مقامــات آمريكايــى هــم بــا بيــان ايــن 
ــا  ــش ب ــال تن ــه دنب ــان ب ــه كشورش ــد ك ــرده بودن ــد ك ــوع، تأكي موض

ــت. ــران نيس اي
اين در حالى است كه در دوره دونالد ترامپ رئيس جمهور اسبق اياالت متحده 
آمريــكا در چندين مقطع تنش ميان ايران و آمريكا به اوج خود و اقدام نظامى 

عليه يكديگر انجاميده بود. 

موافقت رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات 
تعدادى از محكومان

 به  مناسبت فرارسيدن اعياد سعيد قربان و غديرخم، رهبر انقالب اسالمى 
بــا عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 2هــزار و 825 تن از محكومان محاكم 
عمومــى و انقالب، ســازمان قضائى نيروهاى مســلح و تعزيرات حكومتى 

موافقت كردند.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى رئيس قوه قضائيه 
در نامه اى به رهبر انقالب اسالمى پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين 
محكومان را كه پرونده هاى عفو آنان در كميســيون عفو و بخشودگى بررسى 
شــده و واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد در 
اجراى بند 11 اصل 110 قانون اساســى مورد قبول حضرت آيت ا... خامنه اى 

قرار گرفت.

رئيس سازمان انرژى اتمى
 به كميسيون اصل 90 مى رود

 رئيس كميســيون اصل 90 مجلس از حضور رئيس ســازمان انرژى اتمى 
در جلســه اين كميســيون جهت ارائه گزارش درباره روند اجراى قانون اقدام 
راهبردى براى لغو تحريم ها خبر داد. به گزارش خانه ملت، حســن شــجاعى 
على آبادى رئيس كميســيون اصل 90 مجلس يازدهم با اعالم اين خبر گفت: 
برخى گزارش ها مبنى بر تخطى ســازمان انــرژى اتمى از اجراى كامل برخى 
از مواد قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها به كميســيون واصل شــده كه 
در جلسه فردا(دوشنبه) با حضور على اكبر صالحى رئيس سازمان انرژى اتمى 
بررسى مى شود. گفتنى است، ارجاع قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها از 
سوى مجلس با انتقاداتى از سوى دولتمردان روبه رو شد و در چند ماه گذشته 

اين مسأله حاشيه ساز بوده است.

مجلس نشينان از طرح صيانت حمايت كردند!

مشكل نماينده هاى استان
با فضاى مجازى

بيگى نژاد: 
من از موافقان بررسى 

اين طرح هستم

شهبازى: 
دعوايى كه در جامعه 

بابت طرح صيانت از فضاى 
مجازى وجود دارد از 

ناآگاهى است

لطفى: 
فضاى مجازى بايد 

مديريت شود، اما مسأله 
به اين مهمى نبايد 

اصل 85 باشد

فالحى: 
در بررسى اين طرح 

مردم هم دخيل هستند و 
تنها نمايندگان مجلس 

رأى نمى دهند

 سياســت كالن و نگرش مجموعه جبهه وحدت 
ملــى فراجناحى و انقالبى اســت. جبهه وحدت ملى 

از بيســت وچند حزب و گروه هاى مختلف تشــكيل 
شــده و در انتخابات به طور رسمى از آيت ا... رئيسى 

حمايت كرد.
دبيركل جبهه وحدت ملى در نشستى 
با حضور اصحاب رسانه كه در محل 
تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى 
برگزار شــد، گفت : وحدت ملى در 
جريان ســازى مؤثر در تصميم گيرى 
آينده كشور نه وابسته به اصولگرايان 
اســت و نــه از اصالح طلبــان خط 
برنامه،   داشــتن  با  بلكــه  مى گيرند، 
و  گفتمــان  را  خــود  اســتراتژى 
ملى  وحدت  ايجاد  براى  مطالبه گرى 

پيگيرى مى كند. 
على جاللوند در ادامه با تبيين جايگاه وحدت در حفظ 
و صيانت از اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى بيان 

كرد: تأكيد مقام معظم رهبرى نيز به وحدت 
ملى و ايجاد انســجام و يكپارچگى براى 

حفظ كيان كشور است.
وى افزود: بــا نگــرش فراجناحى جبهه 
وحدت ملى توانســته اســت حدود 500
عضو باشد و از اين نظر در اين مدت كوتاه، 

اقبال مناسبى در بين مردم كسب نمايد.
دبيركل جبهه وحدت ملى در اســتان در ادامه با تأكيد 
بر ايجاد وحدت ملى در كشــور بــا احترام به قانون 
اساســى و اصل واليت فقيه در پاســخ بــه انتخابات 
شوراى شهر و انتخاب شهردار گفت: ما حاضر هستيم 
تعامل ســازنده اى در يك گفتمان توسعه طلبانه براى 
پيشرفت استان، گزينه يا گزينه هاى خودمان را معرفى 
كنيم و قطع به يقين با آغاز فعاليت دولت در انتخاب 

سطح  در  مديران 
نقش  منطقــه اى 
داشــت  خواهيم 
و در ايــن رابطه 
بســيارى  رزومه 
از افــراد را هــم 
در  و  دريافــت 
حال مطالعه و بررسى براى پيشنهاد به دولت انقالبى 
كه يك دولــت مبارز در رفــع محروميت  ها و موانع 

است هستيم.
جاللوند در ادامه گفت:  به هيچ عنوان كسى يا كسانى را 
براى اداره كشــور تحميل نخواهيم كرد كه در قالب هر 

شكل جريانى در كشور مانع توسعه كشور مى شوند.
دبيــر جبهه وحدت ملى در نشســت ديگــرى با افراد 

دانشــگاهى و فرهنگى بيــان كرد: جايگاه رســانه در 
شــكل ارتباط گفتمان براى ايجاد يك جريان دوسويه 
به هدف تقويت وحدت ملى و سپس نشر انديشه هاى 
علمى و كارشناســى با رويكردى برنامه محور و فارغ از 

سياست زدگى حايز اهميت است. 
جاللوند در ادامه افزود: مجموعه وحدت ملى در شاكله 
ســاختارى با بهره مندى از افراد علمى و تخصصى در 
حوزه دانشــگاهى، فرهنگى و ورزشى غنى است و از 
گروه هاى علمى و دانشــگاهى براى تقويت جبهه ملى 

دعوت به همكارى مى كنيم. 
وى در پايان 3 مؤلفــه اقتصاد، امنيت و اجتماع را از 
اصول اساســى رويكرد وحدت ملى در برنامه ريزى 
شهرى و روســتايى بخصوص در حوزه گردشگرى 

عنوان كرد.

 نماينده مــردم همدان 
مجلــس  در  فامنيــن  و 
درباره  اســالمى  شــوراى 
جزئيــات طرحــى كه در 
روز چهارشــنبه در مجلس 

مصوب شد، بيان كرد: در رابطه با طرح صيانت از فضاى 
مجازى چيزى مصوب نشده است، اشتباه خبرگزارى ها 

در اين است كه اخبار را اشتباه اعالم كردند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى افزود: اصل طرح 
و موضــوع اين بوده كه به جاى بررســى طرح صيانت 
از فضاى مجازى در صحن علنى مجلس در كميســيون 

تخصصى بررسى شود.
وى با بيان اينكه در كميســيون تخصصى، صاحبنظران و 
افراد متخصص حضور دارند كه ســبب مى شود در زمان 
كوتاه تر پخته تر عمل كنند، گفت: در بررســى اين طرح 
مردم هم دخيل هســتند و تنهــا نمايندگان مجلس رأى 
نمى دهنــد، بلكه متخصصان نيز اظهارنظر مى كنند تا اين 

طرح پخته تر شود.
فالحى با اشــاره به اينكه در مصوبه روز چهارشنبه 121
نفر به بررسى طرح در كميسيون تخصصى رأى دادند و 
74 نفر مخالفت كرده اند، افزود: براى اين طرح نمى شود 
عجوالنه تصميم گرفت، اين طرح مزاياى بسيارى دارد كه 

مردم در جريان اين موضوع نيستند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه در تركيه نيز چنين طرحى اجرا مى شــود و 
شبكه هاى اجتماعى خارج كه در اين كشور فعاليت دارند 
بايد مجوز و قانــون آن منطقه را بپذيرند، گفت: به هيچ 
وجه مســأله فيلتر در اين طرح مطرح نيست، از رسانه ها 
انتظار مى رود واقعيت ها گفته شود و بدون مطالعه به مردم 

چيزى را اعالم نكنند.

 نماينــده مــردم نهاوند در 
نيز  اســالمى  شــوراى  مجلس 
گونه  اين  طرح  اين  درخصوص 
نمى دانند  خيلى هــا  كــرد:  بيان 
موضوع از چه قرار اســت؟ اين 
مصوبه به مجموعه اى از كميســيون ها موكول شــد كه يك 

كميسيون ويژه اين طرح و جزئيات آن را بررسى كند.
عليرضا شهبازى با تأكيد بر اينكه دعوايى كه در جامعه بابت 
اين مسأله وجود دارد از عدم اطالعات دقيق در جامعه است 
و بحــث موافقت و مخالفت مطرح نيســت، افزود: بايد اين 
طرح در كميسيون تخصصى بررسى و چكش كارى شود، بعد 
در رابطه با آن اظهارنظر كرد، االن طرحى وجود ندارد كه در 

رابطه با آن موافقت يا مخالفت كرد.
وى بــا بيان اينكــه روز چهارشــنبه مصوب شــد كه همه 
كميســيون ها در رابطه با طرح صيانت از فضاى مجازى نظر 
دهند و تنها يك كميســيون خاص تصميم نگيرد، بيان كرد: 
بر اســاس اصل 85 اين طرح به كميسيون ويژه مى رود و آنها 
اين طرح را با استفاده از نظرات كارشناسان بررسى و تحليل 

مى كنند و بعد در صحن علنى مجلس مطرح مى شود.

 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى نيز درباره اين طــرح بيان كرد: هيچ طرحى در 
حال حاضر تصويب نشده و مجلس صرفاً به آغاز بررسى  طرح در كميسيونى از منتخبين كميسيون ها 
و با محوريت كميسيون فرهنگى رأى داده است كه اين بررسى به صورت علنى و شفاف اطالع رسانى 

مى شود.
 هادى بيگى نژاد با تأكيد بر اينكه عمدة ادعاها درباره طرح، بدون مطالعه طرح و برخالف واقع اســت، 
گفت: طرح داراى 3محور اصلى اســت، حمايت از توانمندى هاى داخلى در عرصه فضاى مجازى، مشخص كردن متولى خاص 
براى اين بخش و ضابطه مند كردن برخورد با تخلفات در اين بخش و جلوگيرى از برخوردهاى خودسر، اين 3 محور اصلى است.

وى در پايان صحبت هايش بيان كرد: بنده از موافقان بررســى اين طرح هســتم و حاضرم با مخالفان اين طرح مباحثه كرده و نقطه 
نظرات به حق ايشان را به كميسيون مربوطه منتقل كنم.

 نماينده مردم رزن و درگزين 
نيز در گفت وگو با همدان پيام، 
گفــت: بــا اينكه بايــد فضاى 
مجازى صيانت و مديريت شود 
كامًال موافق هســتم، اما نبايد به 
راحتى حيثيت افراد جامعه به خطر بيفتد و كليت طرح صيانت 

از حقوق افراد در فضاى مجازى مدنظر است.
حســن لطفــى با تأكيد بــر اينكه در رابطــه با اصل 85

كه اين طرح در كميســيون تخصصى بررسى شود كامًال 
مخالف هســتم و مســأله به اين مهمــى نبايد اصل 85
باشــد، افزود: اصل 85 مى گويد در موارد ويژه كميسيون 
مى تواند با تأييد شــوراى نگهبان، خودش تصميم بگيرد 
و چيــزى كه مصوب شــد در رابطه بــا اصل 85 بود نه 

طرح.  اين  كليت 
وى گفت: اينكه مى گويند فضاى مجازى مســدود مى شــود 
نوعى اتهام زنى به مجلس اســت، اصــًال چنين چيزى وجود 
نــدارد، اين طــرح مى خواهد اين فضــا را مديريت كند، در 
كشورهاى پيشــرفته نيز اين طرح و مديريت فضاى مجازى 

وجود دارد و تنها در ايران اجرا نمى شود.

دبيركل جبهه وحدت ملى:

در انتخاب مديران تأثيرگذار خواهيم بود
■ نه وابسته به اصولگرايان بوده و نه از اصالح طلبان خط مى گيريم
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يادداشت

سامانه نام نويسى واكسيناسيون 55 سال به باال
 فعال شد

 سامانه نام نويسى واكسيناسيون كروناويروس براى گروه سنى باالى 55 سال فعال شد.
به گزارش ايرنا، رئيس مركز مديريت آمار و فناورى اطالعات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى گفت: ســامانه نوبت دهى واكسيناسيون salamat.gov.ir براى 

نام نويسى همه افراد 55سال به باال(متولدين 1345 و پيش از آن) باز شده است.
على شــريفى زارچى افزود: كافى است با تلفن همراه يا رايانه به اين سايت مراجعه و 
پس از انتخاب اســتان، ورود كدملى و شــماره تلفن همراه، شهر محل سكونت خود 
را انتخاب كنند. وى گفت: بالفاصله فهرســت پايگاه هاى تزريق واكســن آن شهر به 

نمايش در مى آيد.

تمديد مهلت ثبت نام در كارشناسى و كاردانى 
 بدون آزمون دانشگاه آزاد

 مهلت ثبت نام و انتخاب رشــته پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلى در 
مقاطع كارشناسى ناپيوسته و كاردانى پيوسته مهرماه 1400 دانشگاه آزاد اسالمى تمديد 
شد. به گزارش مهر، ثبت نام و انتخاب رشته براى آن دسته از رشته هاى تحصيلى دانشگاه آزاد 
اسالمى كه در مقاطع كارشناسى ناپيوسته و كاردانى پيوسته نيمسال اول پذيرش آنها به صورت 
صرفاً براســاس سوابق تحصيلى است، تا شنبه 30 مردادماه تمديد شد.داوطلبان مى توانند با 
 www.azmoon.org مراجعه به سامانه مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلى به نشانى
ابتدا دفترچه راهنماى ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه و كسب آگاهى، در صورت تمايل و 

داشتن شرايط با تهيه كارت اعتبارى نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام كنند.

80 تا 85 درصد ابتال به كرونادلتا بدون عالمت است
 عضو ســتاد ملى مقابله با كرونا بيان كرد: 80 تا 85 درصد ابتال به كرونادلتا بدون 
عالمت و خفيف است. مســعود مردانى در گفت وگو با ايرنا، در خصوص ضرورت 
مراجعه به پزشك با بروز عالئم بالينى كرونادلتا گفت: همه موارد كرونادلتا عالمت دار 
نيســت. بر اين اساس، بيمار با مشاهده عالئم سرماخوردگى به مراكز بهداشت ودرمان 
مراجعــه نكند. وى بيان كرد: با بروز عالئم خفيف بيمــارى، از مايعات گرم همچون 
دمنوش و جوشــانده استفاده شود، با بروز تب قرص استامينوفن مصرف شده و بيمار 
در منزل اســتراحت كند.اين متخصص بيمارى هاى عفونى و گرمســيرى افزود: اما با 
بروز عالئم شديد بيمارى نظير تنگى نفس، تداوم تب، سرفه هاى مزاحم، فشار بر قفسه 

سينه و تنگى نفس فعاليتى(تنگى نفس به هنگام فعاليت) بايد به پزشك مراجعه شود.

دنياى اقتصاد: موتور دوم ساخت خانه دوم
 حتمًا از قشر كم مصرف شروع كردن!!

همشهرى: گام اول انسداد اينترنت 
 حواستون باشه گامهاتونو بلند برنداريد بعدا داستان بشه!!

ابتكار: تيغ ماليات روى گردن لوكس سواران 
 گردنشون از مو هم باريك تره!!

تماشاگران: واكسيناسيون مردم مقدمه بازگشايى مدارس
 باألخره بايد يكى پيدا بشه كه زنگ ورود به مدرسه رو بزنه!!

روزگار ما: ويروس المبدا وارد ايران شده است؟
 اين طورى مى گن!!

آرمان ملى: قِد اينترنت آب نمى رود
 در عوض به وزنش اضافه مى شه!!

ابتكار: 2روى  سكه ثبات  اقتصادى و تحريم 
 شير يا خط!؟

افكار: حذف رانت خوارى با عرضه سيمان در بورس كاال
 اين طورى نه سيخ مى سوزه، نه كباب!!

بشارت نو: ساده انگارى كرونا تهديدى براى كودكان است 
 ديگه وقتى ديد زورش به بزرگترها نمى رســه دامن كودكان 

رو گرفت!!
بهار: نفت ديگر نجات بخش اقتصاد نيست 

 اينم آب پاكى رو يه دفعه ريخت!!
عصر رسانه: نگرانى از بابت تأمين واكسن نداريم 

 بدون شرح!! 
ايران: پيچ وخم هاى نقشه راه اقتصادى

 فقط حواستون به تابلوهاى ورود ممنوع بين راه هم باشه!!
كائنات: پرواز مرغ ها از سفره هاى بى گوشت مردم 

 بعد از اون همه بال بال زدن باألخره كار خودشو كرد!!
اسكناس: سرعت گير رشد كسب وكارهاى آنالين

 هر چى رشته بود پنبه شد!!

«افسردگى» و «مشكالت خانوادگى» 
عمده علت تماس ها با 1480

 مديركل مشــاوره و امور روانشناختى ســازمان بهزيستى كشور با 
بيان اينكه برآوردهاى كلى از ميزان تماس ها با سامانه 1480 در 3 ماهه 
نخست سالجارى نشان مى دهد بيشــتر تماس گيرندگان با اين سامانه 
زن هســتند، بيان كــرد: باالترين ميزان تماس ها مربــوط به 3 حوزه با 
موضوعات مرتبط با افسردگى و اضطراب، مشكالت خانوادگى و حوزه 

كودكان و نوجوانان است.
بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايسنا، به ارائه آخرين وضعيت تماس ها با 
سامانه 1480 در 3 ماهه نخست سالجارى پرداخت و گفت: برآوردهاى 
كلى از ميزان تماس هاى ســامانه 1480 در 3 ماهه نخست سال 1400

نشان مى دهد كه همچنان تماس ها مانند گذشته زياد است و پيامدهاى 
ناشى از كرونا در اين تماس ها مشاهده مى شود.

وى افزود: اگرچه ويروس كرونا موضوعى پزشكى است، اما پيامدهاى 
ناشى از كرونا مانند وضعيت اوقات فراغت كودكان ونوجوانان، تعطيلى 
كسب وكارها، نحوه برگزارى كنكور، دغدغه برگزارى كالس هاى درس 
و رعايت پروتكل هاى بهداشتى از موضوعاتى است كه در تماس هاى 

افراد با سامانه 1480 ديده مى شود.
 وحيدنيا با بيان اينكه برآوردها از ميزان تماس هاى سالجارى با سامانه 
1480 حاكى از آن است كه باالترين ميزان تماس ها مربوط به 3 حوزه 
موضوعات مرتبط با مشــكالت هيجانى مانند افسردگى و اضطراب، 
مشكالت خانوادگى و حوزه كودكان ونوجوانان است، گفت: محتواى 
اين تماس ها بســته به موقعيت زمانى اســت كه در آن قرار داريم. به 
طور مثال تا چند ماه گذشته بيشترين دغدغه والدين در حوزه كودكان 
مربوط به امور تحصيلى فرزندانشان، تمركز نداشتن و احساس خستگى 
والدين بوده اســت، اما در حال حاضر تماس هايى كه با ســامانه 1480

برقرار مى شود درخصوص «چگونه سرگرم كردن يا چگونه نگهدارى از 
نوجوانان وكودكان در خانه در ايام كرونا» است.

به گفته مديركل مشــاوره و امور روانشناختى سازمان بهزيستى كشور، 
آمارهاى كلى از ميزان تماس ها در 3 ماهه نخســت ســالجارى نشان 

مى دهد زنان بيشتر از مردان با سامانه 1480 تماس مى گيرند.
وى بيان كرد: شــكل موضوعات تماس هاى ناشى از كرونا تغيير كرده 
اســت؛ به طورى كه در گذشته اغلب تماس ها به دليل ترس و  نگرانى 
از ابتــال به بيمارى كرونا بود، اما در حال حاضر اغلب تماس ها شــامل 
پيامدهاى همه گيرى كرونا و ترس و نگرانى از آينده با طوالنى شــدن 

كروناست.

اولويت قرار گرفتن پرداخت به مؤسسات 
پيشرو در اجراى نسخه نويسى

 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران از اولويت قرار گرفتن پرداخت 
به موسســات پيشرو در اجراى نسخه نويسى و نسخه پيچى الكترونيك 

خبر داد.
محمدمهــدى ناصحى در گفت  وگو با ايرنا، گفت: در راســتاى اجراى 
تكاليف قانونى مرتبط با دولت الكترونيك، سازمان بيمه سالمت ايران 
با همكارى ســاير ســازمان هاى ذى ربط، همه تالش خود را به منظور 
پياده سازى نسخه الكترونيك به كار بسته و به همين منظور پرداخت به 
مؤسساتى كه در اجراى نسخه نويسى و نسخه پيچى الكترونيك، پيشرو 

بوده اند در اولويت پرداخت هاى سازمان قرار گرفت.
وى بيان كرد: به گونه اى كه اكنون هزينه نسخ الكترونيك ارسال شده تا 
خردادماه سال 1400 پرداخت شده و بزودى هزينه تيرماه نيز پرداخت 

مى شود.
ناصحى گفت: اين پرداخت مشــمول همه مطب ها و مؤسسات اعم از 
دولتى، خصوصى، خيريه و غيردولتى است كه اسناد خود را به صورت 

الكترونيك ارسال كرده اند.
در حوزه نســخه الكترونيــك  92 درصد مطب ها و مراكز پزشــكى، 
90درصــد داروخانه ها، 96 درصــد آزمايشــگاه ها، 97 درصد مراكز 
پرتوپزشكى و 39 درصد درمانگاه ها به سامانه نسخه الكترونيك متصل 
شدند و 54/2درصد اين مراكز نسخه نويسى الكترونيك را اجرا كرده اند.

حدود 70 درصد تعرفه خدمات ســرپايى تشخيصى و درمانى بخش 
خصوصى پرداخت مى شود.

چه كودكانى نبايد ماسك بزنند؟

 استاد بيمارى هاى عفونى كودكان گفت: ماسك زدن توسط كودكان 
را توصيه مى كنيم، اما كودكان زير 2سال اصًال نمى توانند از آن استفاده 
كنند؛ همچنين كودكان داراى مشكالت تنفسى، ريوى، داراى معلوليت و 

مشكالت ذهنى و حركتى نيز نمى توانند از ماسك استفاده كنند.
به گزارش فارس، صديقه رفيعى طباطبايى با بيان اينكه گروهى از كودكان 
كه توانايى كامل ندارند نيز نمى توانند از ماســك استفاده كنند، افزود: 
براى نمونه اين كودكان اگر بخواهند ماســك خود را بردارند، توانايى 

اين كار را ندارند.
اين استاد بيمارى هاى عفونى كودكان گفت: كودكان داراى معلوليت و 
مشــكالت ذهنى و حركتى نيز چنين وضعيتى دارند؛ همچنين كودكان 
داراى مشكالت ريوى نيز نبايد از ماسك استفاده كنند؛ در نتيجه استفاده 

از ماسك توسط كودكان زير 2 سال را نيز اصًال توصيه نمى كنيم.

 در روز پنجشــنبه هفتم مردادماه همزمان 
بــا آخرين روز از دهه پر ســعادت امامت و 
كرامت جشــن بزرگ روز عيد غديرخم در 
ميدان مركزى امام خمينى(ره) شــهر همدان با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و در فضاى باز 
برگزار گرديد كه با استقبال پرشور شهروندان 

همدانى روبه رو شد.
امام جمعه شــهر همدان با بيــان اينكه عيد 
غديرخم يكــى از بزرگترين اعياد شــيعيان 
است، گفت: كمتر عيدى را همچون اين عيد 
مى توان يافت كه روايات متعددى براى جشن 
و شادى در آن وجود داشته باشد و الزم است 
توجه زيادى به اين موضوع در جامعه اسالمى 

وجود داشته باشد.
شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين  حجت االسالم 
افزود: تبليــغ واليت اميرالمومنين(ع) نه تنها 

در عيــد غديرخم، بلكه بايســتى در تمامى 
روزهاى سال مطرح شــود تا تمامى جامعه 
بتوانند بــه درك بزرگى از ايــن واقعه مهم 

دست يابند.
مدير شــهردارى منطقه يك نيز با اشــاره به 
اينكه در ســالجارى توجه ويــژه اى به دهه 
مهم واليت و كرامــت صورت پذيرفت بيان 
كرد: يكى از كارهاى مهم در مديريت شهرى 
عالوه بر تمامى اقدامات عمرانى كه در سطح 
شهر صورت مى پذيرد تعظيم به شعائر دينى 

بخصــوص در مناســبت هاى مهــم و مورد 
سفارش انبيا(ع) است.

 مســعود دهبانى صابر گفت: در نخستين روز 
از دهــه واليت و امامت آييــن اهتزاز پرچم 
"على ولــى ا.." در ميــدان پژوهــش صورت 
پذيرفت و اين پرچم مبارك به مدت 10روز 
بر فراز شهر همدان به اهتزاز درآمد و هم اكنون 
نيز مراسم پايانى اين دهه با برگزارى جشنى 
پرشور در ميدان امام خمينى(ره) شهر همدان 
كه با همكارى اين منطقه و ستاد عيد مردمى 

غدير است  برگزار شد.
وى بيان كرد: عالوه بر برگزارى جشــن هاى 
ياد شده كه موجب شــور و نشاط مضاعفى 
در بين شهروندان شده است شهردارى منطقه 
يك اقدامات متفاوتى را در اين دهه صورت 
داد تا روحيه شادابى و معنويت بيش از پيش 

و به بهترين شكل ممكن انجام شود.
مدير شهردارى منطقه يك با اشاره به اهميت 
فضاسازى شهرى گفت: در سالجارى عالوه 
بــر اينكه بيــش از هزار پرچم و ريســه در 
سطح منطقه يك نصب شــد نصب بنرهايى 
با مضامين القاب حضرت على(ع) و احاديث 
پيامبراكبــرم(ص) را از اقداماتى دانســت كه 
عالوه بر اســتقبال هيأت هاى مذهبى شــهر 
همدان، شــهروندان عزيز همدانى نيز از اين 

اقدام خشنود بودند.
وى افزود: همچنين يك ايستگاه صوتى در 
ميدان پژوهش شــهر همدان در شــب هاى 
عيــد غدير آغاز بــه كار كــرد و با پخش 
مولودى هاى شــاد موجب ترويج شادى در 
اين دهه شد. همزمان با عيد پر شكوه غدير 
كه سفارشات زيادى از سوى ائمه اطهار(ع) 
درباره سنت حسنه اطعام در اين روز وجود 
دارد، بيــش از 3 هــزار پرس غــذا تهيه و 

توزيع گرديد.

 اگرچه زمانى براى خانواده ها يك ضرورت 
محسوب مى شد، اما اكنون عوامل مختلفى در 
تأخير فرزندآورى دخيل بوده و اين ضرورت 
را تحت الشــعاع قرار داده است و به نوعى در 
بين زوج هاى امروزى اينگونه رواج پيدا كرده 
اســت كه تصميم گرفته اند هيچ وقت بچه دار 
نشــوند كه ممكن اســت داليل زيادى را هم 

براى تصميم خود داشته باشند.
همچنين دين اسالم نيز به اهميت فرزندآورى 
و تشــكيل خانواده نيز تأكيد بسيارى داشته 
اســت، اما نكته قابل توجهى كه وجود دارد 
اين اســت كه چرا زوج هاى امروزى تمايل 
چندانى بــه فرزندآورى و يــا حتى ازدواج 
ندارند آيــا مى توان صرفًا عوامل اقتصادى را 
مطرح كرد و يا عوامل ديگرى نيز در اين امر 

دخيل هستند؟
پيش بينى ها حاكى اســت كه به دليل ســقوط 
نــرخ زاد و ولد و كاهش تمايــل زوج ها به 
فرزندآورى با كاهش شديد جمعيت به عنوان 
يك چالش بزرگ مواجه خواهيم شد كه بايد 
راهكارهاى اساســى براى رفع آن انديشــيده 

شود.
يــك جمعيت شــناس در اين بــاره نيز بيان 
كــرد: اگر روند ازدواج را در اين چندســاله 
بررســى كنيم متوجه مى شــويم كه از سال 
1392 تا 1399با يك روند كاهشــى ازدواج 
و فرزندآورى نيز روبــه رو بوده ايم. با توجه 
به اينكه اكنون نزديك2 سال است كه درگير 
ويــروس كرونا شــده ايم كه ســبب حذف 

بســيارى مراسم هاى تجمالتى شده است كه 
به طور قطع نمى تــوان گفت كه كرونا يكى 
از عوامل اصلى افزايش ازدواج شــده است 
چراكه در فرهنگ ايرانى ها برگزارى مناسك 

ازدواج از اهميت ويژه اى برخوردار است.
مهدى مالمير در گفت وگــو با همدان پيام، 
گفــت: تغييــر فرهنگ ها به واســطه ظهور 
رســانه هاى نوين، تغيير در سبك زندگى را 
به همراه داشــته است كه شاهد زندگى هاى 
متفاوتى از جمله تجردگرايى مطلق جوانان، 
ازدواج ســفيد و يا ازدواج به شرط نداشتن 
فرزند روبه رو هســتيم و رواج اين مســائل 
جوانــان را از فرهنگ ايرانى و تحكيم بنيان 

خانواده دور مى كند.

وى بيان كرد: از طرفى شــيوع كرونا ســبب 
كاهش فرزندآورى و رشــد جمعيت شــده 
اســت و حتى امســال نيز ممكن اســت به 
داليل گوناگــون نظير تــرس از حضور در 
بيمارســتان ها انگيزه فرزندآورى كمتر شده 
باشد به طورى كه با كاهش رشد 20 درصدى 
زاد و ولد در 3 سال گذشته روبه رو بوده ايم.

مالمير با اشــاره بــه اينكه مــردم از لحاظ 
بيكارى تحت فشــار قرار  اقتصادى، تورم و 
دارنــد و در مجمــوع وضعيــت به حدى 
شكننده اســت كه زوج هاى جوان تمايلى به 
فرزندآورى ندارند، گفت: اينها جزو عواملى 
هستند كه مى توانند در روند كاهشى ازدواج 

و فرزندآورى  نيز تأثير بسزايى داشته باشد.

اين اســتاد دانشــگاه بيان كرد: يكى ديگر از 
عوامل احســاس امنيت خاطر نسبت به آينده 
فرزندان به چشــم مى خورد كــه اين امنيت 
خاطر در شرايطى كه جامعه در آن قرار دارد 
فراهم مى شــود كه نوعى نگرش مثبت را در 
بين افراد ايجاد كرده اســت و نيازمند تغيير 
نگاه جوانان  نسبت به جايگاه خانوادگى در 

زندگى آنها مى باشد.
مالمير افزود: از آنجايى كه استان همدان يكى 
از اســتان هاى مهاجرفرست است و جوانان 
نيز در سنين پايين در معرض مهاجرت قرار 
دارند و نسبت هاى جوانى به سالخوردگى به 
مرور زمان در حال تغيير اســت كم كم رو به 

جمعيت سالمندى پيش مى رويم.
اين جمعيت شــناس گفت: جداى از مسائل 
اقتصــادى يك دليل بســيار مهــم كه حتى 
كســانى كه وضع مالى خوبى دارند، تمايلى 
به ازدواج و بخصــوص فرزندآورى ندارند، 
احساس نداشتن امنيت روانى و اميد به آينده 
است و عالوه بر حل مشــكالت اقتصادى، 
مسكن و شغل بايد اميد در جامعه ايجاد شود 
تا جوانان بدون ترس از آينده فرزندشــان به 

تشكيل خانواده و فرزندآورى فكر كنند.
به طور كلى مى توان دريافت كه در مســأله 
كاهش جمعيت عوامل متعددى نقش دارند، 
امــا مهمترين نهادى كــه در حوزه جمعيت 
نقش دارد، نهاد خانواده است چراكه عوامل 
مختلفى موجب تغيير سبك زندگى و كاهش 

نرخ بارورى در ساليان اخير شده است.

به همت شهردارى منطقه يك

جشن بزرگ غدير 
در پياده راه مركزى برگزار شد

امروزه نگاه به فرزندآورى 
همانند گذشته نيست

شيخى از جنس نور
به ياد پايه گذار فلسفه اشراق

فيض ا... مظفرپور »
 هشــتم مردادماه ســالروز تولد شيخ شــهاب الدين يحيى بن 
حبش بن اميرك ســهروردى است شــيخى كه معروف به شيخ 
اشراق و شيخ شــهيد اســت و بزرگترين اثر فلسفى وى كتاب 
حكمه االشــراق است كه نشــان دهنده روش و منش فلسفى اين 

فيلسوف عارف است. 
شــيخ اشراق در سال 545 هجرى قمرى در روستاى سهرورد از 
توابع شهرســتان خدابنده زنجان متولد و در ســال 587 هجرى 
قمرى در حلب ســوريه با فتواى علمــاى تكفيرى كه از درك 
سلوك فلسفى عرفانى وى عاجز بودند و حسادت شيخ را در دل 

داشتند دستور قتلش را از صالح الدين ايوبى گرفتند.
 عالــم بزرگوارى كه در عمر كوتاه حدود 40 ســاله اش بيش از 
50 رساله و كتاب از خود به يادگار گذاشته است و همانطور كه 

پيش تر گفته شد مهمترين آنها كتاب حكمه االشراق است. 
يادم اســت امام خمينى( قدس سره شــريف) فيلسوف و عارف 
بى نظير دوران ما در پيام خودشــان بــه گورباچف آخرين رهبر 
شــوروى ســابق كه به وســيله حضرت آيت ا... جوادى آملى به 
وى ارائه شــد ذكر كتاب حكمت االشراق شيخ اشراق را در كنار 
آثار بوعلى ســيناى بزرگ كه بزرگترين فيلســوف مشائى، بلكه 

بزرگترين فيلسوف تاريخ است ذكر فرمودند. 
بدون شك شيخ اشــراق بزرگترين فيلسوف بعد از بوعلى سينا 
شــناخته شده اســت كه پايه گذار مكتب فلسفى اشراقى در بين 

فالسفه مسلمان است. 
استاد ابراهيم دينانى در مصاحبه اى كه با نويسندگان كتاب تاريخ 
سهرورد داشته اند مى گويند شيخ اشراق (ره) در سن 38 سالگى 
به شــهادت رســيده و جوان ترين فيلســوف بوده است كه يك 
حرفى در تاريخ فلسفه اسالمى زده است كه كسى تا حاال نگفته 
اســت او آمده و وارث فلسفه خود و ابن ســينا شده است ولى 
ادعــا مى كند و با صراحت مى گويد مــن آمده ام احياى حكمت 
خســروانى كنم اين را در حكمت االشراق مى گويد.(يعنى احياى 

حكمت ايران باستان). 
اســتاد دكتر نجفقلى حبيبى نيز در مقدمه كتاب تاريخ ســهرورد 
مى گويد شــيخ اشراق يكى از 3 مؤســس بزرگ فلسفه  اسالمى 

يعنى ابن سينا، سهروردى و مالصدرا است.
اســتان زنجان و شهرستان خدابنده و شهر سهرورد بايد به خود 
ببالند كه چنين تربيت يافته مكتب اسالم در آن منطقه متولد شده 
و به عالم اســالم عرضه شده است اگرچه شهر سهرورد علما و 
عرفاى بزرگ ديگرى نيز دارد كه از جمله آنها مى توان به شــيخ 
ابوحفض شــهاب الدين عمربن محمد سهروردى صاحب كتاب 
عوارف المعارف اشــاره كرد كه در 632 قمرى در گذشته است، 
ولى شيخ اشراق از شهرت جهانى بيشترى برخوردار بوده و آثار 
ادبى و عرفانى و فلســفى زيادى را به عالم بشــريت هديه كرده 
اســت رساله هاى مختلفى همانند عقل سرخ رساله العشق، روزى 

با جماعت صوفيان، آواز پر جبرئيل. 
همانگونه كه نويســندگان جوان كتاب تاريخ سهرورد به زيبايى 
بيان كرده اند سرنوشــت اين عقل سرخ(شــيخ اشراق) به خون 

سرخش گره خورده است. 
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مديريت شهرى را به اهلش بسپاريد
اردشير مظاهرى»

 اواخر سال گذشــته يكى از بزرگان مذهبى شهر در جلسه اى 
با صاحبدالن بســيجى گفته بود "نقل به مضمون" بگرديد، مديران 
متعهد و كاربلد پيدا كنيد كه امروز جامعه نيازمند اين قبيل مديران 
اســت. هر چند امروز براى چنين درخواست هايى كمى دير است 
اما به قولى "ماهى را هر وقت از آب بگيرى تازه اســت". شــايد 
شــوراى ششم شــهر همدان مصداق اين درخواست باشد چراكه 
امروز در انتخاب شــهردار نه فرصت جناح بازى داريم و نه زمان 

آزمون و خطا. 
همدان به دور از القاب، پسوندها و پيشوندهايش، نگاهى مبتنى بر 
مديريت علمى توأم با احترام و پذيرش باورها، ســنت ها، آداب و 
ارزش ها مى خواهد تا بتواند سكانداريش كند. شهرى كه چرخيدن 
چرخش روزانه نيازمند 5 ميليارد تومان اعتبار است و امروز كمتر 
از يك دهــم اين مبلغ درآمد پايدار نــدارد با تعارف و گير و گور 

جناحى امورش رفع نمى شود و تدبير مى خواهد.
امروز نهاد شــوراى اســالمى شــهر، از دوران طفوليــت خود گذر 
كــرده و تا حدودى بالغ شــده و اين بلوغ مى طلبــد تصميم گيرى و 
تصميم ســازى هايش مبتنى بر خردجمعى به دور از شــتاب زدگى و 
تحت تأثير پاره اى القائات روزمره اين و آن باشد و از سويى وضعيت 
موجود شهر همدان ايجاب مى كند شوراى جديد عملكرد و توانمندى 

مديران فعلى شهرى را بيش از پيش مدنظر قرار دهند.
همدان شــهرداران خوبى را تجربه كرده و هنوز ياد برخى از آنها 
مثل مرحوم بهنام جو در اذهان عمومى به نيكى مى چرخد همانطور 
كه عملكرد ناصواب برخى نيز در گذشــته پيامدهاى سوئى را در 

پيكره شهر ماندگار كرده است.
ــانى  ــاى انس ــدان از ظرفيت ه ــه هم ــه اينك ــور توج ــه درخ نكت
ــد،  ــران كاربل ــرى از مدي ــوردار اســت و بهره گي ــدى برخ توانمن
ــكاندارى  ــذا س ــت. و ل ــورا اس ــر ش ــص هن ــد و متخص متعه
همــدان بايــد بــه اهلــش ســپرده شــود تــا بتوانــد چــرخ در حــال 
ــوه  ــا انب ــد ب حركــت شــهر را شــتاب دهــد، مديريتــى كــه بتوان
ــده را  ــن موجــود زن ــاى مشــهود شــهر اي مشــكالت و كمبوده
جســورانه بــه خوبــى هدايــت كــرده و نــه تنهــا شــهردار، بلكــه 
ــتايش  ــا س ــنجيده ب ــر تصميمــات س ــه خاط شــوراى شــهر را ب

مــردم همــراه كنــد.
و سخن آخر اينكه متأســفانه امروز هم بدنه شهردارى و هم شوراى 
شهر بيش از پيش فربه شده و بخش قابل توجهى از اعتبارات ناداشته 
شــهردارى صرف امور جارى اين پيكره مى شود كه چابك سازى آن 

ضرورتى اجتناب ناپذير براى شهر و شهردارى است.

پيك مصرف برق در استان همدان 
به 753 مگاوات رسيد

 مدير عامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان با بيان اينكه 
سهميه برق مصرفى اســتان همدان اكنون 605 مگاوات است، گفت: 
پيك مصرف برق در اين استان به 753 مگاوات رسيده است و بايد به 

ميزان 150 مگاوات در مصرف صرفه جويى شود.
شــيرزاد جمشيدى افزود: ســهميه پيك اســتان همدان در روزهاى 
گذشــته، 605 مگاوات بود كه براى جبــران كمبود، مجبور به اعمال 

خاموشى در برخى از مشتركان هستيم.
وى با اشــاره به وجود 40 هزار مشترك پرمصرف در بخش خانگى 
اســتان همدان گفت: بايد نســبت به مصرف انرژى حســاس باشيم 
چراكه اين روزها شــرايط ســختى داريم و هر يك از ما بايد مروج 
فرهنگ مديريت مصرف باشــيم. جمشيدى با بيان اينكه بايد مصرف 
بهينه انرژى را از خودمان آغاز كنيم، بيان كرد: اگر كاهش 10درصدى 
مصرف برق را نداشــته باشيم و مديريت مصرف نكنيم به طور قطع 

براى تأمين برق مشتركان استان با مشكل مواجه مى شويم.
وى گفــت: 64 مزرعــه بيت كويــن با مجمــوع 395 ماينــر از 28
ارديبهشت ماه تا پنجم مردادماه در استان همدان كشف و با جمع آورى 
آنها نزديك به يك مگاوات در مصرف نيروى برق صرفه جويى شده 
است.مدير عامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان افزود: براى 
اجراى طرح پيك بار، هزار و 938 مورد از ادارات بازديد شده است كه 
814 مورد منجر به اخطار كتبى و برق 81 اداره و بانك پر مصرف كه 
رعايت الگوى مصرف را نداشتند، قطع شده است و اين روند تا پايان 
پيك امسال ادامه دارد. جمشيدى گفت: بازديد از 12هزار و 319 مركز 
تجارى نيز از ديگر اقدامات اســت كه 4 هزار و 873 مورد آن منجر 
به اخطار كتبى و 375 مورد از مراكز پر مصرف با هماهنگى دادستانى 

استان منجر به قطع شده است.
وى با بيان اينكه از هزار و 293 نماى ساختمان، تابلو سر درب مغازه 
و اداره بازديد شده است، افزود: از اين تعداد 529 اخطار كتبى دريافت 

كردند و برق 154 مورد قطع شد.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان از صرفه جويى 18
مگاواتى با تغيير ساعت كارى و تعطيلى ادارات استان همدان خبر داد.
وى با بيان اينكه هزار و 931 المپ روشــنايى بين شهرى با ميانگين 
مصرف هر كدام 140وات و 45هزار و 664 المپ روشنايى معابر بين 
شهرها را كاهش داده ايم، بيان كرد: در يك ماه گذشته در مجموع هزار 
و 40 دستگاه كنتور غيرمستقيم هوشمند فهام براى مشتركان پرمصرف 
نصب شده است. جمشيدى گفت: با نصب اين كنتورهاى هوشمند، 
مصرف برق از مركز پايش كنترل مى شود و در زمانى كه مصرف آنها 
باال رود اخطار داده مى شــود و در صورتى كــه اقدامى براى كاهش 

مصرف نكنند براى قطع برق مشترك اقدام مى شود.
وى با بيان اينكه با 10هزار و 209 مشترك كشاورزى، صنعتى و ادارى 
تفاهم شده است تا به ميزان 220 مگاوات كاهش مصرف داشته باشند، 
بيان كرد: براساس تفاهمنامه منعقد شده بين شركت توزيع نيروى برق 
و مراكــز صنعتى و ادارى كه مولد تأمين دارند از ســاعت 11 تا 18

حدود 24 مگاوات با ما همكارى مى كنند.
جمشيدى با بيان اينكه 3 صنعت باالى 3 مگاوات داريم كه با شركت 
توزيع تفاهمنامه بســته اند كه مصرف خود را 50 درصد كاهش دهند، 
گفت: 12صنعت فوالد و ســيمان در حوزه بــرق منطقه اى باختر 80

درصد كاهش مصرف داشته اند.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همــدان درخصوص 
فرهنگ سازى مديريت مصرف در استان افزود: برنامه هاى متنوعى در 
اين زمينه انجام شــده اســت و به تعداد 5 ميليون و 820 هزار پيامك 

براى رعايت الگوى مصرف به مشتركان ارسال شده است.
وى با بيان اينكه در ســطح اســتان تعداد مشتركان پرمصرف خانگى 
نزديك به 30 هزار مشترك است، گفت: براى همه آنها پيامك اخطار 
ارسال شده است كه اگر توجه نكنند از طريق مراجع قضائى مجبور به 

قطع برق برخى از آنها هستيم.

دادستان همدان: 
تيم ويژه بازرسى براى بررسى وضعيت مرغ تشكيل 

مى شود
 دادســتان همدان با اعالم اينكه خروج هرگونه مرغ از همدان ممنوع اســت گفت: 

درصورت بروز و مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
حســن خانجانى در جلسه ســتاد تنظيم بازار همدان بيان كرد: خروج مرغ مرده و زنده 

از همدان ممنوع است.
به گزارش تســنيم، وى با بيان اينكــه تيم ويژه اى  براى نظــارت دقيق تر بر بازار اين 

محصول تشكيل شده است افزود: وظيفه اين گروه بررسى چرايى اختالف ميزان ورود 
و خروج قطعه هاى مرغ به كشتارگاه است.

دادســتان همدان گفت: اتحاديه مرغداران گوشتى اســتان همدان به عنوان تأمين كننده 
موظف اســت وظايف محوله خود را به درســتى انجام دهد تا مرغ به ميزان الزم توليد 

شود.
وى درباره نظارت نداشــتن صحيح بر ورود و خروج مرغ به كشــتارگاه ها، با اشاره به 
اينكه ميزان جوجه ريزى و ميزان تحويل مرغ توليد شده به كشتارگاه ها مشخص است، 
افزود: معلوم نيســت كه چرا اين آمارها با ميزان خروجــى در برخى موارد همخوانى 

ندارد.

خانجانى با اين دســتور كه بايد با نظارتى دقيق به سمتى حركت كنيم تا آمارهاى ارائه 
شده از سوى جهادكشاورزى، اداره صمت و اتحاديه مرغداران به هم نزديك شود، بيان 
كرد: در صورت مشــاهده هرگونه تخلف در اين زمينــه با جديت با عامل آن برخورد 

مى شود.
 وى با اعالم اينكه قيمت مرغ در بازار همدان همان 24هزار و 900 تومان نرخ مصوب 
اعالمى است، افزود: اگر مردم با عرضه مرغ بيشتر از اين قيمت روبه رو شدند، مسأله را 

بالفاصله با تعزيرات و يا ديگر نهادهاى نظارتى در ميان بگذارند.
عــالوه بر ممنوعيت خروج مرغ از همدان پيش از اين نيــز خروج گندم و انبار كردن 

خارج از ضابطه آن در استان همدان ممنوع اعالم شده بود.

شاورزی ی  ما دمات  ر  شاورزی   ی  ما دمات  ر    

آگهى تجديد  مزايده عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)
شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

 

شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

 شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد نسبت به فروش ملك مازاد بر نياز 
خود به مساحت تقريبى 175,5مترمربع واقع در شهرستان همدان از طريق برگزارى مزايده عمومى يك مرحله اى و در بستر سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) اقدام نمايد ، كليه مراحل برگزارى مزايده از « دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى 
نرخ پيشنهادى و ... » از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 

و الزم است شركت كنندگان در مزايده در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيكى  ( توكن ) را جهت 
شركت در مزايده محقق سازند :

1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مزايده در سامانه : 2000001539000002 روز شنبه 1400/05/09
2- نام و نشانى برگزاركننده مزايده : شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس : همدان- ميدان امام حسين- ابتداى خيابان اراك

3- هزينه خريد اسناد مزايده : مبلغ 500/000 ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد .
4- مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده از سامانه : از روز شنبه مورخه 1400/5/9 لغايت ساعت 19 روز چهارشنبه  مورخه 1400/5/13

5- آخرين مهلت ارائه پاكات پيشنهادى ـ بارگذارى به صورت PDF در سامانه : تا ساعت 19 روز شنبه  مورخه 1400/5/23
الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 60 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد .
6- تاريخ گشايش پيشنهادها : روز يكشنبه مورخه 1400/5/24 ساعت9:00 صبح در سالن جلسات استان مى باشد .

7- ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كارمبلغ:  482/762/500 (چهارصدو هشتاد و دو ميليون و هفتصدو شصت و دو هزار و پانصد ) ريال كه به  دو صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) بحساب شباى شماره  IR٢۵٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٧٠۴٠٠۵٧٩١ نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بنام 

خزانه دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل ارائه مى باشد. 
8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع ( الف ) عالوه بر بارگذارى در سامانه ، مى بايستى به صورت 
فيزيكى و در پاكات دربسته و ممهور ، حداكثر تا ساعت12:00 روز شنبه مورخه 1400/5/23 به دبيرخانه كميسيون معامالت برگزاركننده مزايده در آدرس فوق الذكر 

تحويل و رسيد دريافت شود .
9- شركت كاركنان دولت در مزايده طبق مصوبه ( قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب مورخ 22دى1377 ) منع قانونى دارد .

10- متقاضيان شركت در مزايده ميتوانند قبل از ارائه نرخ پيشنهادى از ملك موضوع مزايده از ساعت 9 لغايت 13 (در روزهاى ادارى از تاريخ 1400/5/10 لغايت 
1400/5/23 ) بازديد نمايند .

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به  آدرس اينترنتى شركتwww.assc.ir وآدرس  پايگاه ملى اطالع 
رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتيبانى سامانه1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ، معدن و تجارت استان همدان بشماره 32520716 – 081
م الف(645)

 شماره : 55/36/00/1014   
تاريخ  : 1400/05/09

شاورزی ھاد  وزارت 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول)
تاريخ انتشار: 1400/05/10

هيأت مديره شركت تعاونى 

شركت تعاونى مصرف مشترك كارگران فرش دستباف همدان و حومه 
بنا بر تصميم هيأت مديره محترم شركت مجمع عمومى عادى نوبت اول شركت رأس ساعت 9 الى 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 در محل شركت 

واقع در ميدان عين القضات برگزار مى گردد.
بدينوسيله از كليه اعضاء (صاحبان سهام) دعوت به عمل مى آيد در تاريخ و رأس ساعت تعيين شده در مجمع عمومى حضور بهم رسانند و يا وكالى خود 
به هيأت مديره تعاونى معرفى نمايند. الزم به ذكر است بررسى وكالتنامه ها حداثر تا يك هفته قبل از برگزارى مجمع عمومى در محل  را انتخاب و كتباً 
شركت صورت مى گيرد. ضمنا داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسى حداكثر تا 7 روز پس از صدور دعوتنامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور 

فوق العاده،مهلت ثبت نام دارند و بايد درخواست خود را كتباً به هيأت مديره شركت تحويل نمايند.
الزم به ذكر است با توجه به شرايط كرونا رعايت پروتكل هاى بهداشتى الزاميست و حتماً با ماسك در جلسه حاضر شده و فاصله اجتماعى را رعايت فرماييد.

1- گزارش كتبى هيأت مديره شركت در مورد عملكرد سال مالى 1397و 1398 
و 1399

2- گزارش كتبى بازرس شركت در مورد عملكرد سال مالى 1397 و 1398 و 1399
3- طرح و تصويب صورت هاى مالى عملكرد سال 1397 و 1398 و 1399

4- تصويب پيش بينى بودجه و تعيين خط  مشى شركت در سال 1400
5- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 

6- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره
7- تصويب تغييرات تعداد اعضاء و سرمايه شركت

دستورات جلسه:

غزل اسالمى »
 نبــود راه بــراى عبور خــودرو از 
روى ريل راه آهن در محدوده روستاى 

پرلوك كشته داد.
ارديبهشت ماه   28 تاريخ  در  همدان پيام 
1400 در يك گزارش از نامناسب بودن 
مسيرى كه براى تردد ادوات كشاورزى 
و خودروها از روستاى پرلوك به ساير 
روستاهاى همجوار در نظر گرفته شده 

هشدار داد.
طى گــزارش مردمى كــه پيش از اين 
به دســت همدان پيام رسيده بود اهالى 
منطقه از مشــكالتى خبر داده و گفته 
بودند كه با ســاخت راه آهن همدان- 
ســنندج در مســير روســتاهاى بهار، 
راه هاى قره آقاج، جعفرآباد، ســاربانلر، 

جهادآباد و پرلوك قطع شــده و كشاورزان و 
اهالى مجبورند روزانه عرض مسير شن ريزى 
شده راه آهن را طى كنند و در صورت بارش 
برف و باران امكان تردد از بين مى رود و يا با 

مشكل مواجه مى شوند.
اعتراض كشــاورزان روستاى پرلوك با اين 
عنوان بود كه 15ســال است پروژه راه آهن 
همدان- سنندج آغاز به فعاليت كرده است 
كه بــا ريل گــذارى، 22راه اصلى و فرعى 
كشاورزى بدون ساخت حتى يك پل بسته 
شــده است.  درخواست كشاورزان اين بود 
كــه مســئوالن حداقل بــه 5 راه اصلى پل 
بزنند. براســاس خبرهاى واصله از روســتا 
پــس از درج گــزارش همدان پيــام درباره 
مشــكالت اين روســتا، پيمانكار مصوبه اى 
براى ســاخت 5 پل ارتباطــى امضا كرد و 
قرار شد به ســرعت اين اقدامات را انجام 
بدهند. هرچند كه مســئوالن مرتبط در سال 
1384 و زمان آغاز پــروژه قول داده بودند 
كه 5 پل ارتباطى براى روســتا ساخته  شود 
و پــروژه راه آهن را به ســرعت بــه پايان 

برســانند، اما آنطور كه احمد كاويانى دهيار 
پرلوك در روز گذشــته خبر داد هنوز پل و 
راه ارتباطى مناســبى در اين مسيرها ايجاد 
نشــده بود كه ســرانجام آن به چپ كردن 
يك دســتگاه كمباين و كشــته  شدن راننده 

انجاميد. آن 
چندى پيــش هم عكس هايى از روســتاى 

پرلوك به دســت همدان پيام رسيد كه نشان 
مى داد اهالى اين روســتا جلوى ماشين هاى 
ســنگين راه آهن را گرفته اند، زيرا تردد اين 
ماشــين ها عالوه بر اينكه آســفالت راه هاى 
روســتا را خــراب مى كنند بــه زمين هاى 
كشاورزى و منابع روســتاييان آسيب وارد 

مى كنند.
عضــو پنجميــن دوره شــوراى اســالمى 
روستاى پرلوك هم پيش از اين به خبرنگار 
ما گفته بــود: عمليات اجرايــى اين پروژه 
حدوداً از ســال 1384 آغاز شد و در آغاز 
حدود 4 ســال عمليات اجرايى اين پروژه 
فعال بــود كه در زمان فعــال بودن پروژه، 
راه هــاى عبور بيــن مزارع و روســتاهاى 
اطراف را مســدود كردند كه بــا اعتراض 

اهالى پرلوك مواجه شدند.
آنطور كــه محمدعلى حيدرى گفته اســت: 
روســتاييان براى همراهى با پــروژه ملى و 
ســاخت راه آهن مقدار زيادى از مزارع خود 
را در اختيار راه وشهرســازى گذاشته اند، اما 
نتيجه همراهى هاى بى دريغ به تخريب مزارع 

و قنــات انجاميــد و در نهايت تاكنون 
توجهــى به تخريب هــا و راهكارهاى 
اصالح و درخواســت روستاييان نشده 
اســت كه موجب شده روســتاييان به 

 شدت نگران اوضاع آينده خود باشند.
روســتاييان اين منطقه مدت هاست كه 
احتمــال وقوع خطر در اين مســيرها 
را مى دهنــد، اما با وجــود مراجعه به 
چند دســتگاه دولتى و گذشت 15سال 
هنوز به نتيجه نرســيده اند. در واقع اين 
روستاييان هســتند كه از روند ساخت 
15ســاله راه آهن  متضرر شــده اند و با 
وجود در اختيار قرار دادن بخش زيادى 
از مزارع خود براى ساخت وســازهاى 
دولتــى،  امــا مســئوالن توجهــى به 
تخريب ها نكرده و منابع روستاييان را با خطر 

مواجه مى كنند. 
جمعيت روســتاى پرلوك 2هــزار و 20 نفر 
اســت كه اغلب آنها در بخش كشــاورزى و 

دامدارى فعاليت دارند. 
توسعه  براى  ساخت وســاز  مى رســد  به نظر 
كشــور بايد به توســعه روســتاها و آرامش 
بيشــتر آنها نيز منجر شــود و در صورتى كه 
روستايى در يك بازه زمانى 15ساله با تخريب 
آســفالت ها و مزارع و بسته   شــدن راه هاى 
ارتباطى با مزارع خود و ســاير روستاها كه با 
يكديگر مراودات اقتصادى و اجتماعى دارند، 
دســت وپنجه نرم كنند نشان دهنده كم توجهى 
مســئوالن اســت. در صورتى كه روستاييان 
براى به سرانجام رســيدن پروژه هاى دولتى 
از زمين ها و مزارع خود گذشــته  و بخشى از 
آن را در اختيار ساخت وســاز قرار داده اند و 
آنطور كه خودشــان مى گويند هيچ انتظارى 
از مســئوالن ندارند مگر رسيدگى به خواسته 
قانونــى آنها بــراى آســفالت ريزى و ايجاد 

راه هاى ارتباطى امن.  

 مدير منطقه 4 شــهردارى همدان از آســفالت معابر 
اصلى كوى فرهنگيان با 36 ميليارد ريال اعتبار خبر داد.

بــه گزارش فــارس، مجيد شــاكرى بيان كــرد: كوى 
فرهنگيــان بــا جمعيتى حــدود 25 هزار نفــر يكى از 
مهمترين اهداف پروژه هاى عمرانى شــهردارى منطقه 4

است كه در سالجارى شاهد پروژه هاى متعدد عمرانى و 
خدماتى بوده است.

وى گفت: در ســال هاى گذشــته معابــر اصلى كوى 
فرهنگيان فرســوده شــده بود كه به همــت همكاران 
توانستيم در هفته گذشــته ميدان معلم، بلوار بهنامجو و 
بلوار آزادى را با 3 هزار تن آســفالت و اعتبارى بالغ بر 

36 ميليارد ريال روكش آسفالت كنيم.
مدير منطقه 4 شــهردارى همدان با اشــاره به مشكالت 
آب گرفتگى ميدان معلم در ســنوات قبل افزود: قبل از 
عمليات آســفالت، با لوله گذارى در ميدان معلم عمده 
مشــكالت آب گرفتگى اين معبر برطرف شــد كه اميد 
اســت شــهروندان در موقع بارش با مشكالت گذشته 

روبه رو نشوند.
وى با قدردانى از زحمات ســازمان عمران شــهردارى 
همدان در آســفالت معابر، بيان كــرد: 18 هزار مترمربع 
از آســفالت ميدان معلــم، بلــوار آزادى و بهنامجو به 
علت فرســودگى، به كمك ماشين آالت سازمان عمران 

شهردارى تراش داده شد و در روزهاى گذشته آسفالت 
روكش شد.

شــاكرى با اشاره به افزايش قيمت قير در ماه هاى اخير،  
بيان كرد: متأسفانه گرانى ها، اجراى پروژه هاى شهردارى 
را با سختى و مشــكالت مواجه كرده، ولى خوشبختانه 
توانســتيم از محــل درآمدهــاى شــهردارى منطقه 4

پروژه هاى آسفالت اين منطقه را به سرانجام برسانيم.
وى در ادامه گفت: كوى فرهنگيان در سال هاى گذشته 
دچار تغييرات گســترده اى شــده كه اين روند در حال 
سرعت بخشــى است و ساكنان خوب اين منطقه پس از 
اجراى پروژه هاى ســالجارى از منافع آن بيشتر بهره مند 

مى شوند.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان با اشاره به فعاليت عمرانى 
گســترده در كوى فرهنگيان، افــزود: اصالح جداول، 
تراش و آســفالت فاز 2 بلــوار بهنامجو، جدول گذارى 
زمين هــاى تفكيكى در فــاز 4 ايــن كوى(رنجبران)، 
زيرسازى زمين هاى تفكيكى غدير(ويسى) باز هم چهره 

اين منطقه را بهبود مى بخشد.
وى در خصوص پروژه احداث فاز 2 پارك شــهيد 
باهنــر بيان  كرد: در ســالجارى موفق شــديم ادامه 

راه آهن غرب كشته داد

سقوط كمباين در راه ناامن پرلوك

اهالى: ما پيش تر هشدار داده  بوديم

معابر اصلى كوى فرهنگيان
 با 36 ميليارد اعتبار آسفالت شد

پوشــش رودخانه بلــوار بهنامجو را تكميل 
كنيم و اكنون با مشــخص شــدن پيمانكار، 
عمليــات اجرايى پروژه پارك شــهيد باهنر 
روزهاى  در  رودخانــه،  ايــن  حاشــيه  در 
گذشــته اجرايــى شــد و زمين ورزشــى 
ايــن پارك نيــز در حال حاضــر در مرحله 

است. بازسازى 
شــاكرى گفت: معابر اطراف«پــارك پدر» در 
كوى فرهنگيان نيز كه وضعيت مناسبى نداشت 
با اتمام ساخت و سازها، زيرسازى و آسفالت و 

تقديم ساكنان و همشهريان شد.
وى در پايان از شهروندان خواست با پرداخت 
به موقع عوارض، شهردارى را در اجراى هرچه 

بيشتر پروژه هاى شهرى يارى كنند.



C M

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

يكشنبه  10 مرداد ماه 1400  شماره 4096

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

درخشش ورزشكاران همدانى
 در ميدان جهانى پاورليفتينگ

 2 ورزشــكار و يك مربى اســتان همدان در نخســتين دوره 
مسابقات پاورليفتينگ باشگاه هاى جهان خوش درخشيدند.

اين دوره از مســابقات به ميزبانى اروميه برگزار شد و ورزشكاران 
و مربى همدانى در قالب تيم نيروى زمينى ارتش موفق به كســب 

عنوان سومى شدند.
در اين پيكارها اميرحسين طاهرى و على نجفى 2 ورزشكار عضو 
تيم نيروى زمينى ارتش به همراه سيد روح ا...رسولى مربى همدانى 

موفق به كسب عنوان سوم تيمى شدند.
نخســتين دوره رقابت هاى جام باشــگاه هاى پاورليفتينگ جهان با 
حضور 5 كشــور و با برگزارى رقابت هاى 8 وزن برگزار شــد و 

تيم نيروى زمينى با كسب 50 امتياز بر سكوى سوم قرار گرفت.

اردوى تيم ملى هندبال در مالير آغاز شد
پنجميــن اردوى آماده ســازى تيم ملى هندبال دختــران نوجوانان 

كشور با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در مالير آغاز شد.
اين اردوى آمادگــى تا 12مردادماه جارى بــا حضور 25 بازيكن 

منتخب تيم ملى هندبال در مالير ادامه دارد.
كادرفنى تيم ملى هندبال دختران نوجوانان متشكل از خديجه قانع 
سرمربى، فاطمه محمدخانى مربى، ندااسدى فيزيوتراپ، غالمعلى 
اكبرآبــادى مديــر فنى و مــژگان ملكى مربى ماليــرى به عنوان 

سرپرست اردو است.
در اين اردو الناز يارمحمدى توســكى، نرگــس صادقى فرد، بهاره 

زنگنه و غزل كوليوندسالوكى از استان همدان حضور دارند.

2 مربى همدانى 
صاحب مدرك بين المللى شدند

2 مربــى همدانى براى نخســتين بار موفق به كســب مدرك 
بين المللى آناليز فوتبال شدند.

اين دوره پيشرفته با مدرسى مجيد جاللى مدرس فدراسيون فوتبال 
برگزار شد و مجيد لطيفى و ســعيد باقر از مربيان مستعد همدانى 

موفق به اخذ مدرك بين المللى آناليز فوتبال شدند.
ايــن دوره به صــورت آنالين و بــه مدت 5 روز برگزار شــد و 
شركت كنندگان با تمامى مراحل آناليز در ورزش فوتبال آشنا شدند.

در اين كالس آشــنايى با آناليز و روش هاى آن، ارزشيابى بازيكنان 
در هر مسابقه، آناليز نرم افزارى، آناليز خط دفاع، ميانى و حمله در 
تمرين و مســابقه، آناليز تيمى، كار با نرم افزارها و تاريخچه تكامل 

سيستم ها در هر دوره آشنا شدند.

قهرمانان مينى گلف جام غدير همدان 
معرفى شدند

 قهرمانــان مســابقات مينى گلــف جام غدير اســتان همدان با 
برگزارى يك دوره مسابقه انتخاب و معرفى شدند.

در ايــن دوره از پيكارها كــه به صورت انفــرادى و در 2 بخش 
حرفه اى و مبتدى برگزار شــد20 ورزشكار با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در سايت تخصصى مينى گلف همدان با يكديگر به رقابت 

پرداختند.
 در اين مســابقات و در گروه بازيكنــان حرفه اى متين حمزه خانلو 
عنوان قهرمانى را كسب كرد، مسيحا جبرييلى دوم شد و اميرحسام 

حاصلى نيز بر سكوى سوم ايستاد.
همچنين در گروه بازيكنــان مبتدى آراد طاهرى صاحب عنوان 
قهرمانى شــد و آرتين اسدى و آرشيد امينى نيز به ترتيب دوم و 
سوم شــدند. در پايان به نفرات برتر اين رقابت ها لوح قهرمانى 

شد. اعطا 

همايش ورزش صبحگاهى در بهار
 همايش بــزرگ ورزش صبحگاهى به مناســبت عيد ســعيد 
غديرخــم و ميالد امام كاظم(ع) با حضور حجت االســالم ارزنده 
امام جمعه بهار و احســان قنبرى فرماندار شهرســتان در استاديوم 
شهيد ســليمانى بهار برگزار شد در اين مراســم حاضران زيرنظر 

استاد امانى به حركات كششى پرداختند.

شكست بسكتبال ايران مقابل فرانسه

 تيم ملى بسكتبال كشــورمان در آخرين ديدار خود در بازى هاى 
المپيك به مصاف فرانسه رفت و نتيجه را به اين تيم واگذار كرد.

تيم هاى ملى بسكتبال ايران و فرانسه در آخرين ديدار مرحله گروهى 
مسابقات المپيك در سالن سايتاما سوپر آرنا به مصاف يكديگر رفتند 
و در پايان تيم فرانسه موفق شد تيم ايران را با نتيجه 79 بر 62 شكست 
دهد.  فرانســوى ها در كوارترهاى اول، دوم و چهارم پيروز شدند و 

نتيجه كوارتر سوم را به ايران واگذار كردند.
بلندقامتان ايران در بازى نخســت خــود نيز مقابل جمهورى چك با 
نتيجه 84 بر 78  و در دومين ديدار مقابل آمريكا 120 بر 66 شكست 

خوردند و پرونده تيم ايران 3 شكست در المپيك توكيو بسته شد. 

كنايه سنگين شناگر آمريكا 
به دوپينگ روس ها!

 شــناگر آمريكايى پس از باخت به رقيب روسى خود عنوان كرد 
طول مى كشد كه اين رشته و ورزش از دوپينگ پاك شود.

شناگر آمريكايى پس از نرسيدن به مدال طال گفت: پاك كردن ورزش 
از دوپينگ بسيار طول مى كشد تا به نوعى اعتراض خود را به دوپينگ 

ورزشكاران روس نشان دهد.
رايان مورفى شــناگر آمريكايى پس از  قهرمانى اوگنى ريلوف روسى 
در ماده 200 متر كرال پشت با ابراز نگرانى در مورد دوپينگ بيان كرد: 

من در مسابقه اى شنا مى كنم كه احتماالً پاك نيست.
وى گفت: به ريلوف و لوك گرين بك  تبريك مى گويم. حرف من به 

طور كلى در مورد دوپينگ در شنا بود نه در اين مسابقه. 

حسن تفتيان از صعود بازماند 
 حسن تفتيان در گروه 6 مرحله نخست دو 100 متر المپيك توكيو 

به ميدان رفت.
روز گذشته در ادامه مســابقات دووميدانى بازى هاى المپيك توكيو، 
حسن تفتيان دونده سرعت كشــورمان در گروه 6 مرحله نخست به 
مصاف دوندگانى از توگو، ســاحل عــاج، آفريقاى جنوبى، آنيگوآ و 

باربودا، برزيل، كانادا، زيمباوه و ليبريا رفت.
تفتيان در پايان ركورد 10.19 ثانيه را ثبت كرد و در گروه خود چهارم 
شــد واز صعود باز ماند اختالف او با نفر ســوم گروهش كه به نيمه 

نهايى راه يافت تنها دو صدم ثانيه بود.

فرنگى كاران رقباى خود را شناختند
 هم گروهى سنگين وزن ايران با غول كوبايى

 با انجام مراسم قرعه كشى اوزان 60 و 130 كيلوگرم كشتى فرنگى 
المپيك 2020، 2 نماينده ايران رقباى خود را شناختند.

مراســم قرعه كشــى اوزان 60 و 130 كيلوگرم كشتى فرنگى المپيك 
2020 توكيو برگزار شــد و عليرضا نجاتى و امين ميرزازاده 2 نماينده 

ايران در روز نخست اين رقابت ها رقباى خود را شناختند.
بر اين اســاس عليرضا نجاتى در وزن 60 كيلوگرم، در دور نخســت 
به مصــاف آرمن مليكيان دارنده مدال طــالى اميدهاى جهان 2019
از ارمنســتان مى رود و در صورت برترى در يك چهارم نهايى مقابل 
برنده مبارزه لنور تميروف دارنده مدال برنز جهان 2018 از اوكراين و 
المرات تاســمرادوف دارنده مدال برنز المپيك 2016 و يك نقره و 2

برنز جهان از ازبكستان مى رود. 
در وزن 130 كيلوگــرم، اميــن ميرزازاده در دور نخســت مقابل كيم 
مينســئوك از كره جنوبــى مبــارزه مى كند و در صــورت برترى در 
يك چهارم نهايى مقابل برنده آلين سيوراريو از رومانى و ميخان لوپز، 
دارنده 3 طالى المپيك و 5 طالى جهان از كوبا به روى تشك مى رود.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1400/473 مورخ 1400/03/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقــاى رجبعلى هژير مهربان فرزند 
حيدرقلى به شــماره شناسنامه 680 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي آبى به مســاحت 64099/74 مترمربع در قسمتى از پالك 1 اصلي پيفانج واقع 
در اسدآباد اراضى روستاى پيفانج خريداري از مالك رسمي آقاى حيدرقلى هژيرمهربان 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 128)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/25

سيروس قلى زاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

آگهــي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326005000088 مورخ 1400/02/26 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهرى حسين طاليى فرزند اهللا مراد 
به شماره شناسنامه 1101 و به شــماره ملى 3961874353  صادره از نهاوند ششدانگ 
يك باب ســاختمان به مساحت 144/16 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 4034 اصلى 
واقع در بخش يك ثبت نهاوند واقع در آخر خيابان گلشن-پشــت كارواش حاج حسين 
خريداري از حسين شهبازى حقوق ارتفاقى ندارد تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1101)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10

عليرضا غالمى 
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

پاس و3 بازيكن نقره داغ شدند
  به دنبال اتفاقات هفته پايانى ليگ دســته دوم كميته اخالق فدراسيون فوتبال تيم هاى 

خاطى را نقره داغ كرد.
كميته اخالق فدراسيون فوتبال آراى خود درخصوص اتفاقات هفته پايانى ليگ دسته دوم 
كشــور در گروه دوم را اعالم كرد و تيم هاى شــهيدقندى يزد و سردار بوكان را به ليگ 
پايين و باشــگاه هاى پاس، شــاهين بندرعامرى و شهردارى ماهشهر را به كسر 12 امتياز 

محكوم كرد.
سقوط سردار به ليگ استان و شهيدقندى به ليگ سه/سروش سعيدى مادام العمر محروم شد

به اســتناد به ماده هاى 2، 3، 16، 22، 29، 30، 33، 35 و 37 آيين نامه اخالق فدراســيون 

فوتبال و ماده 73 آيين نامه انضباطى، آرا به شرح زير صادر شد:
1- باشگاه سردار بوكان به سقوط به ليگ استانى و پرداخت 5 ميليارد ريال جزاى نقدى 

محكوم شد.
2- باشــگاه شهيد قندى يزد به سقوط به ليگ دسته سوم و پرداخت5 ميليارد ريال جزاى 

نقدى محكوم شد.
3- باشگاه هاى شاهين بندرعامرى و شهردارى ماهشهر و پاس همدان هر كدام به كسر 6

امتياز در ليگ فعلى و كسر 6 امتياز در ليگ آينده و پرداخت 5 ميليارد ريال جزاى نقدى 
محكوم شدند.

■ محروميت پاس
1-سروش حيدرى به 2 ســال محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتسال و 

فوتبال ساحلى و 600 ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد.
ــا  ــط ب ــت مرتب ــه فعالي ــت از هرگون ــال محرومي ــك س ــه ي ــزى ب ــى عزي 2-عل
فوتبــال، فوتســال و فوتبــال ســاحلى و 500ميليــون ريــال جــزاى نقــدى محكــوم 

شــد.
3-امين كاشــفى به يك ســال محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال، فوتسال و 

فوتبال ساحلى و 500ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد.
نا م بردگان در صورت داشتن هرگونه اعتراض مى توانند اليحه دفاعى خود را ظرف مهلت 

يك هفته به كميته اخالق ارسال كنند.
با توجه به آراى صادره گزارش كامل وحواشى آن را در شماره آينده به اطالع خوانندگان 

خواهيم رساند.

آگهى مناقصه عمومى

شركت فروشگاه هاى زنجيره اى اتكا 

فروشــگاه هاى زنجيــره اى اتــكا اســتان همــدان در 
نظــر دارد امــور تخليــه و بارگيــرى فروشــگاه هاى 
تحــت پوشــش خــود در اســتان همــدان را از طريق 
ــكارى  ــركت هاى پيمان ــه ش ــى ب ــه عموم مناقص
ــه مــدت يــك ســال واگــذار نمايــد. متقاضيــان  ب
ــه از  ــناد مناقص ــت اس ــت درياف ــد جه مى توانن
ــه آدرس:  ــى 1400/05/12 ب ــى ال ــر آگه ــخ نش تاري
ميــدان باباطاهر-فروشــگاه مركــزى اتــكا مراجعــه 

نماينــد. 
تلفن: تلفن: 3422255134222551--081081

جدول رده بندى مدال ها در المپيك 2020 توكيو
مجموعبرنزنقرهطالنام كشوررديف

1246 13 21 چين 1 

830 5 17 ژاپن 2 

1346 17 16 آمريكا 3 

1137 15 11 ك. ا. روسيه 4 

1427 3 10 استراليا 5 

1128 9 8 بريتانيا 6 

716 4 5 كره جنوبى 7 

619 9 4 فرانسه 8 

516 7 4 هلند 9 

301 3 4 نيوزلند 10 

........................................

1--1ايران40

 ســى ودومين دوره مســابقات تابســتانى 
المپيك 2020 ژاپن در توكيو دنبال مى شــود 
206 كشــور در تالش هســتند تا سهمى در 
توزيع هزار و 58 مدال رنگارنگ داشته باشند.

كاروان المپيك ايران در 10روز نخســت اين 
رقابت ها فروغى نداشت و از مدال هاى توزيع 
شــده تنها يك مدال طال نصيب ايران اسالمى 
شد و جواد فروغى تيرانداز كشورمان با كسب 
نخســتين مدال طالى تيراندازى براى كشور 
تاريخ ساز شد. كســب مدال در ادوار المپيك 
براى كشورمان به 4 رشــته، كشتى، تكواندو، 
كاراته و وزنه بردارى خالصه شده است كه در 
المپيك 2020 تيراندازى سنت شكنى كرد و به 
پنجمين رشته كســب مدال در المپيك تبديل 

شد.
در 10 روز نخســت المپيــك ورزشــكاران 
كشــورمان كم فروغ ظاهر شــدند بخصوص 
ملى پوشــان تكواندو كه از آنهــا انتظار مدال 
مى رفــت، ولى با بازى هــاى ضعيف در حد 
نام خود ظاهر نشــدند. در ديگر رشــته ها نيز 
اميد به مدال نداشــتيم، اما مى توانستيم بهتر از 
اين ظاهر شويم كه متأســفانه چنين نشد، اما 
المپيك براى كشورمان از امروز آغاز مى شود 
و رشته هاى مدال آور كم كم به عرصه مسابقات 

وارد مى شوند.
امروز كشــتى فرنگى مســابقات خود را آغاز 
مى كند و ملى پوشان كشورمان در اوزان 60 و130

م  گــر كيلو
شنــاخت  با 

ن  يفا حـــــر
تشك  روى  خــــود 

اميدهاى  از  كشتى  مى روند. 
كسب مدال به شمار مى رود و انشاءا... 

امروز شاهد كســب مدال توسط آنها خواهيم 
بود. مســابقات وزنه بردارى و كشــتى آزاد و 
كاراته نيز از اواخر هفته آغاز مى شــود و اميد 
مى رود كه ايران با كســب مدال هاى رنگارنگ 
جايگاه مناسبى در جدول توزيع مدال ها داشته 

باشد.
بهترين المپيك براى كشورمان المپيك 2012
لندن بود كه توانســتيم با كسب 7 مدال طال، 
5 مــدال نقره و يك مــدال برنز و در مجموع 
با 13 مدال تاريخ ساز شويم و بهترين المپيك 

را ثبت كنيم.
در روزهاى گذشــته قهرمانان ما در رشته هاى 
تيرانــدازى، تكواندو، بدمينتــون، دووميدانى، 
شمشــيربازى،  دوچرخه سوارى،  بســكتبال، 
قايقرانى، تنيــس روى ميز و تيــر و كمان با 
كســب نتايج ضعيف از دور مســابقات كنار 
رفتند و حال تمام اميد ايران اســالمى به گروه 
دوم كاروان و دالوران كشــتى، وزنه بردارى و 
كاراته دوخته شده است تا آنها آبرودارى كنند 
و مدال كســب كنند. هر چند در اين المپيك 

اميد چندانى به وزنه بردارى نيست.

مــــا  ا
از  يـكى 
رشــته هاى 
تيمــى و جذاب 
پاى  را  ايرانيــان  كــه 
تلويزيون ميخكوب مى كند رشته 
مهيج واليبال اســت كه تيم ملى كشورمان در 
گروه نخست با تيم هاى لهستان، ژاپن، كانادا، 

ايتاليا و ونزوئال همگروه است.
ســروقامتان كشورمان كه در سال هاى اخير از 
رشــد قابل قبولى برخوردار بوده اند با هدايت 
والديميــر الكنو روس قدم بــه اين رقابت ها 
گذاشــت و آغاز رويايى داشــت. اين تيم در 
نخستين بازى لهستان پرمدعا و قهرمان 2 دوره 
المپيــك را با ارائه يك بازى زيبا و حســاب 
شده 3 بر 2 از سر راه برداشت تا با روحيه اى 
مضاعف بازى ها را دنبال كنــد. تيم ايران در 
دومين بازى نيز مقابل ضعيف ترين تيم گروه 
ونزوئــال 3 بر صفر پيروز شــد تا اميد در دل 

ايرانى ها زنده شود.
اما تيم ملــى واليبال در بازى ســوم و مقابل 
كانادا بازى پر انتقادى را به نمايش گذاشــتند 
و با دست كم گرفتن حريف 3 بر صفر بازنده 
شــدند تا سرنوشت صعود به اگر و اما كشيده 
شود سروقامتان كشورمان در چهارمين ديدار 
ايتالياى دگرگون شــده را مقابل خود ديدند و 
در ديدارى سخت و نفس گير بازى را 3 بر يك 

واگذار كردند تا سرنوشت صعود ايران به اگر 
و اما كشيده شود و يأس و نااميدى بر اردوى 

تيم ملى سايه بياندازد.
امــا واليبــال ايــران امــروز در آخريــن و 
سرنوشت ســازترين بازى خــود در المپيك 
2020 بايد مقابل ميزبــان رقابت ها ژاپن قرار 
بگيــرد و در اين بازى محكوم به برد اســت 
ايــران تنها با غلبه بر ژاپــن مى تواند در جمع 
4تيم صعودكننده قرار بگيــرد ژاپنى ها كه در 
ليگ ملت ها تيم ملى كشــورمان را شكســت 
داده بودند امروز در خانــه به دنبال تكرار آن 
بازى هســتند و تيم ملى كشــورمان نيز براى 
آنكه صعود خود را مســجل كند در اين ديدار 
محكوم به برد است و اين بازى براى هر 2 تيم 

حكم مرگ و زندگى را دارد.
در جدال 2تيم روى كاغــذ ايران برترى دارد 
و اگر ملى پوشــان بازى خود را انجام دهند به 
راحتى مى توانند از سد بازيكنان كشور آفتاب 
تابان بگذرند. واليبال امروز مى تواند با غلبه بر 
ژاپن به جمع 8 تيم برتر المپيك صعود كند و 

تاريخ ساز شود.
ــه  ــود ب ــورت صع ــورمان در ص ــال كش واليب
احتمــال فــراوان بــا يكــى از 2 تيــم قدرتمنــد 
حذفــى  مرحلــه  در  روســيه  يــا  برزيــل 

مى شــود. روبــه رو 
بــه هر حــال اميدواريم دهــه دوم بازى هاى 

المپيك به سود ايرانى ها رقم بخورد.

با گذشت 10 روز از المپيك 2020

ايران از امروز 
به دنبال مدال المپيك است 

پرسپوليس قهرمان 
ليگ برتر شد

 هفته سى ام مسابقات ليگ برتر با برگزارى 
8 ديدار پيگيرى شد و تيم فوتبال پرسپوليس 
موفق شــد با غلبه بر پيكان عنوان قهرمانى را 
كسب كند. پرسپوليس در روزى كه پيش بينى 
مى شد كار ســختى مقابل پيكان داشته باشد 
كار را طوفانى آغاز كــرد و اجازه نداد تارتار 
و تيمش خودشان را پيدا كنند. پرسپوليس در 
اين ديدار با 2 گل به برترى رســيد تا پنجمين 

قهرمانى خود را در شهر قدس رقم بزند. 
ديدار تيم هاى اســتقالل و ســپاهان يكى از 
حســاس ترين مســابقات اين هفته بود كه با 
برترى شاگردان نويدكيا به اتمام رسيد پيروزى 
2 بــر يك زردپوشــان اصفهانــى غم انگيز و 
تلخ ترين برد سپاهان در آزادى بود. در  طرف 

مقابل اســتقالل بــا مجيدى پــس از هفته ها 
شكست خورد. تيمى كه پس از شكست مقابل 
پرســپوليس در ليگ به هيچ تيمى رحم نكرده 
و در تمامى مســابقات پيروز شده بود در گام 
آخر بازى را در ورزشــگاه آزادى به حريفش 
واگذار كرد. ذوب آهن با مجتبى حسينى در نيم 
فصل دوم روز خوش نداشت و لحظه به لحظه 
مثل شــمع آب مى شد، اما شام آخر اين مربى 
و شاگردانش در ليگ بيستم با شادى و خنده 
صرف شد. نماينده اصفهان كه از آن به عنوان 
نايب قهرمان آســيا در اين شهر ياد مى كنند در 
بازى كه مس جوانمردانه به ميدان رفت با يك 
گل مغلوب شد، اما شكست سايپا به كام مردان 
حسينى شيرين شد و اين تيم را در ليگ برتر 
حفظ كرد تا كام فوتبال اصفهان با از دســت 
رفتن قهرمانى سپاهان بيشتر از اين تلخ نشود.

ســايپا كه در 2 بازى آخر خــود عملكردى 
اميدوارانــه داشــت در بــازى بــا تراكتور با 

انگيزه و اميد به پيروزى وارد زمين شــد، اما 
گل زودهنگام واســعى تمــام برنامه هاى تيم 
پايتخــت را بــه هم زد تا نارنجى پوشــان در 
تبريز با شكست سنگين5 بر يك با ليگ برتر 
وداع كنند. ديدار پديده و فوالد در شرايطى به 
تساوى بدون گل رســيد كه شاگردان نكونام 
براى حفظ جايگاه چهارمى فصل گذشته نياز 
به پيروزى داشــتند. در نهايت هم اين اتفاق 
صورت نگرفت تا نكونام تلويحا اشاره كند كه 

فصل بعد در فوالد نخواهد بود.
ديدار نساجى و گل گهر در سيرجان با نتيجه 2 
بر 2  براى نساجى به اتمام رسيد. در اين بازى 
فوتبال جوانمردانه اى از سوى نساجى ارائه شد 
و در پايــان اين بازى قلعه نويى به اتفاقاتى كه 
در اين يكى 2 ســال بــراى وى رخ داده ابراز 
ناراحتــى كــرد.  در روزى كه نفت مســجد 
سليمان موفق شــد با يك گل آلومينيوم را در 
خانه اش شكســت دهد خرمگاه در نشســت 

خبرى ادعا كرد برخــى بازيكنان آلومينيوم به 
فكر فصل آينده خود بودند.

بازى در آبادان آنقدر در جدول بى تأثير بود كه 
اكبرپور قبل از بازى مدعى شد مجبور شديم 
به آبادان سفر كنيم. نفت با برترى 2 بر يك در 
روز آخر در جايگاه دهم جدول جا خشــك 
كرد و ماشين ســازى كه از هفته ها قبل سقوط 

كرده بود با شكست با ليگ برتر وداع كرد.
در پايان ليگ بيســتم پرســپوليس، سپاهان و 
استقالل با كسب رتبه نخست تا سوم سهميه 
ليگ قهرمانان را كســب كردنــد و تراكتور با 
كســب عنوان چهارم و كســب سهميه ليگ 
قهرمانان چشم به قهرمانى استقالل يا سپاهان 

در جام حذفى دوخته است.
در انتهاى جدول نيز ســايپا و ماشــين  سازى 
تبريــز به ليگ يك ســقوط كردنــد و 2 تيم 
فجرسپاسى شيراز و هوادار تهران به ليگ برتر 

صعود كردند.
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

ايران تحت پوشش اينترنت ماهواره اى 
قرار گرفت

 يك كارشــناس حوزه فناورى گفت: اينترنت ماهواره اى تحول 
بزرگى در عرصه ارتباطات جهــان بخصوص ايران ايجاد مى كند و 

مباحثى مانند فيلترينگ به كلى از بين مى رود.
به گزارش ايسنا، اميد رهبر درخصوص اينترنت ماهواره اى در قالب 
پروژه استارلينك با بيان اينكه پروژه استارلينك كه در ايران به عنوان 
اينترنت ماهواره اى شناخته مى شود در آسمان ايران در دسترس است، 
گفــت:  اينترنت ماهواره اى تحول بزرگى در عرصه ارتباطات جهان 
بخصوص ايران ايجاد مى كند و مباحثى مانند فيلترينگ به كلى از بين 
مى رود و سرويس هاى بزرگى چون يوتيوب با سرعت و كيفيت باال 

در دسترس ايرانيان قرار مى گيرد.

چين يك ماهواره ديدبانى زمين پرتاب كرد
 شــركت علوم فضايى و فناورى چين اعالم كرد اين كشور يك 
ماهواره ديدبانى زمين موسوم به "Tianhui 1-04" را پنجشنبه 29 
ژوئيه از مركز پرتاب ماهواره جيوچوان در شــمال غربى بيابان گبى 
پرتاب كرد.به گزارش چايناديلى، اين شــركت فضايى دولتى اعالم 
كرد ماهواره "Tianhui 1-04 " ســوار بر موشــك "النگ مارچ 
٢D"  ســاعت 12:01 بعدازظهر به وقت محلى روز پنجشنبه پرتاب 
شد و اين سيصدوهشــتادويكمين پرتاب موشك سرى النگ مارچ 
بود.اين ماهواره توســط شركت "ايراسپيس دونگ فانگ هونگ"  كه 
شركت تابعه آكادمى فناورى فضايى چين است، توسعه يافته و براى 
انجام آزمايشات علمى، بررسى منابع زمين و نقشه بردارى زمين مورد 

استفاده قرار مى گيرد.

شكوه سحابى سر اسب
 ناســا به تازگى در حساب كاربرى خود در اينستاگرام تصويرى 

باشكوه از يك سحابى منتشر كرد.
 Horsehead)به گزارش ايسنا، در اين تصوير زيبا سحابى سر اسب
Nebula)  قابل مشــاهده است. اين سحابى كه در صورت فلكى 
شكارچى قرار دارد، يكى از ابرهاى گرد و غبار ميان ستاره اى شناخته 
شــده در آسمان اســت. ابر ميان ســتاره اى به توده اى از گاز، غبار و 
پالسما در كهكشــان ها گفته مى شود. ابر ميان ســتاره اى يك ناحيه 
چگال تر از محيط ميان ســتاره اى است. اين سحابى واقع در صورت 
فلكى شكارچى، داراى ستاره هاى درخشان و جوان است و از طرفى 
ميدان مغناطيسى آن نيز بســيار قوى است به طورى كه جريان هاى 

گازى را بسيار تند و سريع به بيرون مى راند.

پيش بينى احتمال زايمان زودرس 
با آزمايش خون

 به گفتــه  محققان دانشــگاه ايالتى ميشــيگان، در ايالت متحده 
آمريــكا از هر 10 نــوزاد يك نوزاد نارس متولد مى شــود. آزمايش 
خــون به همراه ويزيت هاى مداوم مى تواند به پيش بينى خطر زايمان 
زودرس كمــك كند. به گــزارش مديكال اكســپرس، هان هافمن
 (Hanne Hoffmann) اســتاديار دپارتمان علوم حيوانات در 
دانشكده كشــاورزى و منابع طبيعى مى گويد: زايمان زودرس امرى 
رايج است. مطلع شدن از احتمال رخ دادن زايمان زودرس به پزشك 

كمك مى كند تا مادر را بيشتر تحت نظر بگيرد.
هافمن و همكارانش 157 مادر ســالم را كه هيچ  كدام سابقه زايمان 

زودرس نداشتند مورد بررسى قرار دادند.

گردش مريخ نورد چينى روى سياره سرخ
 مريخ نورد چينى "ژورونگ"، سفر خود را در يك ناحيه پيچيده از 

سطح مريخ آغاز كرده است.
 (CNSA)"به گزارش ســى جى تى ان، "ســازمان ملى فضايى چين
 ،(Zhurong)"اعالم كرده اســت كه مريخ نورد چينــى "ژورونگ
پيمودن يك ناحيه پيچيده روى مريخ را آغاز كرده است كه سنگ ها، 

دهانه ها و تپه هاى شنى در آن قرار دارند.
به گفته سازمان ملى فضايى چين، ژورونگ تا امروز 75 روز مريخى 
كار كرده و 708 متر مســافت را طى كرده اســت. يك روز مريخى 

تقريباً 40 دقيقه طوالنى تر از روز زمينى است.
اين مريخ نورد در هفته گذشته به يك تپه شنى سفر كرد و در آنجا به 

بررسى هاى علمى پرداخت.

واكنش سريع خارجى ها 
به ثبت جهانى راه آهن ايران

 راه آهن شمالـ  جنوب ايران كه بندر تركمن را در 
شمال به بندر امام خمينى(ره) در جنوب متصل مى كند، 
در چهل وچهارمين كميته ميراث جهانى يونسكو ثبت 
شد. طول مسير ثبت  شده حدود  هزار و400 كيلومتر 
اســت كه همزمان با آن 89 ايستگاه منتخب به دليل 
ارزش هاى تاريخــى و كاركردى، مســتندنگارى و 
همراه با پل هاى شاخص، تأسيسات و لوكوموتيوهاى 
تاريخى ثبت شده است. ثبت راه آهن سراسرى ايران 
در فهرســت ميراث جهانى يونسكو با واكنش سريع 
برخى گردشگران و آژانس هاى خارجى مواجه شد؛ 
پيام هايى فرستاده شــده است كه براى سفر در مسير 

جهانى  شدن ابراز عالقه كرده اند.
به گزارش ايســنا، يك پژوهشــگر راه آهن، مبتكر و 
مجرى گردشــگرى راه آهن درباره اثــر اين ثبت در 
گردشگرى، گفت: معموالً يكى از انگيزه ها و عوامل 
كنجكاوى براى انتخاب مقصِد سفر، فهرست ميراثى 
است كه در يونســكو ثبت شده است، وقتى راه آهِن 
يك كشــور آن هم با اين گســتردگى در فهرســت 
ميراث جهانى يونسكو ثبت شده باشد، حتماً عالقه و 

كنجكاوى ايجاد مى كند.
محمد محســنيان به مشــكلى در ســفرهاى ريلى 
اشــاره كرد و افزود: اكنون كــه راه آهن ايران مقصد 
عمومى ترى شده اســت، اگر گردشگران خارجى و 
حتى داخلى بخواهند در اين مسير سفر كنند، وضعيت 
و زيرساخِت نامناسب مسير و امكانات راه آهن را كه 

ببينند، ضد تبليغ مى شود.
وى بيــان كرد: به نظرم راه آهن سراســرى، در همين 
محدوده اى كه ثبت جهانى شده است، 2 مسير بسيار 
جذا ب براى سفر دارد؛ گرمســار تا شيرگاه و درود 
تا انديمشك، در حالى  كه همين مسيرها ضعيف ترين 
زيرســاخت را دارند كه خيلى حيف است. در مسير 
ريلى شمال، دســت كم يك جاده در نزديكى راه آهن 
وجود دارد و مى توان از طريق آن زيبايى مسير ريلى 
را هم مشــاهده كرد، اما در مسير جنوب همين مقدار 
امكانات را هم نداريم و اين خيلى حيف اســت كه 

چنين فرصتى را در گردشگرى از دست بدهيم.
محســنيان  گفت: ســال 1396 وقتى نخستين قطار 
گردشــگرى را راه انــدازى كرديم، هــر رام(واحد 
شمارش) قطار را 900 هزار تومان كرايه مى كرديم، اما 
راه آهن يكباره به اين نتيجه رسيد كه چرا به اين سفرها 
يارانه بدهد و قيمت را تا 16 ميليون تومان براى كرايه 

هر رام افزايش داد.
وى درباره صرفه اقتصادى گردشگرى ريلى نيز گفت: 
مصداقى در اين باره صحبت كنم، ســال 1396 وقتى 
نخســتين قطار گردشــگرى را راه اندازى كرديم هر 
رام(واحد شــمارش) قطار را 900 هزار تومان كرايه 
مى كرديم، اما راه آهن يكباره به اين نتيجه رســيد كه 
چرا به اين سفرها يارانه بدهد و قيمت را تا 16 ميليون 
تومــان براى كرايه هر رام افزايــش داد تا حاال كه به 
قيمت آن اشــاره نمى كنم چقدر زيادتر شده است. از 
طرفى، محدوديت هاى كرونا مزيد بر علت شــده و 
نمى توان قيمت را سربه سر تعيين كرد. فكر نمى كنم 
ديگر با 350هزار تومان هم بتوان سفر ريلى يك  روزه 
برگزار كرد. وى  در ادامه بيان كرد: البته كه اين گرانى 
در ســفرهاى زمينى هم اتفاق افتاده است، اما آن سفر 
با قطار قابل قياس نيست، چون شما تجربه توقف در 
نقاطى از راه آهن را داريد كه با هيچ وسيله و در هيچ 
شرايط ديگرى چنين امكان و فرصتى را پيدا نمى كنيد. 
به هر حال هزينه هاى سفر به قدرى گران شده كه سفر 

از سبد قشر متوسط جامعه خارج شده است.
محسنيان درباره اولويت راه آهن با توجه به ثبت جهانى 
نيز گفت: اولويت راه آهن ســفرهاى برنامه اى است. 
در ابتدا هم خيلى ســخت بود مسئوالن آن را توجيه 
كنيم كه براى قطار گردشــگرى مقصد هدف نيست، 
بلكه مسير اهميت دارد. از طرفى، بار براى مجموعه 
راه آهن صرفه اقتصادى بيشترى دارد. درست است كه 
اولويت يك را به قطار مســافرى مى دهد، اما در واقع 
اين يك لطف به شمار مى آيد. راه آهن ريالى از قطار 
گردشگرى سودى نمى برد، ولى به لحاظ ارتقاء برند و 

وجهه برايش صرفه دارد.

نقش مردم در ثبت جهانى هورامان
 مديــران فرهنگى در گفت وگويى مجــازى با موضوع «ثبت جهانى 
هورامان» بر همراهى مردم براى ثبت هاى جهانى انجام  شــده در داخل 
كشــور تأكيد كردند و ايران را نخستين كشورى دانستند كه هنرمندانش 
براى ثبت جنگل هاى هيركانى و منطقه اورامانات كمك كردند؛ اقدامى 

كه يكى از امتيازها براى گرفتن رأى نهايى يونسكو بود.
در نت گپ يونسكويى كه هفتم مردادماه برگزار شد و ثبت هاى جهانى 
محورى براى گفت وگو، دوستى و صلح ميان ملت ها مطرح شد، دبيركل 
كميسيون ملى يونسكو ايران، در سخنانى گفت: با توجه به وجود ميراث 
ملموس و ناملموس زيادى كه در كشور براى ثبت وجود دارند، در ثبت 
مكان ها و فضاها، سياســتى هوشــمندانه در پيش گرفته ايم كه بر مبناى 
آن صرفاً به  جاى ثبت يك بنا و يك نقطه مشــخص، مناطق و فضاهاى 

گسترده ترى را ثبت مى كنيم.
حجت ا... ايوبى، ثبت جهانى راه آهن سراسرى را به  عنوان بيست وپنجمين 
ميراث ملموس كشــور كه حدود هزار و400 كيلومتر منظر فرهنگى را 
در برمى گيرد و حتى نخســتين ميراث صنعتى كشور محسوب مى شود 
نمونه اى از اين فضاها دانست و افزود: منظر فرهنگى هورامان(اورامانات) 
در استان هاى كرمانشاه و كردســتان با حدود 409هزار هكتار عرصه و 
حريم كه 106هزار هكتار آن مربــوط به عرصه و 303 هزار هكتار نيز 
جزو حريم اســت، موجب ثبت هزاران كيلومتر از سرزمين مان شدند و 
در نهايت مجموعه اى عظيم از سراسر كشور در فهرست ميراث جهانى 

به ثبت رسيد.
وى يكى از وظايف و رســالت هاى يونسكو و به تبع آن كميسيون هاى 
ملى يونسكو را رونمايى از اين گنجينه هاى بشرى به  واسطه ثبت آنها و 
بيدارى و آگاهى هرچه بيشــتر افكار عمومى در نگهدارى و پاسداشت 
ميراث و جلوگيرى از تخريب آنها دانســت و گفت: به  عنوان مثال پس 
از ثبت جنگل هاى هيركانى در ســال 2019، خــود بوميان آن منطقه و 
ديگر مردم، كوچ ترين دســت درازى و آسيب به اين منطقه را بالفاصله 
گزارش مى كردند و مانع از انجام آنها مى شــدند.ايوبى با تأكيد بر اينكه 
ايران، نخســتين كشورى اســت كه هم در ثبت جنگل هاى هيركانى و 
هم اورامانات از هنرمندان كمك گرفته اســت، افــزود: اين اقدام يكى 
از امتيازها در ثبت هاى جهانى اســت؛ يعنى حساس بودن افكار عمومى 

نسبت به آن ثبت.
وى با بيان اينكه ارزيابان اگر تصور كنند افكار عمومى نســبت به مسأله 
بى اعتنا هســتند، ثبت آن منطقه بــه عقب مى افتد، بيان كــرد: به گفته 
ناظران يونســكو، هنرمندان ما سال گذشته نمايشگاه عكس خوبى براى 
اورامانات برگزار كردند و وقتى بازرســان آمدند از ديدن اين نمايشگاه 
عكس شگفت زده شدند.دبيركل كميسيون ملى يونسكو- ايران با تأكيد 
بر اينكه حدود  700 روســتا در منطقه هورامــان/ اورامانات قرار دارند 
گفت: با ثبت جهانى اين منظر فرهنگى اينها ديگر صرفاً روستا نيستند و 
جهانيان هر آنچه را مربوط به آيين ورسوم، فرهنگ، سبك زندگى و حتى 
معمارى ابنيه آنهاست مى بينند و آن را يك آيينه تمام نما از فرهنگ يك 

كشور و يك ملت مى دانند.
 موسيقى و معمارى هورامان محل تالقى مردم با يگديگر

عضو هيأت علمى گروه باستان شناســى دانشگاه بوعلى نيز در سخنانى 
به اين نكته اشــاره كرد كه اورامانات در خط زلزله قرار گرفته اســت، 
ولى مردم برحسب تجربه اى كه از قبل داشته اند آثار معمارى خود را به  

گونه اى ساخته اند كه در برابر زلزله مقاوم باشند.
ابراهيــم زارعى با تأكيد بر اينكه موســيقى و ادبيات ميراث معنوى اين 
منطقه شــناخته مى شــوند، گفت: اين فرهنگ در طول هزاران ســال 
نگهدارى شــده اســت به  طورى كه در اين خطــه بزرگانى در حوزه 
موســيقى، ادب و عرفان بوده اند كه مســائل مهم و كليدى را آموزش 
داده اند، بنابراين بايد اين مسائل را به نسل جوان منتقل كنيم تا آنها نيز با 

عشق و عالقه ميراث اين منطقه را حفظ كنند.
 مشاركت باالى جامعه محلى در ثبت جهانى اورامانات

مدير پايگاه منظر فرهنگى هورامان  نيز در ســخنانى به 2 معيار سوم و 
پنجم كه اورامانات بر اســاس آنها در فهرســت ميراث جهانى يونسكو 
به ثبت رسيد، اشــاره كرد و افزود:  معيار پنجم ناظر بر تعامل انسان با 
طبيعت اســت. براى مثال در اين منطقــه مردم به  خوبى مصرف آب را 
مديريت مى كنند كه اين مسأله بخشى از ميراث ملموس و ناملموس را 

در بردارد. ما در اورامانات پديده خلق زمين را داريم.
پويا طالب نيا  با اشاره به ايجاد قنات توسط ايرانى ها پس از مطرح شدن 
كمبــود آب در فالت ايران، گفت: در نمونه دوم نيز در اورامان زمين را 

خلق كردند يعنى از كمترين زمين بيشترين بهره را بردند.
 هورامان؛ مهمترين ميراث تاريخ معنوى ايران  

رئيس ايكوم ايران و رئيس باشــگاه نوروز در سخنانى گفت: موسيقى، 
معمارى و شرايط جغرافيايى اين منطقه (هورامان) به گونه اى مهم است 
كه مانند يك محل تالقى موجب ارتباط مردم اين سوى زاگرس با مردم 

آن سوى زاگرس شده است.
سيد احمد محيط طباطبايى با تأكيد بر اينكه هورامان؛ سرزمين خورشيد 
يكى از مهمترين ميراث تاريخ معنوى ماست، بيان كرد: ما مى توانيم رابطه 

سازنده انسان و طبيعت را در آن ببينيم.
پرونده«منظر فرهنگى هورامان/ اورامانات»در چهل وچهارمين نشســت 
اجالس كميته ميراث جهانى يونسكو (سه شنبه پنجم مردادماه 1400 برابر 
با 27 جوالى 2021) در شــهر فوجو چين بررســى شد و با تصويب 
اعضاى كميته، به  عنوان بيست وششــمين ميراث ملموس كشورمان در 

فهرست ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيد.
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■ حديث:
امام كاظم(ع):

هر كس اين روزى را از حاللش بجويد تا آن را براى خود و خانواده اش فراهم آوَرد ، مانند 
مجاهِد در راه خداوند عز و جل است.

 الكافي : ج 5 ص 93 ح 3

 مواردى كه ذكر شــد از جملــه مباحثى بود كه 
مى توانست برخى از بسترها را براى عينيت بخشيدن 
و به توســعه گردشــگرى و  افزايش اشــتغال در 
ايــن زمينه كمك كند، از اين رو محور جلســات و 
پيگيرى هاى  داراى اولويت در كميسيون گردشگرى 
شوراى پنجم قرار گرفتند. يكى از مواردى كه بارها 
براى بررســى چرايى آن در شوراى پنجم جلساتى 
تشكيل شد موضوع مهم پرونده جهانى شدن همدان 

بود كه متأسفانه به سرانجام نرسيد. 
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شهر همدان در اين زمينه در نشست 
خبرى خود با رســانه هاى همدان، با بيان اينكه در 
رابطــه با مبحث ثبت جهانى مظلوميت همدان ديده 
مى شــود، گفت: در ثبت جهانى به همدان ظلم شده 
است از طرفى اينها مسائلى نيست كه بخواهيم با آنها 
سياسى برخورد كنيم ثبت جهانى يك مطالبه عمومى 

است، اما در ثبت جهانى سياسى كارى كردند.
حســين قراباغى با اشاره به اينكه بحث توسعه شهر 
همدان هميشــه مطرح بوده است، بيان كرد: اين امر 
با ورود سرمايه گذار گره خورده و متأسفانه موانعى 
وجود دارد كه مانع از ورود سرمايه گذار به شهر شده 

است اگرچه در مواردى نيز اين تابو شكسته شد.

  شهر همدان از مسير توسعه 
جا مانده است

 وى با بيان اينكه شــهر همدان از مسير توسعه جا 
مانده اســت، گفت: به عنوان مثال شــهر همدان از 
ديگر شهرســتان هاى اســتان مانند شهرهاى مالير، 
تويســركان و اللجين عقب تر است و اين مسأله با 

ورود سرمايه گذار به شهر رابطه مستقيم دارد.

عضو  ايــن 
شــوراى شهر 
افــزود:  همــدان 
همچنين كل مشــكالت در مركز استان وجود دارد 
و بايــد دغدغه و حساســيت در اين زمينه بيشــتر 
شود دغدغه گردشــگرى از پارلمان شهرى آغاز و 
از مديريت شــهرى مطالبه گرى شود بسيار درست 

و به جا بود.
وى با اشــاره به اينكه گردشگرى يك صنعت پاك 
اســت، گفت: اگر ايــن صنعت توســعه پيدا كند 
دســتاوردهاى فراوان و مؤثرى مى تواند داشته باشد 
از طرفــى اين صنعت هيچگونــه تهديدى ندارد و 
مى توانيم شهر خود را در اين مسير به جايگاه واقعى 

برسانيم و هويت شهر را معرفى كنيم.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شوراى شــهر بيان كرد: آثار و بناهاى واجد ارزش 
فراوانى در شــهر داريم كه نتوانســته ايم آنطور كه 
بايد آنها را معرفى كنيم و در راستاى معرفى هويت 

تاريخى خود ضعف داشتيم.
وى بــا بيــان اينكــه دربــاره ثبت جهانــى مقبره 
استرومردخاى نيز كوتاهى شد، بيان كرد: برگزارى 
اجالس ها و همايش هاى مختلف و انعقاد تفاهمنامه 
گردشــگرى غرب كشور از جمله كارهاى خوب و 
بزرگى بود كه مطالبه عمومى بود و توســط شوراى 
شهر پيگيرى شد و اميدواريم در شوراى بعدى نيز 

ادامه يابد.

  در پروژه هاى شهرى
 نبايد معامله و سياسى كارى كنيم

قراباغى گفت: همچنين در توســعه زيرساخت هاى 

گردشــگرى و پياده راه ســازى اقدامات قابل قبولى 
انجام شــد و به عنــوان مثال مى تــوان به جانمايى 
بوستان اكباتان و تشويق در نماسازى شهرى اشاره 
كــرد اگرچه در مــورد دوم كوتاهى هايى به ويژه در 

بافت تاريخى شهر انجام گرفت.
اين عضو شــوراى شــهر همدان بيان كرد: موانع 
ســرمايه گذارى در شهر وجود داشــته و دارد و 
اين جريان هر روز در شــهر قوى تــر و غليظ تر 
مى شــود كه در اين مــورد نبايد معاملــه كنيم و 
سياسى كارى را وارد كنيم و نمونه آن پروژه هايى 
مثل اســكاى مال اســت كه برخــى از آنها 28ماه 
است كه در همدان زمين گير شده اند، بنابراين اين 
جريان خطرناكى است كه در شهر در حال تقويت 

شدن است.
وى افزود: درباره بازار ميوه و تره بار غرب كشور نيز 
موانعى ايجاد شد و ســرمايه گذار مايل به ادامه كار 
نشــد چراكه كارها بايد با تشريفات قانونى صورت 
مى گرفت، اما بدون تشريفات صورت گرفت و اين 

مسأله موجب فرصت سوزى شد.
قراباغى با اشــاره به اينكه اقداماتــى مانند احداث 
آزادراه، راه آهــن و ايجاد زيرســاخت فرودگاه در 
راستاى زيرســاخت هاى موردنياز گردشگرى بوده 
اســت، گفت: ايجاد ســايت انرژى خورشــيدى، 
ســاماندهى خانه مســافرها كه معظل بزرگى بوده 
و هنــوز هم بــه طور كامــل رفع نشــده و ايجاد 
كانكس هاى گردشگرى از جمله كارهايى بود كه در 

اين كميسيون پيگيرى شد.
وى بيــان كــرد: ايجــاد مديريت گردشــگرى در 
شهردارى همدان، تشكيل دبيرخانه خواهرخواندگى، 
ايجاد مجتمع تفريحى، گردشگرى عصر طاليى كه 

در حال حاضر 85 سوئيت آن آماده بهره بردارى است 
و با ســرمايه هزار و 700 ميليارد تومان براى حدود 
هزار نفر اشــتغالزايى مى كند از ديگر اقداماتى است 

كه در راستاى توسعه گردشگرى انجام شد.
اين عضو شوراى شهر همدان در ادامه گفت: شركت 
در نمايشــگاه هاى داخلى و خارجــى، ايجاد كميته 
گردشگرى خوراك ايران و تأسيس دبيرخانه آن نيز 
از جمله كارهايى اســت كه با پيگيرى به سرانجام 

رسيد.
قراباغى درباره رودخانه هايى مسير گنجنامه كه جزو 
انفال عمومى است، بيان كرد: اين منطقه تفريحى و 
گردشگرى توسط باغداران غصب شده است و اداره 
آب هم يك سال است كه قرار بوده مطالعه خود را 
در اين زمينه به شــورا تحويل دهد، اما تاكنون اين 

اتفاق نيفتاده است.
وى با اشاره به اينكه همدان ظرفيت بااليى در زمينه 
گردشــگرى مذهبى دارد، گفت: حدود 20 ميليون 
زائــر در ايام اربعين از اين مســير عبور مى كنند كه 
ظرفيت بســيار خوبى براى راه اندازى گردشــگرى 

مذهبى در همدان محسوب مى شود.
قراباغــى در رابطــه با خريد بناهــاى واجد ارزش 
تاريخى توسط شهردارى هم بيان كرد: بناهايى مانند 
عمارت جنانى و خانه ســيفى ها در محله جوالن در 
حال انجام است و معتقديم ميراث فرهنگى به تنهايى 
نمى تواند از اين بناها حفاظت و نگهدارى كند، بلكه 
شهردارى نيز بايد ورود كند عالوه بر اين در بودجه 
سال گذشته رقمى به اين مورد اختصاص داده شده 
بود كه بــه اولويت هايى مانند پل شــهيد همدانى 
اختصــاص يافــت، اما در ســال 1400 به صورت 

اولويت ديده شده است.

در آخرين جلسه كميسيون گردشگرى شورا اعالم شد

همدانى ها ثبت جهانى را 
 سياسى كردند

■ محور قرار گرفتن مسائل گردشگرى در پروژه هاى شهرى 
■  آغاز مطالعه براى برگرداندن رودخانه ها به شهر همدان

■  اهتمام براى ايجاد ارتباط كميسيون تخصصى گردشگرى با رسانه ها 
و فعاالن

■  ارائه برنامه هاى اجرايى و بررســى طرح هاى كارشناسى در راستاى 
توسعه گردشگرى شهرى همدان

■  اصالح فرايندهاى مالى در شهردارى همدان
■  راه اندازى حسابرسى هاى شهردارى 

■  توسعه مباحث اقتصادى
■   جذب سرمايه گذار و رونق گردشگرى

استقرار كتابخـانه 
سيار«يار مهربـان» 

در عبـاس آبـاد
 مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
از اســتقرار كتابخانه عمومى ســيار«يارمهربان» در 
مجتمع تفريحى توريستى عباس آباد در طرح«آخر 

هفته ها با كتاب» خبر داد.
ارائه خدمت كتابخانه سيار«يار مهربان» در مجتمع 
فرهنگى تفريحى عباس آباد همدان همزمان با ايام 

عيد سعيد غديرخم آغاز شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با بيان 

اينكــه مطالعه يكى از مهمتريــن  عناصر براى پر 
كردن مطلوب اوقات فراغت اســت، بيان كرد: به 
همين دليل در مجتمع تفريحى توريستى عباس آباد 
كتابخانه سيار«يار مهربان» مستقر شد تا  عموم مردم 
از اقصى نقاط استان و حتى كشور كه براى گذراندن 
اوقــات فراغت به ايــن مكان مراجعــه مى كنند، 

خدمات فرهنگى و امانت كتاب دريافت كنند.
عاطفــه زارعى گفت: مراجعه كننــدگان اگر عضو 
كتابخانه نيســتند مى توانند در هــر كتابخانه اى كه 
مايلند  عضو شوند و از خدمات كتابخانه عمومى 

محل زندگى خود و اين كتابخانه استفاده كنند.
وى بــا بيان اينكــه اعضاى كتابخانه هاى اســتان 
مى توانند با ارائــه كارت عضويت از اين كتابخانه 
خدمات دريافــت كنند، بيان كرد: ايــن كتابخانه 

روزهاى پنجشنبه از ســاعت 17:30 تا 21 به ارائه 
خدمات مى پــردازد. مهدى مجيــدى، مديرعامل 
شركت سياحتى عليصدر گفت: امروز شاهد آغاز 
فعاليت كتابخانه سيار يار مهربان در مجتمع تفريحى 
توريستى عباس آباد هســتيم كه به همت اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى استان و شهردارى راه اندازى 
شــده و اقبال  مردم از اين مجتمع به ويژه در آخر 

هفته ها فرصت مناسبى براى مطالعه است.
عضو شــوراى اســالمى شــهر همدان بيان كرد: 
كتابخانه ســيار«يار مهربان» فعاليت خود را مدتى 
است كه آغاز كرده و در تابستان با همكارى شركت 
ســياحتى عليصدر در مجتمع تفريحى توريســتى 

عباس آباد مستقر شده است.
رضوان سلماســى افزود: كتابخانه را دوست داشته 

باشيم و هميشه با كتاب باشيم، زيرا مطالعه درهاى 
بسته را بر روى مردم مى گشايد.

محمدرضــا بياناتــى، رئيــس ســازمان مديريت 
حمل ونقل بار و مسافر شــهردارى همدان با بيان 
اينكه اين اقدام مؤثر در پيشبرد امور فرهنگى است 
تا مردم به مطالعه تشــويق شوند گفت: در شرايط 
شــيوع بيمارى كرونا، مطالعه بهترين اتفاق است و 
مردم مى توانند در اوقــات فراغت خود به مطالعه 

بپردازند.
اســتقرار كتابخانه ســيار بــا همــكارى اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان، شركت سياحتى 
عليصدر، سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهردارى، 
شــهردارى همدان و انجمن خيرين كتابخانه ساز 

استان  صورت گرفت.


