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و  سوســيس  مصــرف 
اينكه  به  توجه  با  كالباس 
قيمت برخــى از برندهاى 
معــروف آن در هر كيلو به 
تومان  200هزار  از  بيش 
مى رسد و از قيمت گوشت 
و مرغ پيشى گرفته است، 
اما مردم از خريد آن بسيار 
استقبال مى كنند كه اصالح 
اين روش تغذيه اى نياز به 
فرهنگ سازى بيشتر دارد
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يـادداشت
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تبعيض نجومى
1- تاكنــون چندين بار موضــوع حقوق هاى 
نجومى مطرح شــده و مجلس و دولت و نهادهاى 
نظارتــى به ايــن موضوع ورود كــرده و هر يك 
راهكارى براى تكرار نشدن اين اقدام داشته اند.اما 

گويى زور نجومى بگيران از...

يـادداشت روز

5

زنده نگهداشتن غدير به معناى
 زنده نگهداشتن اسالم است 

روز  ذى الحجه الحــرام   18 روز  فــردا   -1  
عيدغدير اســت كه از آن به عنوان عيدا... اكبر ياد 
مى شــود. غدير سرچشــمه واليت است واليت 

على(ع) و اوالدش موضوعى...

 2021 جـــوالى    28   1442 ذى الحجـــه   17   1400 مردادمـــاه   6 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4094  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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بانوى ماليرى 
كارآفرين
 برتر كشور شد

«هورامان» 
ثبت جهانى شد

23000 فرهنگى 
در استان 
منتظر واكسن 
كرونا هستند

تمام قد از 
توليدكنندگان 
حمايت مى كنيم
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

شــركت توســعه معدنــى و صنعتــى صبانــور بــه شــماره ثبــت 
ــر دارد  ــادى 411158378348 در نظ ــماره اقتص 129266 و ش
موضــوع "عمليــات احــداث ســاختمان هــاى مجتمــع همــدان" 
ــكار  ــه پيمان ــه اى ب ــق مناقصــه عمومــى يــك مرحل را از طري

واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
ــنبه 1400/05/09  ــخ ش ــد از تاري ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
  www.sabanour.com  ــى ــه آدرس اينترنت ــه ب ــا مراجع ب

ــد.  ــدام نماين ــه اق ــناد مناقص ــه اس ــه تهي ــبت ب نس
ــروژه در  ــد از محــل اجــراى پ ــر اســت جلســه بازدي الزم بذك
مــورخ 1400/05/12 برگــزار مــى گــردد و آخريــن مهلــت ارائــه 

پيشــنهادات 1400/05/19 مــى باشــد.

استاد حوزه علميه 
در جمع هيأت زينبيون 
امام على است  رمز نفوذ رسانه اىشخصيت و اهالى رسانه:

 مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان 
پيام: با توجه بــه تغييرات عمده اى كه در 
سبك زندگى اغلب خانواده ها ايجاد شده 
و كمبود زمان و مشــغله بــاالى اعضاى 
خانواده، ديگر زمان زيادى براى آشپزى به 
شيوه سنتى باقى نمى ماند. از اين رو بسيارى 
از خانواده ها يا كسانى كه به تنهايى زندگى 
مى كنند به ســمت غذاهايى مى روند كه 
سريع تر و در كمترين زمان آماده مى شوند. 
در اين ميان يكى از مشهور ترين اين غذاها 
انواع سوسيس ها و كالباس ها هستند كه در 
خانواده موادپروتئينى قرار دارند و از نظر 
طعم و مزه براى خيلى ها بسيار دلچسب 
و خوشمزه اســت، بنابراين اســتفاده از 
سوســيس و كالباس در مواقعى كه وقت 
زيادى نداريم گزينه خوبى به نظر مى رسد. 
به همين دليل مصرف سوسيس و كالباس 
نسبت به گذشته به طرز چشمگيرى بيشتر 

شده است.
سوسيس و كالباس با گوشت سفيد(مرغ) 
يا انواع گوشت قرمز تهيه مى شود. گوشت 
گاو و در مواردى بره و گوساله براى تهيه 
اين فرآورده هاى گوشــتى كاربرد دارد. به 
طور كلى سوســيس و كالباس در سراسر 
دنيا تنوع زيادى دارند و انواع آن  براساس 
شــكل، نوع يا مقدار گوشت تقسيم بندى 
مى شوند. در يك طبقه بندى انواع سوسيس 
و كالباس را مى توان به 6دسته پخته شده، 
پخته شده و دودى، خام، خشك، گياهى 
و تخمير شــده تقســيم كرد. معروفترين 
سوســيس هايى كه در بازار ايران نيز رايج 
هستند شامل سوسيس گوشت، سوسيس 
فرانكفورتر، سوســيس آلمانى، سوسيس 
شــكارى، سوســيس كراكف، سوسيس 
سوسيس  كوكتل،  سوســيس  هات داگ، 

بلغارى، سوســيس چريتسو و سوسيس 
انگشتى است.

در ايران گويا ســابقه تهيه سوســيس و 
كالبــاس و تبديل آن از حالت دســتى به 
كارخانه اى به سال 1305 برمى گردد. اما در 
سال هاى بعد اين ارامنه مقيم ايران بودند كه 

اين صنعت را گسترش دادند.
آقاى آرزومانيان در ســال 1337 در محله 
يافت آباد كه در جنوب غربى تهران است، 
يــك كارخانه بزرگ توليد سوســيس و 
كالباس را بنيانگــذارى كرد. اين كارخانه 

همچنان با نام «گوشتيران» فعال است.
آقاى ميكائيليان نيز در سال 1308 مؤسس 
دومين كارخانه بزرگ سوسيس و كالباس 
در تهران بود. اين كارخانه كه در شمال شرق 
تهــران در محله كاظم آبــاد مجيديه قرار 
داشت به دستگاه هاى مدرن آن زمان براى 

توليد سوسيس و كالباس مجهز بود.

براى بررســى ميزان مصرف و همچنين 
بررسى قيمت اين محصوالت پروتئينى و 
به عقيده بسيارى از متخصصان تغذيه اين 
غذاى ناسالم به فروشگاه هاى سطح شهر 
رفتم وقتى وارد فروشگاه شدم قفسه متنوع 
سوســيس و كالباس از برندهاى مختلف 
توجهم را جلب كرد از فروشــنده درباره 
اســتقبال مردم از اين قفسه پرسيدم وى 
گفت: استقبال مردم از اين قفسه بسيار زياد 
اســت به طورى كه روزى 2تا 3 بار اين 
قفسه چيده مى شــود.وى گفت: قيمت ها 
در اين قفســه متفاوت است و مشترى ها 
با توجه به بودجه اى كه دارند از اين قفسه 
خريد مى كنند، اما نكته جالب توجهى كه 
هميشه برايم اهميت دارد و در موقع خريد 
سوسيس و كالباس مشترى ها به آن دقت 
مى كنم استقبال كودكان از اين قفسه است.

با توجه بــه صحبت هاى فروشــنده در 
مورد اســتقبال مردم از خريد سوسيس و 
كالباس نگاهى به قيمت هاى درج شــده 
روى بسته بندى انداختم و چيزى كه بيشتر 
متعجبــم كرد قيمت برخــى از برندهاى 
معروف اين محصوالت بــود كه قيمت 
برخى از آنها حتى از قيمت يك كيلوگرم 

گوشت و مرغ پيشى گرفته بود.
قيمــت بســته هاى 250 تــا 300گرمى 
سوسيس يا كالباس در برخى از برندهاى 
مطرح بــه 50 تا 60هــزار تومان قيمت 
خورده بــود. در حال حاضر يك بســته 
400گرمى كوكتــل از برنــد ميكائيليان 
كــه يكى از برندهاى معــروف و قديمى 
توليد اين محصول اســت  62هزار تومان 
قيمت خورده و روى بسته هاى 250گرمى 
كالباس پپرونى از برند202 قيمت 58هزار 

تومان درج شده است.

با توجه به استقبال مردم از خريد سوسيس 
و كالباس به ســراغ يك متخصص تغذيه 
رفتــم وى درباره مصرف سوســيس و 
كالبــاس گفت: به طوركلى اگــر افراد از 
ايــن فرآورده ها كه حاوى مقادير بســيار 
زيادى موادنگهدارنده است استفاده نكنند 
بهتر اســت، اما اگر هم خواستند از آن در 
برنامه غذايى شــان استفاده كنند تنها يك 
بار در ماه مجاز به اســتفاده از اين غذاى 
پرخطر هستند. اين متخصص تغذيه افزود: 
مصرف سوســيس و كالبــاس عوارض 
زيادى را براى افراد ايجاد مى كند كه يكى 
از آنها بروز ســردرد است كه اين سردرد 
ناشى استفاده از نيتريت در اين ماده غذايى 
است. وى گفت: بهترين شيوه براى پخت 
سوسيس و كالباس گريل كردن آن است 
و اگر هم كســى اصرار بر استفاده از اين 
محصوالت را دارد بهتر اســت كه آن را 
گريل كند و از روغن براى سرخ كردن اين 

محصول استفاده نشود.
مصرف  افــزود:  تغذيه  متخصــص  اين 
سوسيس و كالباس در درازمدت موجب 
چاقى و مشكالت گوارشى مى شود و بهتر 
اســت كه مردم براى طبخ ساندويچ هاى 
خود از گوشــت و مرغ استفاده كنند كه 

سالم تر باشد.
با اين بررسى ها به اين نتيجه مى رسيم كه 
مصرف سوســيس و كالباس با توجه به 

اينكه قيمت برخى از برندهاى
معــروف آن در هــر كيلو بــه بيش از 
200هــزار تومان مى رســد و از قيمت 
گوشت و مرغ پيشــى گرفته است، اما 
مردم از خريد آن  بسيار استقبال مى كنند 
كه اصالح ايــن روش تغذيه اى نياز به 

فرهنگ سازى بيشتر دارد.

سوسيس و كالباس گرانتر و پر طرفدارتر از گوشت و مرغ 
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكار گرامى
سركار خانم راضيه عظيمى

ــه  ــان را صميمان ــزرگ گراميت ــت پدرب درگذش
ــال  ــد متع ــوده،از خداون ــرض نم ــليت ع تس

ــى  ــت اله ــران و رحم ــوم غف ــراى آن مرح ب
ــرم  ــدگان محت ــاير بازمان ــما و س ــراى ش و ب

ــم. ــل خواهاني ــرى جمي صب

با شكست در ضيافت پنالتى ها 

شهردارى همدان 
نايب قهرمان كشور شد
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عزم شوراى ششم براى شفافيت مالى جدى است؟

انتشار نمادين ليست اموال
■ اعضاى شوراى پنجم چه زمانى ليست اموال خود را مجدداً اعالم مى كنند؟

معاون اقتصادى استاندار مى گويد كمبود مرغ نداريم

جوجه ريزى بى سابقه 
در همدان
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خبـرخبـر
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شنيده هـا
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تبعيض نجومى
 1- تاكنون چندين بار موضوع حقوق هاى نجومى مطرح شده و 
مجلس و دولت و نهادهاى نظارتى به اين موضوع ورود كرده و هر 

يك راهكارى براى تكرار نشدن اين اقدام داشته اند.
اما گويى زور نجومى بگيران از مخالفان پرداخت هاى نجومى بيشتر 

است و داستان پرداخت هاى نجومى همچنان ادامه دارد.
2- در آخريــن نمونه ها از پرداخت هاى نجومــى، پاداش ميلياردى 
هيأت مديره چنــد بانك و حقوق هاى نجومى مديــران مناطق آزاد 

منتشر شده است.
2 نمونه از پرداخت هاى عجيب در بدترين شــرايط اقتصادى كشور 
كه فيلم منتشــر شده از  نحوه تصويب يكى از پاداش ها و چانه زدن 
بــراى 100 ميليون ناقابل و صلوات پايانــى آن! مردم را از تبعيض 
در پرداخت هــا و نبود عدالت در اين بخش دلگير و گاليه مند كرده 

است.
3- رسم بر اين است كه پس از كشف اسنادى از حقوق هاى نجومى 
و در صورت انتشار اين اسناد توســط رسانه ها، افراد دريافت كننده 
حقوق هــا عزل و در بهتريــن حالت محكوم بــه بازگرداندن مبالغ 
دريافتــى اضافى به بيت المال مى شــوند، اما تكــرار اين موضوع و 
عالقه به دريافت حقوق نجومى حكايت از كافى نبودن كيفر با جرم 
انجام شــده و دســت درازى به بيت المال دارد كه نيازمند توجه و به 

روز رسانى است.
4- در كنــار پرداخت هــاى نجومــى حقوق به برخــى مديران در 
بخش هايى از دولت، تبعيض در پرداخت حقوق در بين كاركنان قوا 
و حتى دســتگاه ها با هم نيز از موارد بى عدالتى در پرداخت و رفتار 

غيرقانونى با كاركنان است .
سالهاست كه تالش مى شود در قالب هايى چون نظام هماهنگ پرداخت 
يا قانون خدمات كشورى، حقوق مبنايى عادالنه داشته باشد اما اكنون 
اين عدالت به هم خورده و نارضايتى كاركنان برخى مجموعه ها و در 

نتيجه كاهش انگيزه و بهره ورى را به دنبال داشته است.
5- از داليــل مهم بروز اين بى عدالتى و تبعيض در پرداخت حقوق 
اســتفاده موردى از ظرفيت هاى قانونى به نفع مجموعه اى با مجوز 

دولت يا مجلس به دليل قدرت رايزنى آن مجموعه است.
اين نوع اقدامات شــرايطى را به وجود آورده كــه اكنون نيروهاى 
با ســابقه بــاالى برخى مجموعه ها بــه دليل برقرار نشــدن برخى 
ظرفيت هاى قانونى از نيروى تازه استخدام شده مجموعه اى كه اين 
ظرفيت هــا را با رايزنى موفق، فعال كرده دريافتى كمترى دارد و در 
شرايط اقتصادى امروز معيشت نيروهاى اين مجموعه ها با سختى ها 

و مشكالتى مواجه شده است.
6- قانون اگر براى همه اجرا نشود، تبديل به بى قانونى شده و احساس 

تبعيض و بى عدالتى را تقويت و منجر به نارضايتى خواهد شد.
حال آنكه مراد از  قانون تبديل خواست مردم به مصوبه  قانونى است 
تا رضايت مردم افزايــش يابد و حس تبعيض، نابرابرى، بى عدالتى، 

اختالف طبقاتى و چند دستگى در جامعه ايجاد نشود.
7- رئيس جمهور منتخب با علم به اين اختالفات و تبعيضات پرداختى 
در انتخابات از همسان سازى پرداخت حقوق به تمامى حقوق بگيران 

از بيت المال تأكيد داشت و وعده عملياتى شدن اين وعده را داد.
با اين اوصاف بهتر اســت مجلس از تصويب فوق العاده  هاى خاص 
و تســرى اين نوع فوق العاده ها فقط به برخى دســتگاه ها و نهادها 
خوددارى كند تا اليحه همسان سازى حقوق از سوى دولت سيزدهم 
در نخستين فرصت ارائه و تبعيض هاى ايجاد شده رفع و عدالت در 

پرداخت ها به صورت قانونى ايجاد شود.

خاطره نگارى 978 خانواده  شهيد استان همدان 
ثبت شده است

 بنابر اعالم مديركل بنيادشهيد و امور ايثارگران استان همدان تاكنون خاطره نگارى 978
خانواده  شهيد در استان انجام و ثبت شده است كه در صورت بهبود شرايط كرونايى، اين 

آمار افزايش خواهد يافت.
مجيد صفدريان در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 938 خانواده شــهيد شرايط شركت در 
طرح«اســناد افتخار» را دارند، گفت: تاكنون 978 مورد در كل استان همدان خاطره نگارى 
انجام شــده كه با توجه به سهميه 60موردى سال گذشــته در همدان، با صرفه جويى در 

هزينه ها 79 مورد ثبت شده است.

وى بيان كرد: يكى از اقدامات خوب، ارزشمند و ضرورى كه بنياد شهيد و امور ايثارگران 
از سال هاى گذشته آغاز كرده، ثبت خاطرات اقشار مختلف ايثارگران بوده كه در سالجارى 

نيز اين موضوع با اولويت خاطره نگارى جانبازان 70درصد و والدين شهدا ادامه دارد.
اين مقام مســئول گفت: تعداد 183جانباز 70 درصد نيز در قيد حيات هستند كه براساس 
شــرايط جسمانى و اوضاع كرونا، به مرور زمان با اين افراد مصاحبه انجام گرفته و اسناد 

آماده مى شوند.
صفدريان با بيان اينكه ترويج و توســعه فرهنگ غنى ايثار و شــهادت در سطح جامعه و 
آشــنا كردن آحاد مردم به ويژه جوانان و نوجوانان با سبك زندگى و سيره شهدا موجب 
مى شود تا جامعه اى مطلوب و داراى مؤلفه هاى الزم براى يك جامعه اسالمى داشته باشيم 
افزود: يكى از مهمترين راه هاى رسيدن به اين مقصد ارزشمند، ثبت خاطرات خانواده هاى 

معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان است. وى بيان كرد: سينه والدين شهدا مملو 
از خاطرات گرانبهاى فرزندان شهيدشان است و ايثارگران كه همرزم و هم سنگر شهيدان 

بوده اند، خاطرات نفيسى از ايثار و فداكارى خود و دوستان شهيدشان دارند.
مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران اســتان همدان گفت: امروز كه نسل حاضر تشنه 
فرهنگ و معارف شــهدا و ايثارگران است بايد اين ناگفته ها جمع آورى، ثبت و در زمان 

حال و آينده به بهترين نحو براى همگان تبيين و تشريح شود.
صفدريان بيان كرد: انقالب اســالمى و در اســتمرار آن دفاع ما در همه عرصه ها از ابتدا 
تا به امروز، پيوند عميقى با نهضت عاشــوراى امام حسين (ع) دارد، بنابراين هركس و در 
هر كســوتى به اندازه توان خود بايد براى ثبت و نشر فرهنگ ايثار و از خودگذشتگى كه 

موجب به ثمر رسيدن اين حركت مقدس شده گام بردارد.

تاالر قرآن همدان به مراكز تجميعى 
واكسيناسيون كرونا اضافه شد

 فرماندار همدان از پيوســتن تاالر قرآن همدان به مراكز تجميعى 
واكسيناســيون كرونــا خبر داد و گفــت: نيروى انتظامى با تشــديد 
محدوديت ها، كنترل ورودى هــا و اعمال جرايم بايد اين وضعيت را 

مديريت كند.
 به گزارش تســنيم، محمدعلى محمدى بــا بيان اينكه براى مديريت 
پيك پنجم كرونــا به همت همه جانبه نياز داريم گفت: متأســفانه با 
عادى انگارى وضعيت و تداوم دورهمى ها و ميهمانى ها شاهد افزايش 

قابل توجه شيوع بيمارى كرونا هستيم.
وى با اشــاره به قرار گرفتن همدان در شــرايط قرمز كرونايى افزود: 
متأسفانه شــرايط اقتصادى و روانى جامعه مساعد نبوده و اصناف و 
كسبه نيز در محدوديت هاى كرونايى بسيار متضرر شدند. خوشبختانه 
اصناف همدان عمدتاً مشاركت خوبى در اعمال محدوديت ها داشتند 

اگرچه تعداد كمى از آنها به قوانين پايبند نيستند.
محمدى با بيان اينكه با كســبه و اصنافى كه محدوديت ها را رعايت 
نكنند برخورد قانونى مى شــود بيان كرد: طبق دستورالعمل مديريت 
هوشمند كرونا محدوديت هاى پيش بينى شده براى بخش هاى مختلف 
اعمال مى شــود.  شــرايط اقتصادى و روحى روانى خوبى در جامعه 
نداريــم و مايل به برخورد قهرى با ناقضان محدوديت ها نيســتيم اما 
ويروس كرونا هم تعارف ندارد و سالمت مردم مهمترين مسأله پيش 
روى ماســت. وى از طرح جلوگيرى از تــردد خودروهاى غيربومى 
و مســافران در همدان خبر داد و بيان كرد: نيروى انتظامى با تشــديد 
محدوديت ها، كنترل ورودى هــا و اعمال جرايم بايد اين وضعيت را 
مديريت كند. فرماندار شهرســتان همدان  با اعالم پيوستن تاالر قرآن 
همدان به مراكز تجميعى  واكسيناسيون با اشاره به روند واكسيناسيون 
كرونا گفت: با توجه به در پيش بودن مناسبت هاى  پيش رو هيأت هاى 

حسينى بايد مطابق پروتكل هاى بهداشتى عمل كنند.

وعده هاى محيط زيستى
 ناكام در شوراى شهر

شكوفه رنجبر »
 معضــالت مديريتى و محيط زيســتى همدان در ســال هاى اخير 
نشانگر اين اســت كه به طوركلى همواره راه حل هاى ارائه شده براى 
حل مشكالت زيست محيطى غيرريشه اى و تنها براى عبور از بحران و 

به شكل موقت طراحى شده است.
با اينكه محيط زيست را مى توان تنها بخش اجرايى در نظر گرفت كه 
به هيچ رويكرد و ديدگاه سياســى خاصى وابسته نيست، اما در واقع 
در دوره هاى مختلفى كه انتخابات شوراى شهر در همدان برگزار شده 
شاهد بوديم كه اين حوزه مستمسكى مى شود براى طراحى شعارهاى 
نامزدهايى كه به دنبال اقبال عمومى در بين مردم هســتند، متأســفانه 
پس از پايان پروسه انتخابات و مشخص شدن اعضاى منتخب نه تنها 
اين شعارها فراموش مى شــود، بلكه بسيارى از عملكردهاى اعضاى 
پيشين در راستاى محيط زيست هم بدون رسيدن به نتيجه پرونده اش 

بسته مى شود.
اين شرايط در حالى است كه بسيارى از كارشناسان اين حوزه معتقدند 
بى نتيجه ماندن بسيارى از پروژه هاى محيط زيستى شهر و حتى آسيب 
زدن به زيســت بوم ها در استان نشــأت گرفته از آن است كه واكاوى 
مناسبى براى رسيدن به چرايى بنيادى و اصلى مشكالت محيط زيستى 

همدان صورت نمى گيرد.
متأســفانه مسائلى چون مديريت پسماند، حفظ حيات سبز، راه اندازى 
مدرســه سبز، خانه ســبز، آلودگى هوا، حمل ونقل عمومى، مديريت 
فاضالب هــاى جارى و رودخانه هاى شــهر و بســتن آنها از جمله 
اين موارد هســتند كه نه تنها در حال حاضر تاحدود بســيار زيادى به 
فراموشــى ســپرده شــده اند، بلكه با اينكه در پارلمان شهرى همدان 
كميســيونى تحت عنوان حمل ونقل و ترافيك و محيط زيست هم اگر 
وجود دارد، مبحث مهم محيط زيســت تحت لواى موضوعات ديگر 

قرار گرفته و بسيار كمرنگ است.
در اين ميان نگاهى اجمالى به پرونده هاى محيط زيست ادوار مختلف 
شوراى شهر تأييدكننده اين مسأله است براى مثال بررسى برخى موارد 
از جمله موضوع مهمى چون پســماند در دوره پيشــين شوراى شهر 
نشــان مى دهد كه با وجود ادعايى كه اعضا در مديريت پسماندهاى 
شهر داشتند، اما هيچگاه در توســعه فرهنگ شهروندى درخصوص 
مديريت جمع آورى از مبدأ همدان نتوانسته عملكرد خوبى داشته باشد 
و اين نشــان مى دهد نامزدهايى كه منتخب مردم در پارلمان شــهرى 
مى شوند پس از سپرى شــدن مدت زمانى كوتاه از انتخابات تا آغاز 
به كار شــعارهايى را كه در راستاى تقويت حفاظت از محيط زيست 

شهرى سر مى دادند به فراموشى مى سپارند.
پيچيدگى و ارتباط زنجبره وارى كه بين مشــكالت زيست محيطى با 
مسائلى چون بحران آب و خشكسالى وجود دارد ايجاب مى كند حال 
كه همدان در زمره استان هاى بحران زده و داراى تنش آبى قرار گرفته 
اســت توازنى حداقلى بين اتخاذ تصميمات توسعه محور در شهر با 

حفظ حيات طبيعى و زنده آن برقرار شود.
متأســفانه مباحثــى چون ايجاد فروچاله در دشــت هاى اســدآباد و 
كبودراهنگ نشان مى دهد كه استفاده بى رويه از آب هاى زيرزمينى در 
مدت زمانى طوالنى كه ممكن اســت مربوط به چندين دهه قبل هم 
باشــد سبب شد تا عمر كاهشى زمين احتمال بلعيده شدن روستاهاى 

منطقه و خالى شدن زمين زير پاى اهالى را دوچندان كند.
بر همين اساس به نظر مى رسد براى آنكه همدان بتواند از پس بحران 
پيش آمده خشكســالى و بى آبى برآيد پيش از هر چيزى بايد به حل 
مشكالت زيست محيطى استان توجه شود به همين منظور الزم است 
در پارلمان شهرى همدان كه مركز ثقل تصميم گيرى هاى مهم شهرى 
اســت كميته ها و اتاق فكرهايى در نظر گرفته شود كه مسير را براى 
ورود تفكر دانشگاهى باز كند تا شايد بتوان با بهره گيرى از توان علمى 
و نظريه هاى تخصصى اســاتيد دانشگاهى فكرى به حال چالش هاى 

زيست محيطى همدان كرد.

1- كم آبى اســتان در پاييــز نيز ادامه خواهد داشــت. گويا آخرين 
پيش بينى هاى فصلى سازمان هواشناسى خبر از پاييز كم بارش  مى دهد. 
گفتنى است با اين پيش بينى نگرانى كشاورزان براى كشت هاى پاييزه 

افزايش مى يابد.
2-نــان با طعم نوشــابه در برخى نانوايى ها ارائه مى شــود. گويا اين 
طعم به نان برخى اســتان ها اضافه شده و با تعجب مردم مواجه شده 
اســت. گفتنى است بررسى ها نشــان داده كه برخى از نانوايان كه از 
جوش شيرين استفاده مى كنند، براى فرار از نظارت بازرسان، نوشابه و 
افزودنى هاى غيرمجاز را با خمير نان مخلوط مى كنند تا بعد از آزمايش 

ردى از جوش شيرين هايى كه در پخت نان استفاده مى كنند، نباشد.
3- دستگاه هاى استخراج رمز ارز چين در راه ايران است. گويا  اعمال 
سياست هاى بسيار سخت گيرانه ممنوعيت استخراج رمزارزها در چين  
باعث خروج اكثريت قريب به اتفاق دستگاه هاى استخراج رمزارز از 
اين كشور شده اســت. گفتنى است چين بيش از 50 درصد ظرفيت 
اســتخراج رمزارزها در كل دنيا را به خود اختصاص داده اســت كه 
با ممنوعيت اســتخراج رمز ارز در اين كشــور، پيش بينى شــده اكثر 

دستگاه ها به ايران قاچاق و با برق ارزان ايران ادامه فعاليت دهند.
4- پاداش نجومى هيأت مديره يك بانك كه در شرايط اقتصادى فعلى 
با واكنش مردم مواجه شده كمترين ميزان پاداش ها براى هيأت مديره 
بانك ها بوده است. گويا اعضاى هيأت مديره برخى از  بانك هاى كشور  
براى خود پاداش هاى نجومى در نظر گرفته اند. گفتنى اســت اعضاى 
هيأت مديره يك بانك 8 ميليارد تومان پاداش دريافت كرده اند و هنوز 
گزارشــى درباره ورود نهادهاى نظارتى به اين موضوع منتشــر نشده 

است.
5- ديوان محاســبات هم سامانه گزارشــات مردمى راه اندازى كرد. 
گويا تلفن 198 براى ارتباط مردم و ارائه گزارش به ديوان محاســبات 
راه اندازى شده است. گفتنى است مشهورترين ورود ديوان محاسبات 
به مســائل اســتان ورود بدون گزارش نتيجه به پرونده غار عليصدر 

بوده است.

 مالير- زهرا اميرى -خبرنگار همدان پيام: 
بانوى كارآفرين ماليرى در حوزه ســفال و 
مبلمان شهرى بانوى برتر كشور در كارآفرينى 

شد.
مشــاور امور بانوان فرمانــدارى مالير روز 
گذشته در مراسم دهمين دوره انتخاب مردمى 
بانوان كشور كه به صورت ويدئوكنفرانس در 
13 استان و با حضور معصومه ابتكار معاون 
رئيس جمهــورى در امور زنان برگزار شــد 
گفت: شهرستان مالير با داشتن زنان هنرمند 
و توانمند، در تمامــى حوزه ها بارها و بارها 
در مراســم ها و جشنواره هاى مختلف خوش 
درخشــيده اند  و معصومه حسنى اين بانوى 
كارآفريــن هم نماينده همين زنــان توانمند 

است.
زهرا فراهانــى افزود: فرمانــدار مالير، در 
2 ســال اخير حمايت هاى بسيار مؤثرى را 
در حــوزه كارآفرينى زنان و ايجاد اشــتغال 
و كمك بــه بهبود وضعيت معيشــت مردم 
انجــام داده اســت .وى با اشــاره به وجود 
زنــان غيرتمنــد در بزنگاه هــاى مختلــف 
كشــور اشــاره و بيان كرد: شهرستان مالير 
به عنوان شــهر جهانى انگور و شهر جهانى 
مبل ومنبت شناخته مى شود و با هماهنگى ها 
و برنامه ريزى هاى انجام شــده در سال هاى 
اخير، اقدامات مؤثــرى در زمينه منبت ريز 

توســط زنان هنرمند ماليرى صورت گرفته 
است و بسيارى از زنان در اين حوزه مشغول 

به فعاليت و كسب درآمد هستند.
مشــاور امور بانوان فرمانــدارى ويژه مالير 
افــزود: انتخاب معصومه حســنى به عنوان 
كارآفرين برتر كشــور با رأى مردم در رشته 
سفال، مجسمه و مبلمان شــهرى، افتخارى 

براى استان همدان و شهرستان مالير است.
معصومه حســنى نيز در حاشــيه اين مراسم 
گفت: 18ســال اســت كه در رشــته سفال، 
مجسمه و مبلمان شــهرى، در حال فعاليت 
هســتم و براى 10 نفر به طور مستقيم و 35
نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد كردم.
وى با اشــاره به اينكه در اين رشته به عنوان 

مدرس در فنى وحرفه اى مشــغول به فعاليت 
هســتم افزود: عالوه بر فعاليــت در كارگاه، 
در مركز فنى وحرفه اى مالير مشغول تدريس 
هستم و ساليانه حدود هزار نفر در رشته سفال 

و مجسمه آموزش داريم.
حســنى بيان كرد: عالوه بر فروش داخلى و 
شركت در نمايشگاه هاى مختلف صنايع دستى 
در داخل كشور، هرســاله در نمايشگاه هاى 
مختلف بين المللى شركت و محصوالت خود 

را عرضه مى كنيم.
اين كارآفرين برتر كشــورى خواستار كمك 
و حمايت مســئوالن اســتانى و شهرستانى 
از كارآفرينان شــد و افزود: اميدواريم با بها 
دادن به صنايع دســتى و هنرهايى كه مى تواند 

پول ســاز باشــد، راه را براى زنان كارآفرين 
هموار كنيم، البته يك زن كارآفرين، با وجود 

تمام ناماليمتى ها، به كار خود ادامه مى دهد.
سرپرســت مركــز آمــوزش فنى وحرفه اى 
شهرستان مالير نيز در اين مراسم گفت: امثال 
معصومه حسنى، در مركز فنى وحرفه اى مالير 
بسيار است. وى با تالش و پشتكار، توانست 

به مرحله كشورى راه پيدا كند.
سوســن راعى برگزارى كالس هاى آموزشى 
در مركــز فنى وحرفه اى ماليــر را از جمله 
حمايت هاى اين مركز از كارآفرينان برشمرد و 
بيان كرد: كارآموزان پس از طى دوره آموزشى 
و اخذ مدرك مى توانند به تدريس مشــغول 
شده و يا در همان حرفه مشغول به كار شوند.
وى سفال و مجسمه سازى، قلم زنى روى مس 
و فرش بافى را از جمله رشــته هاى فعال در 
مركز فنى وحرفه اى دانست و گفت: امسال با 
وجود محدوديت هاى ناشى از بيمارى كرونا 
درخصــوص برگزارى دوره هاى آموزشــى،  
هزار و200 كارآموز در 38 رشته مختلف در 

مركز خواهران آموزش ديدند.
در پايان گفتنى اســت، اين مراسم با حضور 
20كارآفرين از 13 اســتان از سراســر كشور 
برگــزار و با اهــداى لوح تقديــر از طرف 
اســتاندار و فرمانــدار مالير از ايــن بانوى 

كارآفرين تجليل شد.

بانوى ماليرى كارآفرين برتر كشور شد

 بنابــر اعــالم دبير ســتاد مديريت كرونا 
همدان،  اســتان  آموزش وپــرورش  اداره كل 
23هزار فرهنگى منتظر دريافت واكسن كرونا 

هستند.
عبدا... جعفرى در گفت وگو با ايسنا، گفت: بر 
اساس سند ملى واكسيناسيون، زمان واكسينه 

شدن فرهنگيان در مردادماه است.
وى بــا بيان اينكه اقدامــات مقدماتى در اين 
زمينــه انجام شــده، بيان كــرد: كدهاى ملى 
فرهنگيــان در اختيار وزارت بهداشــت قرار 
گرفته تــا فرهنگيان در روند واكسيناســيون 

قرار بگيرند.
جعفرى با اشــاره به جمعيــت 23 هزار نفرى 
فرهنگيان اســتان همدان، گفت: بــا توجه به 
جمعيت باالى فرهنگيان در اســتان و به دليل 
اينكه فشارى به دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا، 
وارد نشود ما به صورت رسمى به دانشگاه اعالم 
كرديم كه مى توانيم از نظر تأمين فضا، تجهيزات 

و نيروى انسانى به آنها كمك كنيم.
اداره كل  ســالمت  و  تربيت بدنــى  معــاون 
آموزش وپرورش اســتان همدان با بيان اينكه 
به دنبال برگزارى جلســه مشتركى با دانشگاه 
علوم پزشكى هستيم، افزود: آنچه به صورت 
رســمى به ما اعالم شــده اين است كه روند 
واكسيناسيون فرهنگيان نيز مانند ساير اقشار 
جامعه خواهد بود و ما منتظر اعالم جزئيات 

از طريق دانشگاه علوم پزشكى هستيم.

 كاهش سن ابتال در پيك جديد كرونا
همچنين يك متخصــص اطفال و كودكان در 
اســدآباد بيان كرد: سن ابتال به كرونا در پيك 

جديد پايين آمده و بايد مراقب بود.
فريبــرز نيازى به فارس از كاهش ســن ابتال 
بــه كرونا در پيك جديد اين بيمارى خبر داد 
و گفت: متأســفانه ســن ابتال به كرونا پايين 
آمده و بايد مراقبت هاى الزم با رعايت كامل 

پروتكل هاى بهداشتى صورت گيرد.

وى بــا اشــاره بــه اينكــه كرونــا قبــًال 
درگيــر  را  ســال   11 تــا   9 كــودكان 
ــن   ــدد پايي ــن ع ــون اي ــا اكن ــرد، ام مى ك
ــوارد  ــد م ــزود: 95 درص ــت اف ــده اس آم
ابتــال در كــودكان خــود بــه خــود بــه 
ســمت بهبــودى مــى رود، امــا در كــودكان 
ــاز  ــى ني ــم و نقــص ايمن ــاق، داراى آس چ

بــه درمــان بيشــترى دارد.
اين متخصص اطفال و كودكان در اسدآباد با 

بيان اينكه يك مشــكل مهم منفى بودن تست 
كرونا در برخى افراد مبتالســت كه اين اتفاق 
موجب گســترش و شــيوع ناخواسته كرونا 
مى شــود گفت: شهروندان مشــكل كودكان 

داراى اسهال و استفراغ را جدى بگيرند.
وى بــا بيان اينكه عالئم كرونادلتا در كودكان 
اســهال، تب، اســتفراغ، بى حالى، گلودرد و 
سرفه است، خواســتار توجه به اين موضوع 

شد.

 معــاون آموزش ابتدايى اســتان همدان 
از اجراى طــرح تداوم آمــوزش يادگيرى 
دانش آموزان بدو ورود به مدرسه همدان در 

تابستان امسال خبر داد.
معصومــه خدابنده لو در گفت وگو با فارس، 
در خصــوص حمايــت از دانش آمــوزان 
نيازمندى كه هزينه خريد كتاب و مدرســه 
را ندارنــد گفت: همــواره مديران مدارس 
بــا آنها همــكارى الزم را دارند و از طريق 
انجمن اوليا و مربيان و خيرين در طول سال 

شناسايى و مساعدت  نيز انجام مى شود.
وى با اشاره به اينكه نه تنها پول كتاب، بلكه 
لوازم تحرير و لباس رايگان نيز در اختيار اين 
دانش آموزان قرار مى گيرنــد افزود: انجمن 
اوليا و مربيان بومى منطقه هستند و مى دانند 
كه تمام خانواده ها چه شــرايطى دارند و در 
صورت لزوم به برخى از آنها كمك هايى در 

طول سال مى شود.
معاون آموزش ابتدايى اســتان همدان بيان 
كرد: اين مســاعدت ها به آغاز سالتحصيلى 
ختم نمى شــود و در طول سال و حتى شب 
عيــد را هم در برمى گيــرد و در مجموع به 
خاصى  كمك هــاى  نيازمند  خانواده هــاى 

مى شود.
تــداوم آمــوزش  وى از اجــراى طــرح 
يادگيــرى دانش آمــوزان بــدو ورود بــه 
ــار  ــتين ب ــراى نخس ــتان ب ــه اول در اس پاي
ــى هســتند  ــزود: دانش آموزان ــر داد و اف خب
كــه مى خواهنــد وارد پايــه اول شــوند، 
امــا ســال گذشــته بــه دليــل شــيوع كرونــا 
و تــرس اوليــا از حضــور نوآمــوزان در 
مدرســه، دوره پيش دبســتانى را نگذراندنــد 

ــم. ــى داري ــا آموزش هاي ــراى آنه ــه ب ك
خدابنده لــو بــا بيــان اينكــه بســيارى از 

دوره  امســال  اول  پايــه  دانش آمــوزان 
گفــت:  نگذرانده انــد  را  پيش دبســتانى 
نــه تنهــا در اســتان، بلكــه در كشــور ســال 
گذشــته اســتقبالى از پيش دبســتانى نشــد و 
بــه هميــن خاطــر از حــوزه ابتدايــى وزارت 
ــرى  ــداوم يادگي ــرح ت ــرورش ط آموزش وپ

ــد. ــنهاد داده ش پيش
وى با اشــاره به اينكه در اين راســتا و در 
ايام تابســتان، دوره آموزشى يك ماهه براى 
دانش آموزان بــدو ورود پايــه اول برگزار 
مى شــود تا مقدمات و مهارت هاى الزم را 
براى اين پايه كسب كنند، افزود: ثبت نام اين 
دوره نيز در هنگام مراجعه اوليا براى ثبت نام 

پايه اول اطالع رسانى شده است.
معاون آموزش ابتدايى استان همدان با بيان 
اينكه دانش آموزانى كه دوره پيش دبستانى را 
نگذرانده اند موقع ثبت نام مشــخص شدند 

گفت: ثبت نام در ســامانه صــورت گرفته 
و پايــان دوره نيز به آنهــا گواهينامه معتبر 

آموزش بدو ورود پايه اول اهدا مى شود.
دوم  رتبــه  كســب  از  همچنيــن  وى 
كشــور در ثبت نــام دانش آموزان توســط 

آموزش وپرورش استان خبر داد.
خدابنده لو گفت: اســتان همــدان در ثبت 
ســازمان مدارس براى ثبت نام دانش آموزان 
در ســطح كشــور رتبه دوم را كسب كرده 

است.
وى با اشــاره بــه اينكه مديــران مدارس 
ابتدايى پــس از ثبت نــام دانش آموزان پايه 
اول نســبت به اخذ نوبت از سامانه سنجش 
اقــدام مى نمايند، بيان كــرد: اوليا به همراه 
فرزندشــان مى توانند براساس نوبت تعيين 
شــده و رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 

به پايگاه هاى سنجش مراجعه كنند.

همدان رتبه دوم كشور در ثبت نام دانش آموزان شد

اجراى طرح تداوم آموزش يادگيرى ويژه نوآموزان استان

معاون آموزش و پرورش استان:

23000 فرهنگى در استان 
منتظر واكسن كرونا هستند
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اورژانس بيمارستان امام حسين مالير 
مركز تروماى استان

 " مركــز تروما" يــا مركز 
خدمات رســانى اورژانــس به 
مصدومان حوادث، بخش هايى 
مصدومان  بــه  كــه  هســتند 
حوادث خدمات ارائه مى دهند. 
بيمارستان امام حسين(ع) مالير 
ساليان سال است كه به عنوان 
" مركز تروما" در سطح استان 
همدان به بيماران و مصدومان 
تصادفات در استان و شهرهاى 

همجوار خارج از استان خدمات دهى مى كند.
به گزارش ايسنا؛ به علت حجم مراجعه ها در سال 1395 پروژه بزرگ 
و حياتى اورژانس بيمارســتان امام حسين(ع) در دستور كار مسئوالن 
شهرستان، استان و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى قرار 

گرفت.
در همين رابطه نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در 
ديدار با معاون درمان وزير بهداشت ودرمان از جان بابايى براى افتتاح 
اورژانس بيمارســتان امام حسين(ع) مالير همزمان با اول شهريورماه 
مصادف با " روز پزشــك" بــه عنوان يكــى از مهمترين پروژه هاى 

بهداشت ودرمان اين شهرستان دعوت كرد.
حجت االســالم احد آزادى  خواه در اين نشست خواستار تخصيص 
برخى تجهيزات اورژانس اين بيمارســتان شــد و گفت: با توجه به 
فعاليت 15ساله دستگاه«سى.تى.اسكن» بيمارستان امام حسين(ع)، اين 
دســتگاه به طور مرتب دچار نقص فنى مى شــود و جوابگوى تعداد 
باالى مراجعان نيســت و ضرورت دارد بــا افتتاح اورژانس و تجهيز 
آن به دســتگاه «سى.تى.اســكن» جهت افزايش رضايتمندى مردم و 

خدمات رسانى بهتر انجام شود.
وى اختصاص يك دستگاه «سى.تى.اسكن» به بيمارستان مهر با توجه 
به آماده بودن فضاى فيزيكى و نياز اين بيمارســتان و اختصاص يك 
دســتگاه آمبوالنس تيپ B را از ديگر ضرورت ها و درخواست هاى 

مهم اين شهرستان در حوزه درمان عنوان كرد. 
آزادى خواه گفت: از ابتداى شــيوع ويروس كرونا تاكنون حدود 184
قلم تجهيزات در حوزه بهداشــت و درمان اين شهرستان درخواست 
شده كه 95 مورد آنها تحويل شد و درخواست داريم مابقى تجهيزات 
نيــز با توجه به نياز مبرم بيمارســتان ها براى ارائــه خدمات به مردم 
اختصاص يابــد. گفتنى اســت؛ در اين نشســت جان بابايى معاون 
وزير بهداشــت ودرمان دستورات الزم را براى تخصيص تجهيزات و 

درخواست هاى مطرح شده صادر كرد.
 اورژانس بيمارستان امام حسين(ع)

 بزودى افتتاح مى شود
همچنين نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در ديدار با 
حيدرى مقدم، رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان و حجت االسالم 
حاجــى زين العابدينى مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان، 
تكميل اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) و مركز آنژيوگرافى مالير را 
يكى از مهمترين مطالبات مردم در حوزه بهداشت ودرمان عنوان كرد و 

خواستار راه اندازى اين 2 پروژه درمانى شد.
آزادى خــواه بــا تقدير از همراهــى و حمايت هاى رئيس دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان و اوقاف و امورخيريه اســتان، خريد دستگاه و 
تجهيزات مركز آنژيوگرافى مالير توسط اوقاف و امورخيريه را يكى 

از اقدامات ماندگار اين نهاد در حوزه وقف دانست.
وى گفت: با خريد اين تجهيزات و تكميل عمليات اجرايى اورژانس 
و تخت هاى بسترى، «سى.تى.اسكن» و ســاير بخش هاى اورژانس، 
مشكل جنوب استان در اين حوزه رفع مى شود و بزودى شاهد افتتاح 

اين پروژه خواهيم بود.
 انقالبى براى خدمات دهى به بيماران تصادفى 

در راه است
رئيس بيمارســتان امام حسين(ع) مالير نيز در اين رابطه با بيان اينكه 
پــروژه كليدى و بزرگ اورژانس اين مركز درمانى با زيربناى  2 هزار 
و200 مترمربع، در حال حاضر در بخش ســاختمانى داراى پيشرفت 
فيزيكى 100درصدى اســت، گفت: اين پروژه در ســال 1395 كليد 
زده شد و تاكنون در زمينه ساخت وساز و تأمين تجهيزات با همكارى 
وزارت بهداشت ودرمان و دانشــگاه علوم پزشكى همدان، حدود 50

ميليارد تومان اعتبار صرف آن شده است.
آناهيتا هيربد مباركه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه دستگاه هاى 
ساكشــن مركزى و اكسيژن ساز نصب شده اســت و در حال نصب 
مراحــل پايانى دكوراســيون داخلى و نصب تجهيــزات راديولوژى 
هستيم، افزود: اين اورژانس 32 تخت بسترى و 6 تخت سرپايى دارد.

وى به وجود امكاناتى چون داروخانه، راديولوژى، سونوگرافى، طب 
اورژانس، گچ گيرى، اتاق عمل ســرپايى، ويزيت پزشك متخصص و 
جراح مقيم در اين مركز درمانى اشــاره و بيان كرد: بيمارســتان امام 
حسين(ع) مالير سال هاست كه به عنوان "بيمارستان تروما " در استان 

به بيماران تصادفى، خدمات رسانى مى كند.
هيربد مباركه افتتاح اورژانس بيمارســتان امام حسين(ع) مالير را به 
عنوان مركز تروماى استان، انقالبى در حوزه  خدمات دهى به بيماران 
تصادفى و اورژانسى دانست و گفت: در حال حاضر با كمك مسئوالن 
ارشــد شهرستان پيگير تأمين دســتگاه «سى.تى.اسكن» از وزارتخانه 
هستيم تا تمامى اقدامات پيشرفته درمانى بيماران مراجعه كننده در اين 

مركز انجام شود.
رئيس بيمارستان امام حسين(ع) مالير با بيان اينكه هزينه اين دستگاه 
7 ميليارد تومان اســت، بيان كرد: در ابتدا ما براى گرفتن اين دستگاه 
در اولويت 62 كشــور بوديم، با رايزنى هاى انجام شده به اولويت 22
رســيديم و اكنون صحبت از اين است كه دســتگاه «سى.تى.اسكن 
»خارج از نوبت به منظور افزايش رضايت مندى مردم و خدمات رسانى 

بهتر، تأمين و در اين مركز نصب شود.

خريد و فروش گردوى پوست سبز نهاوند 
ممنوع شد

 با توجه به دغدغه  كشاورزان شهرستان و با توجه به اينكه محصول 
گردو تا پايان شــهريورماه در نهاوند قابل رســيدن و برداشت نيست 

تصميم به ممنوعيت فروش گردوى پوست سبز گرفته شد.
دادســتان نهاوند از ممنوعيت خريد و فروش گردوى پوست سبز در 
شهرستان خبر داد و گفت: دستگيرى فرد، پلمب مغازه و توقيف خودرو 

در انتظار متخلفان خواهد بود.
عباس آزادبخت افزود: مشــاهده شــده عده اى از افــراد و معتادان در 
روزهاى اخير اقدام به سرقت گردو از باغات نهاوند و خريد و فروش 
آن در سطح شهر مى نمايند، بنابراين با هماهنگى فرمانده انتظامى نهاوند 
به تمامى كالنترى ها و پاســگاه هاى سطح شهرســتان دستور داده شد 
از اين كار ممانعت كنند. بر همين اســاس در صورت مشــاهده  خريد 
محصوالت باغى گردو با پوست سبز تا قبل از پايان شهريورماه نسبت به 
دستگيرى خريدار كسبه يا دستفروشان به عنوان معامله كننده  مال مسروقه 

و جمع آورى و ضبط گردوهاى خريدارى شده اقدام مى كنيم.
وى گفت: همچنين از امروز تمام مغازه هاى خريدار گردوى پوست سبز 

پلمب و فرد فروشنده هم دستگير مى شود.
آزادبخت در پايان بيان كرد: همچنين خودرو يا هر وسيله نقليه اى هم كه 

گردوى پوست سبز با آن حمل شود توقيف و روانه پاركينگ مى شود.

زنده گيرى گرگ در روستاهاى كبودراهنگ
در دستور كار محيط زيست قرار گرفت

 پس از دريافت گزارش هايى مبنى بر حمله گرگ در چند روستاى 
اين شهرســتان يك تيم براى زنده گيرى ايــن گونه جانورى در حالت 

آماده باش هستند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان كبودراهنگ بيان كرد: در 
ماه هاى اخير گزارش هايى مبنى بر حمله گرگ در روستاهاى«مسجدين»، 
«قهورد عليا» و «شيخ جراح» به محيط زيست شهرستان  ارائه شد كه با 
حضور به موقع محيط بانان گرگ از اين مناطق مســكونى متوارى شده 

است.
ســيروس عزيزى در گفت وگو با ايسنا، همچنين از درخواست كمك 
از نيروهاى كمكى محيط زيست مركز استان خبر داد و گفت: به منظور 
متــوارى كردن گرگ هاى موجود در روســتاها يا زنده گيرى اين گونه 
جانورى از نيروهاى اســتانى نيز كمك مى گيريم تا  آرامش و آسايش 

دوباره به ساكنان اين روستاها بازگردانده شود.

احداث 7 زمين چمن مصنوعى 
در شهرستان نهاوند

 با پيگيرى هاى انجام شــده مبلغ 30 ميليارد ريال از محل اعتبارات 
وزارت نفت براى احداث زمين چمن مصنوعى در 6نقطه روســتايى و 

يك نقطه شهرى تأمين شده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى از احداث 7 زمين چمن 

مصنوعى در شهرستان نهاوند خبر داد.
عليرضا شــهبازى با اشــاره به اينكه احداث زمين چمن مصنوعى در 
روستاهاى كوهانى و جهان آباد، رزينى و شهرك، گيوكى، ولى سيراب 
و توانه، ليلى يادگار، كهريز صالح الدين در دستور كار قرار گرفته است، 
گفت: با توجه به نياز منطقه شهرك شهيد حيدرى نيز يك قطعه زمين 

چمن مصنوعى نيز احداث مى شود.
وى با بيان اينكه توســعه ورزش همگانى و قهرمانى در راستاى جذب 
جوانان وظيفه همگانى است، افزود: تعدد فضاهاى ورزشى و فرهنگى و 
تفريحى با كاهش آسيب هاى اجتماعى و معضالتى همچون اعتياد رابطه 
مستقيم دارد، بنابراين بر اساس وعده هاى داده شده توسعه اماكن ورزشى 

شهرستان در دستور كار قرار دارد.

مركز فرهنگى مذهبى دانشگاه سيد 
جمال الدين اسدآبادى افتتاح شد

 همزمان با ســالگرد نخستين اقامه نمازجمعه كشور، مركز فرهنگى 
مذهبى دانشــگاه سيد جمال الدين اســدآبادى با محوريت نمازخانه با 
حضور مدير ستاد اقامه نماز استان همدان و مسئوالن شهرستان افتتاح 

شد.
مدير ستاد اقامه نماز استان همدان در مراسم افتتاح اين طرح گفت: در 
هر جامعه اســالمى تربيت نيروى كارآمد، متخصص، دلسوز و متعهد 
بهترين سرمايه گذارى بوده كه با كارآمدى خود مى تواند تكنولوژى ملى 
يك جامعه را ايجاد كند. حجت االسالم سيد مرتضى حسنى حلم با اشاره 
به مشــخص بودن اهميت دانشگاه ها، دانشگاه را محور توسعه، رشد و 
حركت اجتماعى و پژوهشــى، علمى و سياسى دانست و بيان كرد: در 
جامعه توسعه يافته امروز سرمايه هر جامعه به ارز، هواپيما، ريل و قطار و 
سد آن كشور نبوده، بلكه سرمايه آن جامعه نيروى هاى انسانى متعهد و 

متخصص و كارآمد با هنجارهاى اجتماعى آن كشور است.
حجت االسالم والمسلمين سيد موسى حسينى مجد، امام جمعه اسدآباد با 
اشاره به قرار گرفتن  ساختمان حوزه علميه خواهران اسدآباد در جنب 
دانشگاه سيدجمال و وجود نداشتن مسجد در حوالى محالت دانشگاه 
سيد جمال و حوزه علميه خواهران بيان كرد: در طرح توسعه نمازخانه 
براى بلندمدت مى توان با مشاركت حوزه علميه و دانشگاه سيدجمال هم 
تراز با ساختمان حوزه و دانشگاه نسبت به احداث مسجد براى استفاده 

دانشجويان و عموم مردم در اين نقطه از شهر اقدام كرد.
سعيد كتابى، فرماندار اسدآباد نيز وجود دانشگاه ملى سيد جمال الدين 
اســدآبادى را براى شهرســتان يك فرصت و ظرفيت دانست و گفت: 
تقويت و توجه بــه كيفيت تحصيلى، ارتقاى رشــته هاى تحصيالت 
تكميلى، بحث اشتغال دانشگاه ها از جمله مواردى است كه در تقويت 
هر چه بيشــتر دانشگاه هاى اين شهرســتان از نقش مؤثرى برخوردار 

خواهند بود.

كاهش 50درصدى توليد آرد در نهاوند
 توليــد آرد در كارخانه آرد شهرســتان نهاوند به نصف كاهش يافته 

است.
رئيس جهاد كشاورزى نهاوند گفت: شهرستان نهاوند ساليانه بيش از 80 
هزار تن توليد گندم داشــته كه اين ميزان امسال با كاهش بارندگى ها به 

كمتر از نصف كاهش يافته است.
كريم حاج باباعلى افزود: 40 درصد آرد اســتان همدان در نهاوند توليد 
مى شود كه با وجود اين ظرفيت مناسب اما اهالى نهاوند از كيفيت نان و 

نانوايى ها از كمبود سهميه گاليه مند هستند.
مديرعامل كارخانه آرد نهاوند  نيز در ادامه  بيان كرد: اين واحد ســاليانه 
بيــش از 40 هزار تن انواع آرد توليد مى كند و قادر اســت بيش از 40 

درصد آرد استان همدان را تأمين كند.
مومنعلى خزايى گفت: متأســفانه نحوه خريــد آرد از طريق نانوايى ها 
چون از طريق ســايت انجام مى شــود آرد با كيفيت نهاوند بيشــتر از 
طريق ديگر اســتان ها خريدارى و نانوايى هاى نهاوند مجبورند از ديگر 
كارخانه هــاى توليدكننده آرد كشــور آرد تهيه كنند و همين امر موجب 
شــده تا نانوايى هاى اين شهرســتان برخى مواقع آرد مناسب با كيفيت 

نتوانند تهيه كنند.
وى با بيان اينكه در اين كارخانه آرد براى 50 نفر اشــتغال مستقيم ايجاد 
شــده است، بيان كرد: ساليانه ظرفيت بيش از 60هزار تن خريد گندم را 
داريم كه متأسفانه امسال با توجه به كاهش برداشت محصول كشاورزان، 
تا امروز بيش از 15هزار تن گندم خريدارى شده كه بسيار كمتر از مدت 

مشابه سال گذشته است.
خزايى گفت: با توجه به اينكه گندم شهرستان نهاوند به شكل آبى كشت 
مى شود باالترين كيفيت را در سطح استان دارد و همين امر موجب شده 

است كه اين كارخانه بهترين آرد را توليد و به متقاضيان ارائه دهد.

سپيده راشدى»
برخى از باغات در اســتان به دليل قطعى 
آب خشــك شــده اند. ميوه هاى خشك شده 
روى درخت ها پالســيده اند. برخى از ميوه ها 
ديگر به مرحله كپك زدن رسيده اند و كيفيت 
و تازگى خود را از دست داده اند. باغداران هم 
تمايلى به چيدن و اســتفاده از آنها را ندارند. 
طبق تحقيقــات ميدانى همــدان پيام، برخى 
باغداران كه خانه باغى دارند محصوالت خود 
را رها كرده اند و تنها روزانه تانكر آبى را براى 

مصرف شخصى و شست وشو پر مى كنند.
باغ شهر تويسركان هم كه از طبيعت مسحوركننده 
و مــزارع متنوع در بخش باغات و كشــاورزى 
برخوردار اســت، در ســالجارى مانند بسيارى 
ديگر از نقاط كشــور و به تبع شهرهاى استان 
همدان با معضل كم آبى مواجه شده است و تشنه 

باران هايى است كه نيامد.
 اين شهرســتان از باغات گردو و محصوالتى 
همچون، سيب، آلو، سير، سماق، گندم و جو و  
بيش از 14 هزار بهره بردار در بخش كشاورزى 
برخوردار است كه اغلب آنها از مشكل كم آبى 

رنج مى برند.
ميــزان بارندگى از آغاز ســال زراعى جارى 
تاكنون در شهرستان تويسركان 8/336 ميليمتر 
بوده است كه نسبت به مدت زمان مشابه خود 
در سال گذشــته 27درصد و نسبت به مدت 
زمــان ميانگين بلندمــدت، 25 درصد كاهش 

يافته است.
همچنين به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اى 
استان همدان، در حال حاضر تنها 54 درصد از 
حجم سد ســرابى تويسركان پر شده است و 
حجم سد سرابى 4/97ميليون مترمكعب است. 
اين در حالى است كه اين سد، آب آشاميدنى 
و كشاورزى شهر تويسركان، منطقه سرابى و 

برخى از روستاهاى اطراف را تأمين مى كند.
يكــى از باغــداران روســتاى كهنــوش در 
گفت وگوى تلفنى با همــدان پيام، مى گويد: 
در سال هاى اخير به جز يك تا 2 سال همواره 
با مشكل كمبود آب آشاميدنى و كشاورزى در 
روستا مواجه بوديم، اما به نظر مى رسد ميزان 
خشكسالى امسال بيشتر از سال هاى گذشته و 
اخير است.او كه خود را باغدار قديمى معرفى 
مى كند، مى افزايد: در حال حاضر يك چشمه 
نيمه خشك در روســتا وجود دارد كه نه  تنها 
جوابگوى نياز باغات روســتا نيســت، بلكه 
كفاف آب شرب اهالى روستا را نيز نمى دهد.

يكى ديگر از باغداران شهر تويسركان هم مى 
گويد: ميوه هايمان روى درخت ها خشك شده 
است و مى خواهيم آنها را آبيارى كنيم، اما آب 

باغات ما را قطع كرده اند.
او توضيح مى دهد: بخشى از باغ ها و مزارع با 
بى آبى روبه رو هستند؛ با توجه به اينكه باغات 
تويسركان مســتعد توليد بهترين گردو است، 
از مسئوالن تقاضاى رســيدگى به مشكالت 

باغداران را دارم.

47روستاى تويسركان 
دچار تنش كم آبى هستند

آنچه ايــن روزها حال خــوش را از باغ هاى 
گردوهاى كهن تويسركان گرفته خشك شدن 
آب چشمه ها در روستاها و كم شدن آب سد 

سرابى است.
در اين زمينه همدان پيام به داليل خشك شدن 
آب چشمه ها و كم  توجهى مسئوالن متولى به 

اين مهم پرداخته است.
مدير اداره آب وفاضالب شــهرى و روستايى 
تويسركان گفت: 47 روستاى اين شهرستان در 

سالجارى دچار تنش كم آبى هستند.
مجيد ياراحمدى افزود: اكثر روستاهايى كه در 
شهرستان تويسركان دچار تنش آبى هستند در 
منطقه خرمرود واقع شــده اند و مشكالت اين 
روســتاها از اواخر خردادماه امسال آغاز شده 

است.
وى گفــت: در حال حاضــر به 6 روســتاى 
شهرستان تويسركان آبرســانى سيار صورت 
مى گيــرد كه پيش بينى مى شــود اين تعداد به 

20روستا برسد.
ياراحمدى با اشاره به اينكه كلرزنى هاى گازى 
مشــكالتى را براى آبرسانى به ويژه در مناطق 
روستايى تويسركان ايجاد كرده است، افزود: 
ظرف مدت يك ماه آينده فرايند كلرزنى گازى 

در 10روستاى شهرستان جمع آورى مى شود.
قطعى هــاى  زدن  دامــن  از  همچنيــن  وى 
برق به مشــكالت موجود بر ســر راه تأمين 
آب آشــاميدنى در نقاط مختلف شهرســتان 
تويســركان اشــاره كرد و گفت: گرچه تمام 
ســعى خود را براى جيره بندى نكردن آب در 
روســتاها مى كنيم، اما اين طرح آخرين تدبير 
الزم براى تأمين آب آشــاميدنى روســتاهاى 

شهرستان است.
ياراحمدى افزود: با نصب 2 فشارشكن جديد 
بر ســر راه انتقال آب به بخش هايى از مناطق 
مختلف شهرســتان، تعداد فشارشكن ها از 24

عــدد به 26 عدد رســيده 
است.

پيگيرى هاى  با  گفت:  وى 
ميانگين  اكنــون  مســتمر 
مدت زمــان رفع حوادث 
آب در سطح شهر به يك 
ســاعت و در روستاها به 
يك روز كاهش پيدا كرده 

است.
همچنيــن  ياراحمــدى 
افــزود: ميــزان پرت آب 
در  شهرى  آب  قسمت  در 
به  تويســركان  شهرستان 
19درصــد كاهش يافته و 
شهرستان  روســتاهاى  در 
نيــز از 45 درصــد به 30
درصد پرت آب رسيده ايم.

وى گفت: برخى مشكالتى كه در روند فعاليت 
تصفيه خانه سد سرابى قرار داشت برطرف شد 
و اكنون عالوه بر تأمين آب آشــاميدنى شهر 
تويسركان از طريق سد ســرابى، روستاهايى 
ماننــد ريواســيجان و رودآور نيز به صورت 

مستقيم از آب اين سد استفاده مى كنند.
رعايت نكنيم، آب مثل برق مى رود

 گفته هاى برخى از كارشناسان حوزه آب وهوا 
و محيط زيست نشــان مى دهد كه خشكسالى 
ظهوريافته در ايران در ســالجارى در 50 سال 
گذشته سابقه نداشــته و اين يعنى اگر الگوى 
صحيح مصرف آب را رعايت نكنيم، آب هم 

مثل برق مى رود.
كاهــش منابع پايــدار آبى تنهــا مختص به 
كشــور ما نيســت و اين بحران به گونه اى 
سراســر نقــاط كره زمين را تهديــد مى كند 
كــه برخى صاحبنظــران معتقدند اگر جنگ 
جهانى ديگرى رخ دهد، بدون شــك جنگ 

آب خواهد بود.
گرچه كشــورهاى مختلف دنيــا و از جمله 

كشــور مــا راهكارهــا و 
تدابيرى را براى حفظ منابع 
جلوگيرى  و  زيرزمينى  آب 
از هدررفت آب انديشــيده 
و به كار گرفته اند، اما شايد 
بتوان گفت حداقل يكى از 
مهمترين راه هاى جلوگيرى 
از بــروز بحــران و فاجعه 
الگوى  رعايــت  بى آبــى، 
صحيح مصرف آب از سوى 

عموم مردم باشد.
روشــن اســت كه رعايت 
آب  مصرف  صحيح الگوى 
استفاده هاى  از  خوددارى  و 
غيرضــرورى و بى رويه به 
معنــاى اســتفاده نكردن از 
آب نيســت، بلكــه به اين 
معناست كه نبايد طورى رفتار كنيم كه ذخاير 
آب آشــاميدنى و حتى كشــاورزى به حالت 
اغما بروند و ديگر حتى شوك هاى اورژانسى 
پرشــمار هم نتواند از مرگ هميشــگى منابع 

پايدار آب جلوگيرى كند.
صد البته كه مسئوالن و سياستگذاران حوزه 
حفظ منابع آبى مسئوليت و رسالت سنگينى 
در اين بخش به عهده دارند، اما بدون ترديد 
بــدون همراهى و هم افزايــى مردم، مديران 
و مســئوالن هم نمى توانند به تنهايى راه به 

جايى ببرند.
اگر شــيرآب خانه خود را بــاز مى كنيم و به 
راحتى آب مى نوشــيم نبايد تصــور كنيم كه 
ايــن آب در همه نقاط كشــور و حتى دنيا به 
راحتى در دســترس عموم قــرار دارد و اگر 
لزوم رعايت الگوى صحيح آب را درك نكنيم 
بى گمان دچار كفران نعمت و صد البته خيانت 
خواسته و يا ناخواسته به كسانى مى شويم كه 
براى نوشــيدن جرعه اى آب نيز با مشكالت 

عديده اى روبه رو هستند.

باغات آب ندارند،صرفه جويى كنيد

باغ شهر تويسركان 
تشنه باران هايى كه نيامد

كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار 
همدان پيــام: از ابتداى شــيوع كرونا تاكنون 
10هــزار و 934 نفر با عالئم مشــكوك به 
كرونا به مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان 

كبودراهنگ مراجعه كرده اند.
شهرستان  بهداشــت ودرمان  شــبكه  رئيس 
كبودراهنگ با بيان اين مطلب در جلسه ستاد 
پيشــگيرى، كنترل و مقابله با ويروس كرونا 
گفت: از اين تعــداد آزمايش 3 هزار و 945

نفر كروناى مثبت، 6هزار و 682 نفر  منفى و 
107 نفر نيز نامشخص بوده است.

على احمدى بيان كــرد: تعداد موارد مثبت 
از نظر جنســيت هزار و 875 زن و 2 هزار 
و 70 نفر مرد بوده اند در حال حاضر نيز 31

نفر مشــكوك به كرونا در بيمارســتان امام 
رضا(ع) كبودراهنگ بســترى هستند 4 نفر 
مثبت كرونا هســتند و متأســفانه از ابتداى 
آغــاز كرونا تاكنون 146 نفــر جان خود را 

از دست داده اند.
وى گفت: 7 هزار و 577 نفر در شهرســتان 
كبودراهنگ واكسينه شدند كه از اين تعداد 3

هزار و 960 نفر مرد و 3 هزار و 611 نفر زن 
هستند و از تمامى افراد باالى 60 سال تقاضا 
داريم كه به مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند 
و زدن واكســن را در اولويت كارهاى خود 

قرار دهند.
احمــدى همچنيــن افزود: مــردم همچنان 
بايد پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
و  تجمعــات  از  و  رعايــت  را  اجتماعــى 
دورهمى ها خوددارى كنند حتى كســانى كه 

واكسن هم مى زنند بايد پروتكل ها را رعايت 
كنند و حتماً از ماسك استفاده كنند.

فرماندار شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين 
جلسه گفت: همزمان با افزايش خطر انتشار 
گسترده ويروس كرونا در اين شهرستان كه با 
تغيير وضعيت آن از زرد به قرمز آغاز شــده 
است همه ما ملزم به رعايت دستورالعمل هاى 
بهداشتى هستيم و تخطى از اين قاعده قابل 
پذيرش نيست چراكه سالمت مردم براى ما 

در اولويت قرار دارد.
حجت الــه مهــدوى در ادامــه خواســتار 
هم افزايى و توجه بيشــتر فعاالن فرهنگى به 
فضاى مجازى و رســانه ها، ادارات فرهنگ 
و ارشاد اســالمى و تبليغات اسالمى نسبت 
به فرهنگ ســازى براى رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و افزايش احســاس مســئوليت 

عمومى در اين خصوص شد.
رعايــت  ميــزان  افزايــش  افــزود:  وى 
از  مناسب  اســتقبال  بهداشتى،  پروتكل هاى 
روند واكسيناسيون و ضمانت اجرايى بيشتر 
مصوبات ســتادهاى استانى و شهرستانى در 
اين شهرســتان از عواملى است كه مى تواند 
موجب كاهش آمارها در سطح اين شهرستان 

شود.
مهدوى در پايان بيان كرد: ســرعت انتشــار 
ويروس كرونادلتا نسبت به جهش هاى قبلى 
بسيار باالست كه نياز است ما هم سرعت كار 
و اقدامات را بيشتر كنيم، بنابراين مستلزم اين 
است كه همه دانشگاه ها و مردم شهرستان اين 

همكارى و همراهى را با ستاد داشته باشند.

افراد 60 سال به باال واكسن را در اولويت قرار دهند 

اكثر روســتاهايى كه در 
شهرســتان تويسركان 
دچار تنش آبى هســتند 
واقع  خرمرود  منطقه  در 
شــده اند و مشــكالت 
اواخر  از  روســتاها  اين 
آغاز  امســال  خردادماه 

شده است
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بهـارستان

ضربه وزارت اطالعات ايران به موساد
 بر اســاس اظهارات مديركل ضدجاسوســى وزارت اطالعات، نقشــه 
تروريست هاى موساد براى خرابكارى و به آشوب كشيدن ايران نقش برآب 

شد.
به گــزارش روابط عمومى وزارت اطالعات؛ مديركل ضد جاسوســى اين 
وزارتخانه گفت: بــا رصد و كنترل اطالعاتى خــارج از مرزها و اقدامات 
گسترده اطالعاتى عملياتى سربازان گمنام امام زمان (عج) شبكه اى از عوامل 
سازمان جاسوسى رژيم صهيونيستى(موساد) به همراه محموله سنگين سالح 

و مهمات پس از ورود از مبادى مرزى غرب كشور دستگير شدند.
وى بــا بيان اينكه عوامل موســاد قصد داشــتند از ايــن تجهيزات در 
جريان اغتشاشــات شــهرى و ترور بهره بردارى كنند؛ بيان كرد: رژيم 
صهيونيســتى در مقطع برگزارى انتخابات نيز در چند نوبت قصد انجام 
اقدامــات خرابكارانه در نقاط مختلف كشــور را داشــت كه با اقدام 
به موقع ســربازان گمنام امام زمان(عج) از انجــام اين خرابكارى هاى 
تروريستى جلوگيرى به عمل آمد و ضربه اى كارى به شبكه تروريستى 

موساد در منطقه وارد شد.
مديركل ضدجاسوســى وزارت اطالعات گفت: اين تسليحات شامل كلت 

كمرى، نارنجك، وينچســتر، كالش و فشــنگ جنگى مى شود كه برخى از 
آنها همچون وينچســتر و نارنجك براى به آشوب كشيدن اعتراضات مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
وى افزود: وزارت اطالعات با تشــكر از هوشــيارى هميشگى آحاد مردم 
به ويژه هموطنان ساكن در استان هاى غربى كشور در مواجهه با دشمنان ايران 
اسالمى، از همه اقشار مردم خواست تا درباره پيشنهادهاى مشكوك به ويژه 
در فضاى مجازى و درخواست انجام برخى اقدامات در قبال دريافت مبالغ 
خارج از عرف، با هوشــيارى و آگاهى بيشتر عمل كنند و مراتب را به ستاد 

خبرى وزارت اطالعات به شماره 113 اطالع رسانى كنند.

سامانه اى براى آناليز داده هاى بودجه اى 
ايجاد مى شود

 سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى 
اسالمى از روند ايجاد سامانه اى براى آناليز داده هاى بودجه اى كشور 

توسط كارگروه مربوطه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى مجلس، محمدمهدى مفتح در توضيح نشست 
كميســيون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگاران گفت: در 
ابتداى اين نشست«مجتبى رضاخواه» رئيس كميته فناورى اطالعات، 
دولت الكترونيك و ديجيتال مجلس گزارشى از روند راه اندازى سامانه 
جامع بودجه ريزى اعمال مصوبات، پايش و نظارت بر قوانين بودجه 

سنواتى ارائه كرد.
وى با اشــاره به تشــكيل كارگروهى در ابتداى آغــاز به كار مجلس 
يازدهــم براى نظم دهــى نظام بودجه ريزى كشــور گفت: هدف اين 
كارگروه تدوين و راه اندازى ســامانه اى براى آناليز داده هاى بودجه اى 
بود كه در اين جلسه گزارش اقدامات مقدماتى تشكيل آن قرائت شد 

و اعضاى كميسيون نظرات و پيشنهادات خود را مطرح كردند.
مفتح با اشــاره به طرح انجام پروژه هاى ريلى با تهاتر نفت به عنوان 
ديگر دستور اين جلســه گفت: بررسى اين طرح با حضور مسئوالن 
وزارت نفــت، راه آهن، ســازمان برنامه وبودجــه، مركز پژوهش ها و 
نماينده تدوين كنندگان طرح بررســى شــد و هدف اصلى اين طرح 
توســعه حوزه ريلى كشور است. وى تأكيد كرد كه براساس ايده اين 

طرح مى توان به جاى پرداخت اعتبار ريالى، نفت خام پرداخت كرد.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: توسعه 
خطوط ريلى كشــور، تقويت جاده ابريشم و كمك به استخراج نفت 
بســيار حايز اهميت است، اما اينكه با چه روشى اين مسير پيش برود 
بسيار مهمتر اســت. بر اين اساس مقرر شد، اين طرح ابتدا در كميته 
مربوطه بررســى و پس از دريافت نظرات كارشناسى و تخصصى به 

كميسيون برنامه وبودجه ارائه شود.

نماينده مردم همدان در مجلس:
بايد زمين الزم براى 1500 متقاضى 
مسكن ملى در همدان فراهم شود

 در حال حاضر تنها براى هزار و500 نفر متقاضى ثبت نام شده طرح 
مســكن ملى در همدان زمين تأمين شده است و براى 3 هزار و 500 
نفر متقاضى ثبت نام شــده با وجود واريز وجوه، زمينى براى ساخت 

مسكن آنها در نظر گرفته نشده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با تســنيم، با بيان اينكه مجمع نمايندگان اســتان مدتى است بررسى 
وضعيت پروژه هاى استان را در دستور كار خود قرار داده است گفت: 
مسئول بررسى پروژه هاى استان در مجلس دكتر مفتح هستند و ما نيز 

اين پروژه ها را از طريق مجلس پيگيرى مى كنيم.
حجت االسالم احمدحسين فالحى بيان كرد: افتتاح پروژه هاى نيمه تمام 
و يا كلنگ زنى برخى پروژه ها و واگــذارى آن به دولت آينده به اين 

دليل كه در مردم ايجاد توقع مى كند اخالقاً درست نيست.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان گفت: امروز برخى پروژه هاى 
اســتان نيمه تمام مانده و به دليل تخصيص نيافتن اعتبار، پيشــرفت 

فيزيكى مناسب را ندارند كه بايد براى آنها فكرى كرد.
وى افزود: برخى پروژه هاى فعال در همدان نيز مانند برخى تقاطع هاى 
غير هم ســطح نيز با بودجه هاى استانى و با پول مردم در حال ساخت 

هستند در حالى كه ساخت آنها نيازمند اعتبار ملى است.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس گفت: كنارگذر شــرقى و 
غربى، ايســتگاه راه آهن همدان، خط آهن همدان- ســنندج، ساخت 
ايســتگاه بهار اللجين و بهبود وضعيت جاده مراد بالغى در نهاوند از 
جمله پروژه هايى هستند كه بايد با تأمين اعتبار مناسب و پيگيرى هاى 

الزم در اسرع وقت به بهره بردارى برسند.
فالحى بيان كرد: پروژه هاى اشــتغالزايى استان مانند منطقه اقتصادى 
ويان و جهان آباد نيز به دليل تخصيص نيافتن پساب و محصور شدن 
اين پســاب در نيروگاه غيرفعال شده و سرمايه گذاران به همين دليل 
حاضر به سرمايه گذارى در اين منطقه نيستند، مشكلى كه بايد بزودى 

برطرف شود.

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى:
اولويت هاى وزارت نيرو در دولت رئيسى 

 ساخت نيروگاه و افزايش ظرفيت توليد برق و همچنين حل مسأله 
آب كشــور در ابعاد مختلف از جمله اولويت هايى اســت كه بايد در 

وزارت نيرو در دولت سيزدهم دنبال شود.
عضو كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
درباره اولويت هايى كه بايد در وزارت نيرو در دولت ســيزدهم دنبال 
شود، گفت: چندين مسأله در حوزه وزارت نيرو حايز اهميت است كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد. نخستين مسأله، ساخت نيروگاه و افزايش 
ظرفيت توليد است، همچنين اصالح شبكه از ديگر مواردى است كه 

بايد با اولويت دنبال شود.
هــادى بيگى نژاد در ادامه بيان كرد: حل مســأله آب كشــور در ابعاد 
مختلف و برنامه ريزى براى صادرات برق نيز از مسائلى هستند كه با 

نگاه ويژه اى در وزارت نيرو در دولت آينده بايد دنبال شوند.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى، گفت: از ديگر مواردى 
كه بايد به آن توجه شــود، صدور خدمات فنى به كشورهاى مختلف 
است. حمايت از توليدكنندگان ساخت داخل و برنامه ريزى در حوزه 
انرژى هسته اى از مواردى است كه بايد با اولويت در وزارتخانه دنبال 
شــود. در هر يك از اين حوزه ها رابطه مالى نيز بايد اصالح شود. اگر 

رابطه مالى اصالح نشود ما با مشكل روبه رو خواهيم شد.
بيگى نــژاد بيان كرد: بر اســاس آمار وزارت نيــرو، هزينه توليد هر 
كيلووات ساعت برق، 300 تومان است كه اين برق در بازار 65 تومان 
به فروش مى رســد و از مردم حدود 80 تومان پول مى گيرند. معلوم 

است كه نتيجه اين رابطه مالى به شكست مى رسد.

عزم شوراى ششم براى شفافيت مالى جدى است؟

انتشار نمادين ليست اموال
■ اعضاى شوراى پنجم چه زمانى ليست اموال خود را مجدداً اعالم 

مى كنند؟

محمد ترابى »
 ليست اموال فالنى را ديده اى؟ اينجور كه 
معلوم اســت وضع مالى من از او بهتر است! 
اگر راســت مى گوييد اموال خانواد تان را هم 
اعالم كنيد. تازه عده اى شان همان را هم اعالم 

نكردند!
اينها بخشى از صحبت هاى يك راننده تاكسى 

با يكى از مســافران داخل تاكســى بود. آخر 
چند روزى اســت كه از وسايل نقليه عمومى 
استفاده مى كنم. خبر انتشار ليست اموال برخى 
از كانديداهاى شــوراى شهر در برخى محافل 
موردتوجــه قرار گرفتــه و صحبت هاى آقاى 
راننده نيز جزئى از حواشى و شايعاتى بود كه 

پيرامون اين اخبار پخش شده بود. 

 از اواخر ماه گذشــته تاكنــون و با نزديك 
شــدن به پايان كار پنجمين دوره شوراى شهر 
همدان و آغاز به كار شوراى ششم، شاهد اين 
مسأله هستيم كه اخبارى مبنى بر انتشار ليست 
اموال از سوى برخى از منتخبين ششمين دوره 
شوراى شــهر همدان در فضاى مجازى مورد 

توجه قرار گرفته است. 

البته گفتنى است كه اين مسأله در شوراى پنجم 
شوراى شهر همدان نيز ســابقه داشته، با اين 
حال تاكنون از انتشــار ليست اموال از سوى 
اعضاى شــوراى پنجم، پس از 4 سال حضور 
در شوراى شــهر همدان خبرى نيست. اين در 
حالى است كه يكى از مصاديق انتشار ليست 
اموال از سوى مسئوالن، سنجش ميزان تغيير آن 

در زمان پايان مسئوالن با زمان آغاز مسئوليت 
ايشان است. 

از ســوى ديگر چرا تنها عــده اى از منتخبين 
شــوراى ششم تاكنون ليســت اموال خود را 
مشخص كرده اند؟ آيا ساير منتخبين در روز هاى 
آينده ليســت اموال خود را اعالم مى كنند؟ آيا 

اعالم ليست اموال منع قانونى ندارد؟

شفافيت
 جلب اعتماد عمومى 

 "شفافيت"، واژه اى كه در دهه گذشته مورد 
توجه مســئوالن و مردم كشــورمان قرار داشته 
است. شفافيت در برابر واژگانى همچون رانت، 
ويژه خوارى و... در ادبيات سياســى كشورمان 
جاى گرفته. در چندين انتخابات گذشته شاهد 
اين مسأله بوديم كه واژه شفافيت به عنوان هدف 
و رويكرد در شعار هاى كانديداها نقش مؤثرى 
را بازى كرده، از نشان دادن ليست اموال توسط 
در  رياســت جمهورى  انتخابات  كانديداهــاى 
شبكه ملى تا طرح هايى همچون شفافيت آراى 
نماينــدگان مجلس، مصاديقى از توجه به بحث 

شفافيت در دهه گذشته است. 
گفتنى اســت هنگامى كه در فرهنگ سياســى 
كشــورمان صحبت از شفافيت مى شود، نظارت 
مردم بر عملكرد مسئوالن مدنظر بوده است. به 
بيانى ساده تر مصاديق شفافيت براى جلب اعتماد 
عمومى بــه كار گرفته مى شــود، چراكه قانون 
همواره براى كنترل و نظارت بر عملكرد مديران 

پيش بينى هايى را صورت داده است.

نگاه قانون به انتشار عمومى 
ليست اموال مسئوالن چيست؟

 همانطور كه گفته شد انتشار ليست اموال از سوى كانديداها 
در ادوار گذشــته صورت گرفته و حتــى مى توان گفت كه در 
سال هاى اخير اين اقدام نســبت به گذشته مرسوم تر هم شده 

است.
 به طور مثال در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى كه 
همزمان با انتخابات ششمين دوره شوراى شهر و روستا برگزار 
شده، عده اى از كانديداها از جمله رئيس جمهور منتخب ليست 

اموال خود را در فضاى مجازى به اشتراك گذاشتند. 
از اين مســأله استنباط مى كنيم كه اگر قانون در مخالفت با اين 
اقدام پيش بينى كرده  بود، كانديداهاى  دوره هاى گذشــته با منع 

قانونى روبه رو شده و يا تحت پيگرد قرار مى گرفتند. 

سامانه ثبت دارايى مسئوالن 
چيست؟

 همانطور كه شــاهد بوديم در اطالعيه دادسراى عمومى 
و انقالب مركز همدان سامانه اى براى ثبت اموال مسئوالن و 
مقامات اشاره شده بود. اما اين سامانه چيست و آيا اعضاى 
شــوراى شهر بايد در اين سامانه ثبت اموال كنند؟ آيا اموال 

ثبت شده در اين سامانه قابل مشاهده براى عموم است؟
قانون رســيدگى به دارايى مقامات، مســئوالن و كارگزاران 
جمهورى اســالمى ايران مصوب مجلس شــوراى اسالمى 
بوده كه در نهايت توســط مجمع تشخيص مصلحت نظام 

در سال 1394 به تصويب رسيده است.
در اين قانون عالوه بر ليست اموال مسئولين از آنها خواسته 
شــده كه ليســت اموال همســر و فرزندان خود را در ابتدا 
و انتهاى مســئوليت محول شــده ثبت نماينــد تا "جهت 
بررســى عدم افزايش من غير حق" قــرار گيرد. در بند 19 
ماده 3 قانون مذكور استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، 
شهرداران و"اعضاى شوراى شهر تمام شهرها" و شهرداران 

مناطق كالنشهرها و معاونان آنها را مشمول دانسته است. 
گفتنى اســت كه مراجــع قضائى به اطالعات اين ســامانه 
دسترســى دارند و اطالعات اين ســامانه براى عموم آزاد 

نيست. 

ليست اموال اعضاى شوراى پنجم چه شد؟ شوراى ششم چه مى شود؟
 همانطور كه گفته شــد تاكنون 2 تن از منتخبين شــوراى ششــم ليست اموال خود را منتشر كرده اند،  با اين حال انتشــار ليست اموال در شوراى شهر همدان نخستين بار در شوراى پنجم 

مطرح شده و برخى از اعضاى شوراى پنجم شهر همدان همچون رضوان سلماسى و حميد بادامى نجات در دوره قبل ليست اموال خود را منتشر كردند. البته گفتنى است كه در شوراى پنجم 
برخى از اعضا عالوه بر انتشار ليست اموال خود ليست اموال خانواده خود را هم منتشر كردند. در اين ميان چند پرسش پيش مى آيد، 

-آيا اين اتفاق مى افتد كه تمامى منتخبان شوراى ششم ليست اموال خود را معرفى  كنند؟

-آيا اعضاى شــوراى فعلى كه ليســت اموال خود را 4 سال پيش منتشر كرده بودند، اكنون بارى ديگر براى مقايسه ليست اموال خود را مجدداً منتشر مى كنند؟ (البته اكبر كاووسى عضو فعلى 
و منتخب ششمين دوره شوراى شهر همدان ليست اموال خود را در سال 1396 و 1400 منتشر كرده است.)

در ادامه اظهارنظر برخى از منتخبين و اعضاى فعلى شوراى شهر همدان را مى خوانيد:

 انتشار ليست اموال سليقه اى است
محمود مسگريان منتخب ششمين دوره شوراى اسالمى شهر همدان در رابطه با انتشار ليست اموال به صورت عمومى و يا ثبت اموال در سامانه خدمات الكترونيك 

قضائى مى گويد: شفاف سازى اموال 2جنبه دارد يك جنبه قانونى است و بر اساس آن هر مرجع قانونى مانند دادگسترى درخواست شفاف سازى اموال فردى را داشته 

باشد بايد انجام شود و جنبه ديگر سليقه اى است و توسط برخى از افراد مطرح مى شود كه در اين صورت شخص تصميم مى گيرد شفاف سازى انجام شود يا خير؟ در 

مورد شفاف سازى تكليف كلى براى هيچ  يك از اعضاى شوراى شهر نيست و تنها در صورتى  كه مراجع قانونى اين درخواست را داشته باشند موظف به انجام هستيم.

 انتشار ليست اموال محرم دانستن مردم است
يكى از منتخبين ششمين دوره شوراى شهر كه ليست اموال خود را منتشر كرده بود در گفت وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اين پرسش كه دليل شما از انتشار ليست 

اموالتان در فضاى مجازى چه بود؟، گفت: ما از لحاظ قانونى وظيفه داريم كه ليست اموال خود و خانواده خود را در سامانه اى به دستگاه  قضائى اعالم كنيم، چراكه 

ما(اعضاى شوراى شهر) يكى از 28 گروهى هستيم كه مشمول اين قانون مى شويم. منتهى تكليفى براى اعالم اين ليست به مردم نداريم، اما معنى اينكه ما داوطلبانه 

ليست اموال خود را به مردم اعالم مى كنيم اين است كه مردم غريبه نيستند. ما در زمان آغاز و پايان دوران مسئوليت خود ليست اموالمان را منتشر مى كنيم تا مردم 
بدانند كه تغييرى در ميزان دارايى هاى منتخبات خود ايجاد شده يا خير؟ و اين مسأله اعتمادسازى و محرم دانستن مردم است. 

مهدى حيدرى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه به نظر شما ديگر اعضاى منتخب شورا اين اقدام را انجام مى دهند؟، بيان كرد: دوستان ما در شوراى شهر افرادى متدين 
و متعهدى هستند و من مانعى براى انجام اين كار از سوى ايشان نمى بينم. 

وى در پايان در پاســخ به اين پرســش كه آيا بين اعضاى ششمين دوره شوراى شــهر همدان براى انتشار عمومى ليست اموالشان توافقى صورت گرفته و يا شما به صورت انفرادى دست به 
اين اقدام زده ايد؟، گفت: بنده شخصًا اين اقدام را انجام دادم.

 پس از پايان كار شوراى پنجم ليست خود را 
مجدداً منتشر مى كنم

منتخب ششــمين دوره و عضو پنجمين دوره شوراى شــهر همدان در پاسخ به اين 
پرسش كه برخى شايعات حاكى از آن است كه شما ليست اموال خود را منتشر 
كرده ايد، اما در حساب هاى كاربرى شما در فضاى مجازى اين مسأله مشاهده 
نشــد، آيا شما ليست اموالتان را منتشر كرده ايد؟ پاسخ داد: خير، ليستى كه از 

آن صحبت مى شود مربوط به دوره قبل(شوراى پنجم) است. 
حميد بادامى نجات در پاسخ به اين پرسش كه آيا ليست اموال خود را همانند 
ســاير منتخبين شوراى ششم منتشر مى كنيد، بيان كرد: براى انتشار مجدد ليست 

اموال خود، منتظر هستم كه دوره 4 ساله و قانون شوراى پنجم به پايان برسد و پس از آن ليست اموال خود را منتشر مى كنم. 

وى در پايان گفت: البته تنها 2، 3 نفر از منتخبين شوراى ششم ليست اموال خود را منتشر كرده اند و سايرين تنها ليست هزينه هاى انتخاباتى خود را به اشتراك گذاشته اند.

مطالبه از منتخبين شورا براى انتشار ليست اموال و هزينه تبليغاتى 
 يك روز پس از انتشــار ليست اموال و هزينه  تبليغاتى توســط برخى از منتخبين شوراى شهر همدان، قرارگاه 
مطالبه گرى شهيد همدانى در نامه اى به اعضاى منتخب شوراى اسالمى شهر همدان خواستار اجراى شفافيت مبنى بر 

ارائه ليست اموال شخصى و ميزان هزينه هاى انتخاباتى شد. متن اين نامه به شرح زير است:
الزم مى دانيم براى نمود بيشــتر اين روحيه و ايجاد شــفافيت در بدو آغاز كار به عنوان يكى از اركان اساسى ايجاد 

صداقت در مواجهه با مردم، نسبت به شفاف سازى موارد ذيل عنايت الزم را داشته باشيد:
الف) شفاف سازى نسبت به اموال شخصى

ب) شفاف سازى هزينه ها و منابع تبليغات انتخاباتى
ج) اقدام به شفاف سازى و علنى كردن جلسات شورا در فضاى مجازى

د) گزارش عملكرد در هر 6 ماه به مردم و دانشجويان
در صورت پاسخگويى يا پاسخگو نبودن شما به اين نامه؛ شرح ماوقع در رسانه ها پوشش داده خواهد شد.

آن با تأكيد بر اعالم دارايى هاى مقاماتى كه موجب قانون مكلف به اين كار هستند در موعد مقرر، انتشار اين  گونه  با اين حال چندى پيش در فضاى مجازى اطالعيه دادسراى عمومى و انقالب مركز همدان انتشار يافت كه در انتشار ليست اموال در فضاى مجازى موجه نيست
-اعضاى جديد و قديم شوراها و ساير مديران دولتى و عمومى از هرگونه اعالم اطالعات مربوط به اموال و دارايى دادسراى عمومى و انقالب مركز همدان در اين اطالعيه اعالم كرد: اطالعات در فضاى مجازى را موجه ندانست.

-مقاماتى كه به موجب قانون مكلف به اعالم دارايى هاى خود مى باشند بايد در موعد مقرر به سامانه مربوط مراجعه خود در قالب فرم هاى مكتوب و غير آن خوددارى كنند.
-انتشار اين گونه اطالعات در فضاى مجازى و ساير رسانه ها هم مبناى موجهى ندارد.و ثبت اطالعات نمايند.

انتشار ليست اموال يا ليست هزينه هاى تبليغاتى!
 همانطور كه در باال نيز به آن اشــاره شــد، خبر انتشــار ليســت اموال از سوى منتخبين 
ششــمين دوره شوراى شهر همدان موردتوجه قرار گرفته و در فضاى مجازى توسط برخى از 
خبرگزارى ها انتشــار يافته اســت. با اين حال بايد گفت كه تنها 2 نفر از منتخبين شوراى شهر 
تاكنون ليست اموال خود را منتشر كردند و مابقى آنها(منتخبينى كه در فضاى مجازى خبر انتشار 

ليست اموالشان مطرح شده است) تنها ليست هزينه هاى تبليغاتى خود را مطرح كرده اند. 
مهدى حيدرى و اكبر كاووسى 2 كانديدايى هستند كه در فضاى مجازى عالوه بر انتشار ليست 

هزينه هاى تبليغاتى ليست اموال خود را منتشر كرده اند: 

اين در حالى است كه سعيد حاجى بابايى، سعيد شهابى، مرتضى كرباسيان منتخبين ششمين دوره 
شوراى شهر همدان تنها ليست هزينه هاى تبليغاتى خود را در فضاى مجازى منتشر كرده اند.

اكبر كاووسى 
سال 1400سال 1396موضوعرديف

يك واحد آپارتمان 67 مترى واقع در خودروى شخصى1
شهرك وليعصر 

در حال حاضر منزل شخصى نداشته و در منزل 
استيجارى واقع در شهرك وليعصر ساكن هستم 

ندارم نداشتم خودروى شخصى 2

اموال منقول(اعم از سرمايه گذارى، 3
حساب بانكى و دارايى سرمايه اى)

حدود 200 ميليون تومان سرمايه گذارىنداشتم 
 در يك پروژه خارج از استان همدان 

مبلغ 70 ميليون جهت رهن منزل مسكونى 

مهدى حيدرى
يك دستگاه آپارتمان 80 مترى واقع در كوى چمران 1

يك دستگاه خودروى سوارى سمند مدل 21390

يك دستگاه خودروى سوارى پرايد مدل 31391

395,000,000 ريال پس انداز و پرتفوى بورسى4
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رقابت بيش از 9 هزار داوطلب كنكور 
كارشناسى ارشد در همدان

 نماينده تام االختيار سازمان سنجش آموزش كشور در دانشگاه 
بوعلى سينا گفت: آزمون ورودى كارشناسى ارشد به مدت 3 روز، 
با رعايت شديد شيوه نامه هاى بهداشــتى در حوزه هاى مختلف 
امتحانى همدان صبح روزهاى چهارشــنبه، پنجشنبه و جمعه(6، 
7، 8مردادماه) همزمان با سراســر كشور در استان همدان برگزار 

مى شود.
ســيد مهدى مســبوق در گفت وگو با همدان پيام گفت: در اين 

آزمون 12هــزار و 634 نفر داوطلب در رشــته هاى گوناگون با 
يكديگر رقابت مى كنند كه از اين تعداد، 6 هزار و 174 داوطلب 

مرد و 6هزار و 460 داوطلب زن هستند.
وى  بيــان كرد: 9 هزار و 135داوطلب شــهر همدان در 4 حوزه 
امتحانى دانشگاه بوعلى سينا، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاداسالمى 

و آموزش وپرورش همدان در اين آزمون شركت مى كنند.
مســبوق گفت: متقاضيانى كه اين فرم را تكميل نمايند براساس 
دستورالعمل هاى وزارت بهداشــت از ساير متقاضيان جدا شده 
و آزمون آنها در بيمارستان سينا به همراه ساير متقاضيان مبتال به 

بيمارى كرونا برگزار مى شود.
نماينده تام االختيار سازمان ســنجش آموزش كشور در دانشگاه 
بوعلى ســينا بر رعايت شيوه نامه هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى و خــوددارى از تجمع در مقابل در هاى ورودى آزمون 
تأكيد و بيان كرد: از داوطلبان درخواست داريم حضور خود را به 
دقايق پايانى موكول نكنند و از ساعت 6:30 تا 7:30 به حوزه هاى 

امتحانى مراجعه كنند.
مســبوق گفت: همه حوزه هاى امتحانــى قبل و پس از برگزارى 

آزمون به طور كامل ضدعفونى و گندزدايى مى شوند.

زنده نگهداشتن غدير به معناى
 زنده نگهداشتن اسالم است 

فيض ا... مظفرپور  »
 1- فردا روز 18 ذى الحجه الحرام روز عيدغدير اســت كه از آن 
به عنوان عيدا... اكبر ياد مى شود. غدير سرچشمه واليت است واليت 
على(ع) و اوالدش موضوعى كه آنقدر اهميت داشــته اســت كه در 
سوره مباركه مائده آياتى در اين زمينه نازل شده است، در يك آيه به 
پيامبر دســتور مى دهد كه "يا ايها الرسول بلغ بما انزل اليك من ربك 
و ان لم تفعل فما بلغت رســالته" اى پيامبر ابالغ كن كه آن چيزى بر 
تو رسيده از طرف پروردگارت و آن(معرفى على به عنوان جانشين 
بعد خودت است) كه اگر اين وظيفه را انجام ندهى انگار كه رسالت 

خود را ابالغ نكرده اى. 
اين موضوع در سال 11هجرى و در حجه الوداع(آخرين حج پيامبر) 
در منطقه جحفــه نزديك مكه كه امروزه يكــى از ميقات هاى حج 
اســت(جايى كه حاجيان احــرام مى بندند) اتفــاق افتاد در حضور 
120هزار حاجى كــه پيامبر فرموده آنهايى كــه رفته اند برگردند تا 
آنهايى كه نرسيده اند برسند و براى آنكه صداى پيامبر به همه برسد 
و همگان پيامبر و حضرت على(ع) را ببينند از جهاز شــتران منبرى 
ساختند و پيامبر در باالى منبر حضرت على(ع)  را در كنار خود قرار 
داده و فرمــود: «َمْن ُكنُْت َمْوَالُه َفَهَذا َعلِــيٌّ َمْوَالُه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه 
َو َعادِ َمْن َعاَداُه» هر كــس من موالى اويم اين على(كه در كنار من 
اســت) موالى اوست. موال نه به معنى دوست آن گونه كه برخى به 
غلط تفسير مى كنند، بلكه موال به معنى سرپرست» به عقيده مفسرين 
شيعه و ســنى و اســنادى كه مرحوم عالمه امينى در كتاب كم نظير 
الغدير آورده اســت سند غدير را از زبان 110تن از صحابه و 80 تن 
از تابعين اهل سنت اثبات كرده است كه عالقه مندان مى توانند به آن 

كتاب شريف كه دايره المعارف شيعه و واليت است مراجعه كنند.
پس از انتصاب حضرت على(ع) به واليت اســت كه آيات ديگرى 
از ســوره مباركه مائده نازل مى شــود كه اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكــم. امروز ديگر كفار از دين شــما مأيوس شــدند، يعنى دين 
اسالم به اكمال رسيد و كارى از دست كفار برنمى آيد.«اليوم اكملت 
لكــم دينكم و اتممــت عليكم نعمتى و رضيت لكم االســالم دينًا» 
امــروز(روز غدير) دين شــما را كامل و نعمتم را بر شــما به اتمام 

رساندم و رضايت خودم را براى دين اسالم از شما اعالم مى كنم.»
پس موضوع غدير و واليت بزرگترين مسأله جهان اسالم بوده است 
كه پيامبر در زمان حيات خود و در روز غدير آن را براى مســلمانان 
ابالغ فرمود: اگرچه با كمال تأسف موضوع غدير مدت هاى طوالنى 
در انزوا قرار گرفته بود، ولى امروز به بركت نظام اسالمى چشمه سار 
زالل غدير در جان و دل مشتاقان اهل بيت(ع) و واليت امام على(ع)  
و اوالد طاهرينش جارى اســت و چشمه سار غدير شايد چشمه اى 
اســت كه از چشمه كوثر جارى شده اســت. هرچه هست غدير و 
كوثر متعلق به امام على(ع)  و فاطمه(س) و فرزندانشــان مى باشــد. 
پس گواراى وجود همه دوست داران حضرت  على(ع) و اوالدش باد 
نوشيدن از اين چشمه سار پاك و زالل. اين عيد كه مكمل عيد قربان 

است بر همگان مبارك.
2- در اين هفته و در هفته اى كه هفته امامت و واليت است سالروز 
عمليــات غرور آفرين و كم نظير مرصاد اســت كه در پنجم مردادماه 
سال 1367 يك ماه پس از پذيرش قطعنامه 598 از طرف جمهورى 
اسالمى منافقين كوردل با حمايت و همراهى صدام تكريتى عملياتى 
را براى تصرف ايران به نام فروغ جاويدان طراحى كردند كه با گذر 
از مهران در نقطه صفر مرزى غرب كشــور به تهران پايتخت كشور 
برسند و جمهورى اسالمى را ساقط كنند ولى غافل از آنكه خداوند 
در كمينگاه كافران و منافقان است همانطور كه در سوره مباركه فجر 
آمده است.«ان  ربك لبالمرصاد»منافقين و اربابان آنها كه قرار بود 48
ســاعته تهران را فتح كنند در تنگه مرصاد گرفتار شدند و رزمندگان 
دلير اســالم از ارتش و ســپاه و بســيج و نيروى هوايى و هوانيروز 
آنچنان آتشــى بر ســر آنها ريختند كه جهنمى براى منافقين كوردل 
ســاختند و آنها را در آتش قهرالهى ســوزاندند و غروب جاويدان 
بــراى منافقين رقم خورد و اينگونه بود كــه آخرين فتح و پيروزى 
دفــاع مقدس در 5 مردادماه 1367 كه مى توان آن را فتح الفتوح ناميد 
به دســت آمد و در يادها براى هميشــه ماندگار شــد و اينك تنگه 
مرصاد (تنگه چهارزبر) در معرض ديد هميشــگى گردشــگران و 
به ويژه زائرين كربال و نجف قرار دارد و نمايشــگاهى از ادوات به 
جاى مانده از منافقين در يادمان مرصاد تشكيل شده است كه خاطره 
مرصاد را هميشه جاودانه مى كند و اما نقش رزمندگان دلير همدانى 
در پيروزى عمليات مرصاد بسيار برجسته است و جا دارد كه راويان 
تاريخ دفاع مقدس 8 ســاله به ويژه در استان همدان از اين موضوع 
غفلت نكنند و براى ثبت رشــادت رزمندگان همدانى و ســردارانى 
همچون شــهيد حاج ميرزاآقا سلگى در اين عمليات اسناد و مدارك 

جمع آورى و در كتاب ها و ساير رسانه ها آنها را منتشر كنند.

همشهرى: واكسيناسيون به حمل ونقل عمومى رسيد 
 مواظب باشيد دود نده بيرون!

 آرمان ملى: اصناف زير فشار كرونا و حمايت هاى توخالى 
 كمرشون نشكنه صلوات

ابتكار: جهش جديد كرونا به نام«المبدا»
 كرونا افسار گسيخته شهر!!

تعادل: دردسرهاى بى پايان دالر 4200
 دالر در سرزمين عجايب

ابتكار: كسب وكار اينترنتى زير تيغ تصميم بهارستان 
 بدون شرح!!

اقتصاد برتر: تعادل در حقوق 1400 بازنشستگان
 بعد اين همه سرو كله زدن مى خوايد به تعادل نرسه!!

دنياى اقتصاد: تهديد اقتصادى تحديد اينترنت
 باالخره پَر اقتصاد به پر اينترنت گير كرد!!
همشهرى: شوك هزينه درمان به سبد خانوارها

 هردم از اين باغ برى مى رسد!!
ايده روز: نفوذ دالالن در ساختار تصميم گيرى؟

 سنگ رو آب مى كنه!!
بهار: كرونا در تعطيالت جان گرفت
 كنگر خورده و لنگر انداخته!!

اقتصاد پويا: آرامش مردم در گروى تحريم ها
 فقط با يه حركت!!

اتحاد ملت: تك فرزندى تهديدى خاموش
 ثمره ازدواج هاى بدون مراسم تجمالتى!!

مهدتمدن: كنكور فعلى پيشرفت تحصيلى را اندازه گيرى نمى كند
 مگه كنكور خط كشه جانم!!

آسيا: صنايع كوچك را دريابيم
 يه همچين آدم قانعى ما هستيم!!!

كاهش 20درصدى زاد و ولد 
در 3 سال گذشته

 مديــركل دفتر توســعه اجتماعى معاونت امــور جوانان وزارت 
ورزش وجوانان، با بيان اينكه در شرايط عادى ساليانه حدود 400 هزار 
نفر مرگ ومير داريم، بيان كرد: زاد و ولد با سرعت زياد در حال كاهش 
اســت و تخمين زده مى شود با كاهش 20 درصدى زاد و ولد، تنها در 

3 سال گذشته مواجه شده باشيم كه بسيار كاهش چشمگيرى است.
اعظم كريمى در گفت وگو با ايسنا، گفت: شيوع كرونا به عنوان چالشى 
جديد در كاهش رشد جمعيت تأثيرگذار است و فرزندآورى را كاهش 
مى دهد. اســتمرار شــيوع بحران كرونا از دو سوى ماجرا يعنى زاد و 
ولد و مرگ ومير بر رشــد جمعيت اثر منفى خواهد گذاشت و به نظر 

مى رسد پس از كرونا فرايند كاهش زاد و ولد شديدتر مى شود.
وى افزود: حتى امسال نيز ممكن است به داليل گوناگون نظير ترس 
از حضور در بيمارستان ها انگيزه فرزندآورى كمتر شود كه به احتمال 
فراوان آثارش را در ســال هاى پس از 1400 نشان خواهد داد؛ قبل از 
شــيوع كرونا بحث كاهش شديد نرخ رشد جمعيت در كشور مطرح 

بود، اما شيوع كرونا اين مسأله را تشديد كرده است.
به گفته كريمى و مطابق با تحقيقات شــوراى عالى انقالب فرهنگى، 
پاندمى كوويد 19 منجر به كاهش فرزندآورى شده و پيش بينى مى شود 
اين كاهش مواليد تا ســال هاى پس از كرونا نيز همچنان ادامه داشته 

باشد.

آگهى مزايده فروش زمين (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى اللجين

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف

4 قطعه زمين قطعه هاى 11-12-13-14 در خيابان 30 1
مترى حافظ

100,000,000 ريال203,000,00040/60 ريال

يك قطعه زمين قطعه شماره 7 در خيابان 30 مترى 2
حافظ

80,000,000 ريال699,560,000174/89 ريال

70,000,000 ريال4,007,500,0001145 رياليك قطعه زمين در ميدان صنايع دستى3

شهردارى اللجين باستناد ماده /13 آيين نامه مالى شهردارى ها و مجوز شماره 2110-2113/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش شش 
قطعه از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش واريزى سپرده به حساب سيباى شماره 

0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا سه شنبه مورخه 1400/05/12 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

قسمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.
شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.

تمامى هزينه هاى آگهى، كارشناسى و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد به حساب 
شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه در مورخ 1400/05/13 بازگشايى و قرائت 
خواهد شد.

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-34522061(081) تماس حاصل نماييد.

نوبت اول: 1400/05/02 -  نوبت دوم: 1400/05/06
(م الف 200)

آگهى مزايده عمومى (نوبت سوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتى دام همــــدان در نظــر دارد بهره 
بــردارى از ســالن هــاى بســته بنــدى آاليــش دامــى واقع 
در داخــل كشــتارگاه را  بــه مــدت يــك ســال از طريــق 
مزايــده بــه اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى واجــد شــرايط 

بــه صــورت اجــاره واگــذار نمايــد. 
ــس از  ــت روز كارى پ ــا هف ــد ت ــى توانن ــان م متقاضي
انتشــار آگهــى (پايــان وقــت ادارى روز پنجشــنبه 
ــه مركــز  ــده ب 1400/05/14) جهــت دريافــت اســناد مزاي
ــر 15  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت كش
ــروى  ــاد- روب ــح آب ــى صال ــاه- دوراه ــاده كرمانش ج

ــد. ــه نماين ــى مراجع ــت بازرس ايس

 عيــد غديرخــم اكبــر تمــام 
عيدهاســت. در ايــن روز فرخنده 
شايسته اســت تا به سنت هايى كه 
اهل بيت(ع) به مــا توصيه كرده اند 
عمــل كنيم تا به صــورت كامل از 
فضايــل معنــوى ايــن روز بزرگ 

بهره مند شويم.
روز عيد غدير روز سرور و شادمانى 
و خوشحالى مؤمنان است كه مورد 
ائمه معصومين(ع)  سفارش  و  تأكيد 
و رسول گرامى(ص) مى باشد. روز 
شــكر و حمد الهى و روز عبادت و 
ذكر است و روزه آن معادل 100حج 

و 100عمره است. 
يكى از مهمترين و بزرگترين اعياد 
مذهبى براى شــيعيان و عاشــقان 

امامت و واليت عيد غديرخم است. عاشقان 
امام على(ع) هرساله با آداب ورسومى كه اهل 
بيت(ع) به آن اشــاره كرده اند، با اين تفكر و 

فرمان الهى، تجديد عهدى دوباره، مى بندند.
هرســاله مراســم هاى مختلفى به مناســبت 
فرارســيدن اين عيد بزرگ برگزار مى شــده 
اســت، اما نزديك به 2سال است كه با شيوع 
ويروس كرونا، اجراى برخى از اين مناســك 
كمرنگ تر شــده يا به شــيوه ديگرى برگزار 
مى شــود. در كشــور ما برپايى اين مناسك 
برعهده هر اســتان نهاده شده و مسئوالن هر 
اســتان با توجه به وضعيت شــيوع كرونا در 
آن اســتان نسبت به برگزارى يا برگزار نشدن 

مراسم اقدام مى كنند.
به گفته مصطفى آزادبخت، معاون سياســى، 
امنيتى و اجتماعى استاندارى همدان آيين هاى 
مرتبط با جشــن عيد بزرگ غدير براســاس 
مصوبات ســتاد ملى كرونا، با اجرا و رعايت 
دقيق پروتكل هاى بهداشــتى بخصوص اصل 
فاصله گذارى اجتماعى، فضاى باز و جمعيت 

محدود، برگزار مى شود.
برنامه ها و جشن هاى مرتبط با عيدغدير بايد 
حتماً در فضاى بــاز و حداكثر با حضور 70
نفر و رعايت دقيــق فاصله گذارى اجتماعى 

برگزار شود.
 برگــزارى همايــش پيــاده روى 

خانوادگى در روز عيد غدير 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل تبليغات 
اسالمى استان، همايش بزرگ پياده روى ويژه 
بانوان امروز از ساعت 18در مكان بلوارمدنى 
حياط آســتان مقدس امامزاده يحيى آغاز و تا 
ميدان آستان مقدس  شاهزاده حسين(ع) ادامه 

خواهد داشت.
مســئول ستاد مردمى غدير اســتان همدان از 
برگزارى همايش بزرگ پياده روى خانوادگى  
نيز  به  مناسبت دهه واليت در استان خبر داد.

مهدى صلواتيان بيان كــرد: اين همايش روز 
پنجشنبه، هفتم مردادماه از ساعت 18 از مزار 

شهداى گمنام پارك مردم آغاز مى شود.
وى درباره مسير حركت اين همايش، گفت: 
مسير حركت از پارك مردم آغاز و با طى مسير 
خيابان مهديه، ميدان شريعتى، خيابان شريعتى 

به ميدان امام خمينى(ره) ختم مى شود.
صلواتيــان افــزود: در پايــان بــا تجمــع 
شــركت كنندگان در ميــدان امام خمينى(ره) 
جشــن ويژه واليــت امام علــى(ع) برگزار 

مى شود.
مســئول ستاد مردمى غدير اســتان بيان كرد: 

برگزارى مراسم مولودى خوانى، گروه سرود، 
نورافشــانى و برگزارى مسابقات مختلف از 

برنامه هاى جانبى اين جشن است.
وى گفــت: در ايــن برنامه حجت االســالم 
شــعبانى، نماينده ولى  فقيه استان و امام جمعه 
همــدان پيرامون واليــت اميرالمؤمنين(ع) به 

سخنرانى مى پردازند.
صلواتيــان افــزود: در پايــان مراســم بــه 
شــركت كنندگان در اين همايش به قيد قرعه 

جوايزى اهدا مى شود.
 واقعه غدير در همدان

 بازسازى مى شود
وى در ادامــه افــزود: آيين بازســازى واقعه 
غدير در راســتاى معرفى، ترويــج و انتقال 
فرهنگ غدير به نوجوانان و نســل هاى آينده 
و الگوســازى عيد غدير با استفاده از آيات و 
روايات روز جمعه هشتم مردادماه ساعت 18
در باغ موزه دفاع مقدس شهر همدان بازسازى 

مى شود.
صلواتيان گفــت: انتقال واقعــه غديرخم با 
زبان هنرى موجــب ماندگارى در ذهن مردم 
مى شــود و به نهادينه تر شــدن فرهنگ غدير 

كمك مى كند.
وى هدف از اجراى اين نمايش را  تبيين مقام 

واليت و آگاه سازى مردم به ويژه 
نوجوانــان و جوانــان از واقعه 
بزرگ غدير برشمرد و بيان كرد: 
اميدواريم با بازســازى اين واقعه 
به  صورت نمادين بتوانيم فرهنگ 
واليت و ســيره نبــوى و امامان 
معصوم (ع) را با اســتفاده از هنر 

به همگان نشان دهيم.
دبير ســتاد مردمى غدير اســتان 
آيين هاى  تمامــى  گفت:  همدان 
مرتبط با جشن عيد بزرگ غدير 
براســاس مصوبات ســتاد ملى 
كرونــا، با اجــرا و رعايت دقيق 
پروتكل هاى بهداشتى بخصوص 
اصــل فاصله گــذارى اجتماعى، 
حضور در فضاى باز و جمعيت 

محدود برگزار مى شود.
وى امام شناسى و افزايش معرفت و معرفى 
واقعه غديــر را از ضروريات امروز جامعه 
دانســت و بر لزوم تبيين و تشريح محتواى 
غدير، واليت و امامــت براى همگان تأكيد 

كرد.
دبير ســتاد مردمى غدير استان همدان با بيان 
اينكــه ترويج فرهنگ غدير براى نســل هاى 
آينــده يــك تكليف اســت افــزود: توليد 
برنامه هاى مختلف در راســتاى معرفى غدير 
اهميت بااليى دارد كه در اين هفته برنامه هاى 
مختلــف از جمله اطعام نيازمندان از ســوى 
هيأت هــاى مذهبى، دســتگاه هاى اجرايى و 
برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى و مذهبى 

اجرا مى شود.
دبير ســتاد مردمى غدير اســتان در پايان از 
برپايى 110جشــن در 110 پــارك محالت 
مختلف خبر داد و گفتد: چهارپايه  خوانى نيز 
در روستاها و بخش ها و مناطق مختلف استان 

پيش بينى شده است.
مردم اســتان مى توانند كمك هاى نقدى خود 
براى شــركت در اطعام و نذر غدير به شماره 
كارت 5022291303707184 بــه نام ســتاد 

مردمى غدير استان واريز كنند.

غدير عيد واليت بزرگ مرد تاريخ مبارك باد

يا على أنت صراط المستقيم 
■ آيين هاى جشن عيد غدير با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود

كشف بيش از 2 تن آرد بدون مجوز در مالير 
 فرمانده انتظامي شهرســتان 
مالير، از كشــف بيش از 2 تن 
آرد بدون مجــوز توزيع قانوني 
از يك دستگاه كاميونت در اين 

شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، 
محمدباقر ســلگي، با بيان اين 
خبر گفت: در راستاي شناسايي 
و مبــارزه قاطعانــه بــا افــراد 
سودجويي كه مبادرت به حمل 

و توزيــع ارزاق عمومي مــردم بدون هرگونه مجوز قانوني مي كننــد، مأموران پليس آگاهي 
شهرستان مالير با تالش اطالعاتي دقيق از وجود يك محموله غيرقانوني در يك دستگاه خاور 

در داخل يك گاراژ مطلع شدند.
وى افزود: با هماهنگي دستگاه قضائي در بازرسي از اين خودرو، تعداد 60 كيسه 40 كيلويي 
جمعاً 2 تن و 400 كيلوگرم آرد بدون مجوز قانوني كه ارزش آنها توســط كارشناســان 120
ميليون ريال برآورد شــده، كشــف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به مرجع 

قضائى معرفى شد.
فرمانده انتظامي شهرستان مالير در پايان بيان كرد: برخورد قانوني و قاطعانه با اين طيف افراد 
سودجو كه مبادرت به حمل، توزيع و احتكار ارزاق عمومي و موردنياز شهروندان مي كنند، در 

دستور كار پليس و دستگاه قضائي قرار دارد.

دستگيري 24 متهم در اسدآباد
 فرمانده انتظامي شهرستان اســدآباد، از دستگيري 24 متهم در نتيجه اجراي طرح هاي 

مختلف انتظامي در2 روز گذشته در اين شهرستان خبر داد.
افشين ياري در اين باره گفت: در پي استمرار اجراي طرح هاي انتظامي در سطح شهرستان 
اســدآباد، با هدف نا امن كردن محالت جرم خيز، پاكسازي نقاط آلوده و ارتقاى احساس 
امنيت شــهروندان، يگان هاي انتظامي شهرستان با بهره گيري از توان و امكانات موجود به 

اجراي طرح هاي مربوطه پرداختند.
بــه گزارش پايگاه خبري پليــس، وي افزود: در اجراى اين طرح، 11ســارق، 6 معتاد و 
خرده فروش موادمخدر ،2 نفر جلبي و 5 نفر به دليل ارتكاب ساير جرائم دستگير و 8 فقره 

انواع سرقت، يك فقره كالهبرداري و مقاديرى انواع موادمخدر كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان اســدآباد در پايان با اشاره به توقيف يك دستگاه وسايط نقليه 
مزاحــم و متخلف در نتيجــه اجراي طرح ارتقاى انضباط اجتماعــي، از همكاري خوب 
شهروندان با پليس در راستاي اجراي طرح هاي انتظامي تقدير كرد و خواستار اعالم موارد 

مشكوك از طريق فوريت هاي پليسي110 شد.

20 درصد زوجين جوان ايرانى نابارورند
 يك جنين شناس بيان كرد كه حدود 15 تا 20درصد از زوجين جوان 

كشور با مشكل نابارورى مواجه  هستند.
به گزارش مهر، ســميه كاظم نژاد با بيان اين مطلــب كه طبق آمارهاى 
موجود، حــدود 15 تا 20درصد از زوجين جوان كشــور با مشــكل 
نابارورى مواجهند، گفت: اگرچه به مدد پيشرفت هاى حاصل در حوزه 
فناورى هــاى كمك بارورى، بخش عمده اى از زوجين نابارور از درمان 
مؤثر بهره مند مى شوند، اما هنوز گروهى از زوجين به درمان هاى معمول 

پاسخ نمى دهند.
وى افزود: سلول درمانى يكى از روش هاى نوين و اميدبخشى است كه 
مى تواند به كمك اين دســته از زوجين نابارور بيايد و شانس باردارى 

آنها را افزايش دهد.
كاظم نــژاد بيــان كرد: هدف اصلــى برگزارى اين ســمينار معرفى 
پيشــرفت ها و دستاوردهاى اين حوزه در درمان نابارورى در ايران 

و جهان است.
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روابط عمومى  مدير   
شــركت توزيع نيروى 
برق استان همدان گفت 
كــه به علــت افزايش 
دما و رشــد نامتعارف 
مصــرف و همچنيــن 
محدوديت هــاى توليد 
زمان بندى  جدول  برق 
احتمال اعمال خاموشى 
در حوزه شهرستان هاى 

اين استان اعالم شد.
احمدرضــا روزبيانــى افــزود: بــا توجــه به 
اجــراى برنامــه مديريــت اضطــرارى بــار 
ناشــى از كمبــود توليــد و افزايش مصرف 
بــرق، ضمــن تشــكر از صبــر و همراهــى 
جديــد  زمان بنــدى  اســتان،  مــردم 
خاموشــى از طريــق پايــگاه اطالع رســانى 
www.edch. ايــن شــركت بــه نشــانى

منتشــر شــد. ir
وى گفت: مشتركان همچنين مى توانند از 
طريق اپليكيشن برق من و يا شماره گيرى 
كد دستورى ســتاره 6655 ستاره 21121

مربــع (#21121*6655*) از زمان بندى 
قطع بــرق محدوده محل ســكونت خود 

مطلع شوند.
روزبيانــى افزود: بازه زمانــى براى اعمال 
خاموشى در هر منطقه 2ساعت و 30 دقيقه 

تعيين شده است.
وى بيان كرد: درخواست اعمال خاموشى 
بــه صورت لحظــه اى و توســط مركز به 

شركت برق استان همدان اعالم مى شود.
 مدير روابط عمومى شركت توزيع نيروى 
برق اســتان همدان گفت: با توجه به اينكه 
احتمال قطعى ناخواسته و خارج از برنامه 
اعالمى برق براســاس رخدادهاى شــبكه 
سراســرى كشــور(افت فركانس) وجود 
اطالعات  مشتركان  است  خواهشمند  دارد 
موردنيــاز را از مراكز 121 شهرســتان ها 

پيگيرى كنند.
وى افزود: به منظور جلوگيرى از خسارت 
احتمالى، هم استانى ها لوازم برقى خود را 
در زمان قطع بــرق از مدار خارج كرده و 
پس از وصل برق بــا تأخير چند دقيقه اى 

آنها را روشن كنند.
روزبيانــى بيان كرد: كاركنان اين شــركت 
براى ارائه خدمت بى وقفه از هيچ كوششى 

فروگذارى نخواهند كرد.
براساس آخرين آمار، استان همدان بيش از 
680 هزار مشترك خانگى، تجارى، صنعتى 

و عمومى برق دارد.

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر

بررسى 201 پرونده فرار مالياتى در همدان
 مديركل امور مالياتى اســتان همدان از بررسى 201 پرونده فرار 

مالياتى در استان خبر داد.
محمد دلشــادى در گفت وگو با ايســنا، گفت: مبلــغ ماليات 3ماهه 
نخست امسال نسبت به سال گذشته 84 درصد افزايش داشته كه از 

اين مبلغ، 95 درصد آن محقق شده است.
وى بيان كرد: بيشتر مبلغ درآمد در 3 ماهه ابتدايى سال 1400 مربوط 
بــه معوقات و فــرار مالياتى بود، همچنين ماليــات بر ارزش افزوده 
كه توســط خريداران پرداخت مى شــود با 33 درصد، شركت ها با 
21درصد و حقوق بگيران با 18درصد، ســهم بيشــترى در پرداخت 

ماليات داشتند.
دلشادى با اشــاره به ثبت 63هزار اظهارنامه مالياتى در سال گذشته، 
گفت: در ســال 1399 به دليل مشكالت اقتصادى موجود در كشور 
51 هزار اظهارنامه كه بيش از 70 درصد كل اظهارنامه ها را شــامل 

مى شد، پذيرفتيم و پيگيرى بيشترى انجام نداديم.
مديــركل امور مالياتى اســتان همدان در رابطه بــا پرونده هاى فرار 
مالياتى در اســتان، افزود: براســاس آخرين آمــار 201پرونده فرار 
مالياتى را در اســتان بررسى كرديم كه ماليات مجموع اين پرونده ها 
50 ميليــارد تومان بوده و باالترين فــرار مالياتى نيز 6 ميليارد تومان 

است.
دلشــادى با بيان اينكه فقط پزشــكان مكلف هستند كه دستگاه هاى 
كارتخوان خود را به ما معرفى كنند، گفت: 900دســتگاه كارتخوان 
پزشكان استان شناسايى شــده و ماليات مابقى اصناف نيز براساس 

تراكنش تمام حساب هاى بانكى آنها محاسبه مى شود.
وى با اشــاره به افزايش ســهم ماليات همدان در بودجه 1400 بيان 
كرد: در ســال 1399 سهم مالياتى كل كشــور در بودجه 180هزار 
ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ 888 ميليارد تومان ســهم اســتان 

همدان بود كه ما توانستيم هزار و 127 ميليارد تومان وصول كنيم.
دلشادى گفت: در سال 1400 سهم مالياتى كل كشور در بودجه 273
هزار ميليارد تومان است كه از اين مبلغ، هزار و 500 ميليارد تومان، 

سهم استان همدان را شامل مى شود.
وى در پايــان با بيــان اينكه بيــش از 60 درصد منابــع اقتصادى 
همدان، معاف از ماليات اســت، بيان كرد: صنايعى مانند كشاورزى 
و گردشــگرى كه درآمد بااليى در استان دارند، از پرداخت ماليات 

معاف هستند.

فرماندار همدان:
كشت دوم محصوالت كشاورزى در همدان 

ممنوع شود
 فرماندار همدان در شوراى حفاظت از منابع آب شهرستان گفت: 
با كاهش 44 درصدى ميزان بارش ها نسبت به سال گذشته و افزايش 
دما شــاهد كاهش قابل توجه منابــع آب و نيازمند مديريت جدى 

مصرف هستيم.
محمدعلى محمدى با بيان اينكه حدود 77درصد آب موردنياز شهر 
همدان از سد اكباتان و آبشينه تأمين مى شود، افزود: هم اكنون ميزان 
ذخيره اين ســدها به حدود 40 درصد ظرفيت آنها كاهش پيدا كرده 

كه با مصرف فعلى در مهرماه به پايان مى رسد.
وى بيان كرد: در كنار كاهش چشمگير نزوالت جوى با بى برنامگى، 
عطش توســعه، چاه هاى غير مجاز، برداشــت هاى بى رويه، اصالح 
نكردن الگوى كشت و كشت دوم در اراضى كشاورزى و روش هاى 
سنتى آبيارى شاهد افت قابل توجه منابع آب هاى زيرزمينى هستيم.

محمــدى با تأكيد بــر ضرورت فرهنگ ســازى، اطالع رســانى و 
صرفه جويى جدى شــهروندان در زمينه مصرف بهينه آب گفت: در 
دنيا برنامه ريزى اســتفاده از منابع آب به نحوى است كه متناسب با 
منابع آب موجود و پيش بينى كاهش آن، حفظ منابع براى نســل هاى 

آينده مدنظر قرار مى گيرد.
وى افزود: در بخش كشاورزى با بهره گيرى از سيستم ها و روش هاى 
نوين بــا عنايت به مالحظات منابع آبى در اختيار بايد به مزيت هاى 
نســبى و مزيت هاى مطلق براى انتخاب نوع محصول مناسب توجه 

كنيم.
فرماندار همدان با قدردانى از اقدام مشــترك شركت آب وفاضالب 
و آبــى منطقه اى در اجراى طــرح جهادى انتقــال آب از چاه هاى 
خالق وردى گفــت: آب 5 حلقه چاه در اين منطقه با انجام اقدامات 

فنى از طريق خط انتقال آب تالوار به همدان مننقل مى شود.
محمدى افزود: انتقال روان آب هاى سرشــاخه هاى باالدســت سد 
اكباتــان و آب رودخانه هاى دره  مرادبيگ و عباس آباد در فصول غير 
زراعى نيز از جمله اقداماتى اســت كه براى تأمين آب شــرب شهر 

همدان انجام شده است.
وى با اشــاره به ممنوعيت كشــت دوم محصوالت كشاورزى بيان 
كرد: جهادكشــاورزى در اين زمينه نظارت داشته باشد و در صورت 
مشــاهده نسبت به قطع برق، سهميه سوخت و معرفى افراد سودجو 

به مراجع قضائى اقدام مى شود.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، اين مقام مسئول افزود: 
در بخش روستايى با مديريت بخشداران و همكارى دهيارى ها نبايد 
اجازه دهيم آب شــربى كه با طى فرايندى پــر هزينه به يك واحد 
مسكونى روستايى رسيده جهت آبيارى و ديگر مصارف غيرضرورى 

استفاده شود.
فرمانــدار همدان با بيان اينكــه اعتباراتى براى اجــراى چند طرح 
آبرسانى روستايى در كميته برنامه ريزى شهرستان منظور شده است 
بيان كرد: طرح هاى آبرســانى روســتايى بايد با زمان بندى و برنامه 
مشخص ضمن جذب پيمانكار واجد شرايط و توانمند اجرايى شود.
وى در پايان با بيان اينكه به منظور مديريت مصرف آب شاهد افت 
فشار آب شبانه هســتيم گفت: براى جلوگيرى از جيره بندى و قطع 
آب شهر همدان در ماه هاى آينده بيش از پيش نياز به صرفه جويى و 

همكارى عموم شهروندان داريم.

مدير سازمان تعاون روستايى استان خبر داد
خريد 78 هزار تن گندم از كشاورزان توسط 

شبكه تعاون روستايى همدان
 مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان گفت: تاكنون 78 هزار و 87 
تن گندم توسط شبكه تعاون روستايى از كشاورزان گندم كار استان همدان 

به صورت تضمينى خريدارى شده است.
به گزارش روابط عمومى تعاون روســتايى، مجيد مســلمى راد با بيان 
اينكه 37 مركز خريد گندم توســط شــبكه تعاون روستايى در استان 

همدان فعال شــده اســت، افــزود: تاكنون 78 هــزار و 87 تن گندم 
از كشــاورزان گندم كار اســتان همدان توســط اين مراكز به صورت 

است. شده  خريدارى  تضمينى 
وى با بيان اينكه بيش از 40 هزار تن گندم در رزن خريدارى شــده است، 
گفت: 20 هزار تن در كبودراهنگ و 2هزار و 500 تن گندم نيز در فامنين 

به صورت تضمينى خريدارى شده است.
مسلمى راد ميزان گندم خريدارى شده در شهرستان بهار توسط شبكه هاى 
تعاون روســتايى اســتان همدان را 6هزار و 400 تن دانست و افزود: در 
شهرســتان همدان نيز 2 هــزار و 107 تن گندم تضمينى از كشــاورزان 

خريدارى شده است.
وى با بيان اينكه شبكه تعاونى هاى روستايى، سيلوهاى دولتى و خصوصى 
در اســتان همدان خريد گندم را انجام مى دهند، گفت: از ابتداى برداشت 
گندم در استان همدان تاكنون بيش از 168هزار و 786 تن گندم خريدارى 
شده كه 46/3 درصد مجموع خريد انجام شده توسط تعاونى هاى روستايى 

صورت گرفته است.
مديرسازمان تعاون روستايى استان همدان با بيان اينكه در شهرستان مالير 3 
هزار و 187 تن خريد تضمينى گندم انجام شده افزود: در شهرستان اسدآباد 

نيز  3 هزار و 538 تن گندم از كشاورزان خريدارى شده است.

تعمير و سيم پيچى الكتروپمپ هاى شناور چاه ها به شماره ع/1400/120-2
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه تعمير و سيم پيچى الكتروپمپ هاى شناور 
چاه ها با برآورد اوليه 15،212،834،970 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به تعميركارانى كه داراى پروانه توليد الكتروپمپ از اداره صنايع و 
معادن يا پروانه كسب معتبر از اتحاديه صنف تعميركاران لوازم برقى و خانگى و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى 

باشند،از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir   و به شماره فراخوان 2000007001000042 در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/05/05

- هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و 
فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/05/05 لغايت 1400/05/12 تاپايان وقت ادارى.

- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/05/23 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/05/24 ساعت 9 در سالن جلسات مناقصه گزار.

- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 760،641،749 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق 
بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه مورخ1394/09/22و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه 
مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 
و  تحويل  فراخوان  در  مندرج  نشانى  به  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  خانه  دبير  به  مورخ 1400/05/23  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر 

رسيد دريافت شود.
- نشانى مناقصه گزار: همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 

تا 14:15 ، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir  درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى  
نوبت دوم

غزل اسالمى »
آنطور كه مســئوالن همدانى تأكيــد مى كنند مقدار 
توزيع مرغ به اندازه نياز استان است، اما اخبار منتشر 
شــده در رسانه هاى كشور ســبب ايجاد نگرانى از 

كمبود مرغ در همدان شده است.
تجربه در سال هاى گذشته نشان داده كه هر كااليى 
در برهه اى با كمبود مواجه مى شود و مردم با ترس از 
ناياب شدن در روزهاى متمادى در صف مى ايستند 
تا نياز يك مدت خانواده خود را تأمين كنند، اما پس 
از آن همان كاال به وفور در بازار يافت مى شود و فقط 
خستگى صف ايستادن ها و آثار استرس و نگرانى در 

زندگى آنها نمود پيدا مى كند.
براساس گزارش هاى مردمى نيز افرادى كه همچنان 
درصــدد تهيه كاالى كمياب هســتند بــا نگرانى و 
هزينه كرد مضاعف نسبت به افراد بى تفاوت مواجه 
مى شوند و نتيجه آن مى شــود كه در نهايت كاالى 
موردنظر پس از مدتى به وفور يافت  شــود و تقريبًا 
كسى با مشكل تهيه آن مواجه نمى شود مگر كسانى 

كه ساعت ها و روزها در صف ايستاده اند.
اكنون معــاون هماهنگى اموراقتصادى اســتاندارى 
همدان نيز بر همين موضوع تأكيد داشت و گفت: با 
شرايط ايجاد شده، مرغداران تشويق به جوجه ريزى 
بيشتر شــده  اند، در تاريخ استان هيچ گاه 3 ميليون و 
700 هزار جوجه قطعه ريزى نشــده بود، اما در 15

روز گذشــته اين اتفاق در همــدان صورت گرفته 
است.

ظاهــر پورمجاهد بــا تأكيد بر اينكه پــس از چند 
هفتــه مرغ به وفور در بازار يافت مى شــود، افزود: 
با جوجه ريزى هاى انجام شــده بــزودى بازار مرغ 
به شــرايط قبل بازمى گردد، اما مردم هم بايد مقدار 
خريد خود را رعايت كنند، زيرا برخى ها بى توجه به 
مقدار نياز خانوار خود و براســاس احساس نگرانى 
از كمبود، بارها در صف مى ايستند و سعى مى كنند 
براى مدت زيادى مرغ خريدارى كنند كه به كمبود 

مرغ و ايجاد صف هاى طوالنى دامن مى زنند.
وى افزود: نمى گويم همه مشكالت توليد را مرتفع 
كرده ايم، اما مسئوالن استان تمام تالش خود را براى 
حل مسائل مى كنند و برنامه ريزى و اقدامات زيادى 

در راستاى رفع موانع توليد دارند.
پورمجاهــد گفت: روزانه 120 تــا 130 تن مرغ در 
شهرهاى استان توزيع مى شود كه حدود 40 درصد 

آن مربوط به شهر همدان است.
وى افــزود: در مواقعى كه نتوانيم 120 تن مرغ گرم 
توزيــع كنيم بعدازظهــر آن روز مرغ منجمد توزيع 

مى كنيم تا اگر كمبودى هست جبران شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان با 
بيان اينكه مقدار مرغ توزيع شده در روز كفاف نياز 
اســتان را مى دهد، گفت: اما با توجه به گزارشى كه 

تلويزيون در برنامــه 20:30 پخش كرد اين نگرانى 
براى مردم به وجود آمد كه كشور در اين زمينه دچار 
كمبود است، بنابراين برخى ها سعى مى كنند بيش از 
نيــاز خود خريد كنند. وى با تأكيد بر اينكه هيچ گاه 
مرغ را قبل از ســاعت 9 صبح توزيع نكرده ايم، بيان 
كرد: با اين وجود مردم هر روز از ســاعت 7 صبح 
براى خريد مرغ صف مى كشــند كه همين صف ها 

نگرانى هايى براى مردم ايجاد مى كند.
پورمجاهد گفت: مرغ به اندازه نياز در استان موجود 
است مردم نگران نباشند و بيش از نياز خود نخرند تا 
با مشكل كمبود مرغ و تشكيل صف مواجه نشويم.

معاون هماهنگى اموراقتصادى اســتاندارى همدان 
افزود: برخى ها مى گويند مشكل نهاده ها سبب شده 
تا مرغدارى ها نتوانند به انــدازه كافى جوجه ريزى 
كنند، اما اين مســأله حل شده و دليل شرايط فعلى 
نيســت. مرغدارى ها موظف هســتند كه مرغ را با 
اولويت به كشتارگاه هاى استان تحويل بدهند و كد 
تخليه بگيرند تا بتوانند مجوز جوجه ريزى و نهاده ها 
را دريافت كنند، اما با توجه به افزايش دماى هوا در 
برخى استان ها نتوانسته اند به اندازه كافى مرغ توليد 
كنند و با كمبود مواجه شــده اند كه مرغدارى ها به 
خاطر افزايش قيمت در اين مناطق ســعى مى كنند 

مرغ خود را به آنجا ارسال كنند. 
كشــتارگاه ها نيز بايد ميزان كشتار خود را در سامانه 

جامع تجارت ثبت كنند و هركسى ثبت نكند حكم 
عرضه خارج از شــبكه را دارد كــه تعزيرات آن را 

جريمه مى كند.
وى افزود: 2واحد كشــتارگاه براى ثبت در سامانه 
مقاومت كرد و با اينكه در برابر واحدهاى توليدى و 
جريمه آنها بسيار محتاطانه عمل مى كنيم، اما مجبور 
شديم پرونده تخلف آنها را به تعزيرات ارسال كنيم.

معاون هماهنگى اموراقتصادى اســتاندارى همدان: 
گفت عرضه خارج از شــبكه به اين صورت است 
كه برخى واحدها حتى فروشــگاه هاى عرضه مرغ 
ســعى مى كنند مرغ خود را به واحدهاى قطعه بندى 
بفروشند چون سود بيشــترى براى آنها دارد، اما در 
شــرايطى كه ممكن است ساير اســتان ها به  خاطر 
گرماى هوا با كمبود مرغ مواجه باشــند قطعه بندى 

مرغ ممنوع است.
 از ايــن رو تصميــم بــر آن شــده تــا فرماندارى 
فروشگاه هاى معتمد را معرفى كند تا عرضه مرغ را 
به آنها بســپاريم و ساير فروشــگاه ها كه تخلف در 
عرضه داشته اند به  صورت محدود و يا هفته اى يك 

بار سهميه مرغ دريافت كنند.

پورمجاهــد بــا بيان اينكــه بازرســان به صورت 
روزانه در ســطح بازار حضور داشــته و بر نحوه 
توزيع نظــارت مى كنند افزود: عمــده تخلفات و 
گرانفروشى واحدها مربوط به نقاط حاشيه اى شهر 
و دور از چشم بازرســان است.وى گفت: با اينكه 
20 بازرس در حال رصد بازار هســتند، اما گاهى 
توســط برخى ها تخلفى صورت مى گيرد و امكان 

افزايش بازرس نيز نداريم.
پورمجاهد با بيان اينكه وظيفه تأمين مرغ اســتان با 
جهادكشاورزى و توزيع آن با سازمان صمت است 
افزود: مرغداران هم بايد هنگام تحويل مرغ فاكتور 
صادر كنند. وى گفت: هــم اكنون نرخ مصوب هر 
كيلو گوشــت مرغ در ســتاد تنظيم بازار همدان 24
هزار و 900 تومان اعالم شده و فروش با نرخ باالتر 

از آن تخلف محسوب مى شود.
معاون هماهنگى اموراقتصادى اســتاندارى همدان 
با تأكيد بــر اينكه نوع برند و برچســب مرغ هيچ 
تأثيــرى در قيمت آن ندارد، افــزود: برخى واحدها 
بــا بهانه هايى مانند مرغ شــمال يا مهابــاد اقدام به 

گرانفروشى مى كنند.

معاون اقتصادى استاندار مى گويد كمبود مرغ نداريم

جوجه ريزى بى سابقه در همدان
■ 3ميليون و 700 قطعه جوجه ريزى در استان انجام شده است

 مدير شــعب بانك صادرات اســتان همدان و 
هيأت همراه از چاپخانه پيام رســانه بازديد كردند. 
صفى خانــى در اين بازديد بر حمايت از واحدهاى 
توليدى توســط بانك صادرات تأكيد كرد و گفت 
كه تا جايى كه امكان داشته در راستايى مانع زدايى 
برنامه ريــزى كرده و با واحدهــاى توليدى تعامل 

كرده ايم.
وى افــزود: بازديــد از واحدهاى توليدى اســتان 
در راســتاى افزايش تعامل بين بانك و واحدهاى 

اقتصادى صورت مى گيرد.
صفى خانــى با بيان اينكه بانــك صادرات هيچگاه 
واحــد توليــدى را تملــك نمى كنــد، گفــت: 
كارخانه هايى هســتند كه به  دليل بدهى در اختيار 

بانك قــرار گرفته اند، اما توليدكنندگان همچنان در 
حال توليد و فعاليت در واحد هســتند، زيرا معتقد 
هســتيم كه بايد تا جايى كه مى توانيم با واحدهاى 

توليدى تعامل كرد.
وى افزود: كارخانه هاى تعطيل براى بانك ها هزينه 
دارند به همين دليل هرطور كه توليدگران بخواهند 
و قوانين اجازه بدهــد با آنها تعامل مى كنيم. بانك 
صادرات به روى همه صنعتگران باز است و كسانى 
كه پيــش از اين به مشــكل برخورده اند مى توانند 

مشكالت خود را در همه شعب بانك حل كنند.
صفى خانى بــا بيان اينكه در شــرايط فعلى بانك 
بهترين شريك براى توليدكنندگان است، گفت: بايد 
دست تك تك توليدكنندگان را بوسيد، زيرا سفره 

آنها براى فرزندان ما باز شــده و آينده شغلى آنها 
را مى سازند.

مدير شــعب بانك صادرات استان همدان با اشاره 
به بنــگاه دارى بانك هــا افزود: بانك هــا بنگاه دار 
نيستند، اما به ناچار بنگاه دار مى شوند. طبق آخرين 

بررســى ها 45 واحد در 15 سال اخير از تسهيالت 
اين بانك اســتفاده كرده، اما اقساط آن را به بانك 
بازنگردانده اند كه ســبب شــده وثيقه آنها تملك 
شود. در صورتى كه ما به  دنبال ملك نيستيم، اما با 
چنين شرايط اجبارى كه پيش مى آيد ما را بنگاه دار 

محسوب مى كنند.
صفى خانــى گفت: طبــق ابالغيــه اى از مركز، به 
مشــتريان اعالم كرديم كه صاحبــان امالك فقط 
اصل پول و ســود را بدهند و ملك شان را بردارند، 
جريمه ها را بخشــيديم كه سبب شد تا تعدادى از 

آنها براى تسويه به بانك مراجعه كنند.
وى گفت: همين اقدام ســبب شد تا در يك سال 
گذشــته 6 درصد از مطالبات بانك صادرات استان 

كاهش يابد.
مدير شــعب بانك صادرات استان همدان گفت: با 
اجراى اين بخشــنامه 6 مورد از واحدهاى تمليكى 

به طور كامل به صاحبان خود برگردانده شد.
صفى خانــى با بيان اينكه در راســتاى رســالت 
اجتماعــى، همــكاران از درآمد شــخصى خود 
بــه زندانيــان و خانواده هــاى كم بضاعت كمك 
مى كننــد، افزود: عالوه بر اينها با انجمن حمايت 
از بازنشستگان به تفاهم رسيده ايم تا در حمايت 
از بازنشســتگان تعــدادى تســهيالت بــه آنها 

پرداخت كنيم.

زمانبندى جديد اعمال خاموشى ها 
در استان همدان اعالم شد

مدير شعب بانك صادرات در بازديد از چاپخانه پيام رسانه:
تمام قد از توليدكنندگان 

حمايت مى كنيم
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خبـرورزشى روى خط المپيك

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

آكادمى تخصصى ورزش 
براى كودكان ونوجوانان 

 ايجاد آكادمى تخصصى ورزش براى كودكان  ونوجوانان در اســتان 
ضرورى است. 

مديركل ورزش وجوانان استان با بيان اين مطلب گفت: رده سنى كودكان 
و نوجوانان نيازمند آكادمى تخصصى در رشــته هاى مختلف ورزشى 

هستند كه اين مهم بايد در استان محقق شود.
حميد سيفى در ديدار با مديران كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان 
اســتان، بيان كرد: كانون مى تواند با همكارى و حمايت دستگاه ورزش 

نسبت به راه اندازى آكادمى تخصصى در استان اقدام كند.
وى با بيان اينكه آموزش در رده هاى سنى پايه بازدهى بيشتر و بهترى به 
دنبال دارد، افزود: كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان مى تواند نقطه 
قوتى براى كشف استعدادهاى كودكان و نوجوانان در زمينه هاى مختلف 

از جمله ورزش باشد.
سيفى گفت: مركز استعداديابى اداره كل ورزش وجوانان استان آمادگى 

برگزارى دوره هاى استعداديابى براى كودكان ونوجوانان را دارد.
وى بيان كرد: همچنين آمادگى كامــل براى همكارى در زمينه تجهيز 
ورزشــى كانون ها و كتابخانه ها و يا ارائه خدمات شامل معرفى مربيان 
مجرب رشته هاى ورزشى براى آموزش به كودكان ونوجوانان را داريم. 
هر چقدر روحيه اميد در جوانان ونوجوانان تقويت شود به طور قطع در 

آينده شاهد نتايج مثبت آن خواهيم بود.

از قهرمانان رشته هاكى استان 
حمايت مى شود

 با صدور دســتور تأمين تجهيزات ورزشى موردنياز براى قهرمانان 
رشته هاكى استان، دستگاه ورزش استان بر حمايت جدى و مؤثر از اين 

ورزشكاران تأكيد كرد.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در ديدار با مربيان و قهرمانان رشــته 
ورزشى هاكى استان همدان، خواستار حل مشكالت آنان در كوتاه ترين 

زمان ممكن شد.
حميد ســيفى با تأكيد بر اينكه هاكى همدان از رشــته هاى مدال آور و 
قهرمان پرور كشور است، گفت: امروزه هاكى استان همدان در تيم هاى 
ملى بانوان و آقايان كشــور صاحب سهميه است كه اين بسيار مهم و 
نيازمند توجه و حمايت است. خوشبختانه امروز شاهديم هيأت هاكى 
استان همدان با بهره گيرى از ظرفيت جوانان و نوجوانان در كشور پيشتاز 

است.
وى با بيان اينكه بايد از فرصت ها و ظرفيت هاى به وجود آمده در هيأت 
هاكى اســتفاده شود تا بتوانيم استعدادهاى نهفته اين رشته را شناسايى 
كنيــم، افزود: چندى پيش با حضور مســئوالن فدراســيون از آكادمى 
بين المللى هاكى همدان رونمايى شــد كه اين نقطه عطفى براى تمامى 
رشته هاى ورزشى استان به شمار مى رود. فعاالن هاكى بايد با بهره گيرى 
از علوم روز اين رشــته در سطوح مختلف رقابتى و آموزشى تأثيرگذار 
باشــند و در حمايت از ورزشــكاران و قهرمانان اين رشته تجهيزات 

موردنياز براى آنها با همكارى هيأت تأمين مى شود.

برگزارى 4 دوره آموزشى كبدى در استان 
4 دوره آموزشى كبدى در تيرماه گذشته در استان برگزار شد.

رئيس هيأت كبدى اســتان با بيان اين خبر گفــت: برگزارى دوره هاى 
آموزشى در ارتقاى سطح دانش فنى مربيان و بازيكنان نقش بسزايى دارد 

و اين مهم يكى از اركان اصلى پيشرفت ورزشى است.
سيد مصطفى موسوى با اشاره به دوره هاى برگزار شده در سطح استان 
بيــان كرد: هيأت كبدى از شــرايط كرونايى حاكم بر كشــور به ديده 
فرصت نگاه كرد و با برگزارى دوره هاى متنوع در سطوح مختلف و به 
صورت حضورى و مجازى با افزايش دانش ورزشى، معلومات مربيان 
و بازيكنان اين رشــته را نيز به روز كرد كه بــا برگزارى اين دوره ها به 
تعداد مربيان و داوران آقا و خانم در رشته كبدى در سطح استان اضافه 
شده كه اين موضوع مى تواند به استعداديابى در اين رشته مفرح كمك 
كرده و به روند آن ســرعت ببخشد. وى با تأكيد بر گسترش جغرافياى 
آموزشــى كبدى افزود: با توجه به تبليغات انجام شده و هدف گذارى 
هيأت بــراى افزايش تعداد مربيان و داوران، تعداد 70 نفر در دوره هاى 
آموزشى شركت كردند كه بيشتر آنها از استان همدان بودند، ولى از ساير 

استان ها نيز افرادى شركت كردند كه جاى بسيار اميدوارى دارد.
موســوى در پايان گفت: افزايش تعداد مربيان منجر به فعاليت بيشــتر 
باشگاه هاى كبدى در سطح استان مى شود كه اين امر بدون شك موجب 

شكوفايى استعدادهاى ناب و اعتالى ورزش كبدى استان خواهد شد.

تيراندازان ايران شانس مدال را
 از دست دادند

 هانيه رستميان و جواد فروغى در نيمه نهايى تيم ميكس تپانچه بادى 
در رده پنجم ايستادند و از كسب مدال بازماندند.

تيم ميكس تپانچه بادى ايران با تركيب جواد فروغى و هانيه رستميان در 
مرحله نيمه نهايى ميكس تيمى بازى هاى المپيك 2020  با ركورد 382/13 

در رده پنجم قرار گرفت و ملى پوشان از كسب مدال بازماندند،
همچنين نجمه خدمتى و مهيار صداقت با ايستادن در رده پانزدهم ميكس 
تفنگ بادى 10متر بازى هاى المپيك توكيو از رسيدن به مرحله نيمه نهايى 
بازماندند. مســابقات ميكس تفنگ بــادى بازى هاى المپيك توكيو روز 
گذشته با حضور 29 تيم آغاز شد. تيم ميكس تفنگ بادى ايران متشكل 
از نجمه خدمتــى و مهيار صداقت با امتياز 624/9 و ايســتادن در رده 

پانزدهم از رسيدن به مرحله نيمه نهايى اين مسابقات بازماند.
مسابقات تيراندازى المپيك توكيو تا يازدهم مردادماه ادامه دارد.

برنامه مسابقه ايرانى ها در المپيك 2020
 مصاف ديدنى بســكتبال ايران با آمريكا و واليبال با كانادا و يورش 
شمشيربازان به مدال  ومسابقات دو وميدانى ،تيراندازى وقايقرانى از اهم 

مسابقات كاروان ايران در روزهاى 6 تا 8 مرداد در المپيك توكيو است.
پنجمين روز از المپيك  2020 توكيو امروز، چهارشــنبه برگزار مى شود 
و نمايندگان ايران در روزى شــلوغ در 7 رشته به مصاف حريفان خود 

مى روند.  
در رشته هاى واليبال، بدمينتون، شمشيربازى، بسكتبال، دوچرخه سوارى، 
تيروكمان و بوكس ورزشكارانى از ايران حضور دارند كه رقابت خود را 

در روز پنجم برگزار مى كنند.  
در واليبال تيم ملى ايران امروز در ســومين ديدار خود از گروه A مقابل 

كانادا به ميدان مى رود. 
در بدمينتون ثريا آقايى كه در نخســتين ديدار خود از رقابت هاى گروه 
G نماينده مالديو را شكســت داد، امروز مقابل هه بينگ جيائو از چين 

به ميدان مى رود.
در شمشيربازى تيم ملى ايران در بخش تيمى سابر در مرحله يك چهارم 

نهايى به مصاف ايتاليا مى رود. 
در بسكتبال تيم ملى ايران در دومين بازى خود امروز مقابل تيم آمريكا 

به ميدان مى رود. 
در دوچرخه سوارى سعيد صفرزاده، تنها نماينده دوچرخه سوارى ايران در 
توكيو در ماده تايم تريل انفرادى مردان ركاب مى زند. 38 دوچرخه  سوار 

ديگر در خط آغاز اين مسابقه قرار دارند. 
در تيراندازى با كمان ميالد وزيرى در مرحله يك سى ودوم انفرادى مردان 

با بريدى اليسون از آمريكا رقابت مى كند. 
در بوكس دانيال شه بخش در مرحله يك هشتم نهايى وزن 57 كيلوگرم 
مردان امروز با الزارو آلوارز از كوبا مبارزه مى كند. اين بوكســور ايرانى 
در نخســتين مبارزه خود در مرحله يك شانزدهم مقابل محمد حاموت 

مراكشى به برترى رسيد.
همچنين كاروان ايران روز پنجشــنبه و جمعه 7 و8 مرداد در رشته هاى 
بوكــس، قايقرانى، تيراندازى، دووميدانــى و واليبال به مصاف حريفان 
مى روند. روز پنجشــنبه در بوكس شاهين موسوى در مرحله يك هشتم 
D و F، E وزن 75  كيلوگــرم، در قايقرانــى نازنين ماليــى در فينال
روئينگ يك نفره زنان، در تيراندازى هانيه رســتميان در تپانچه  25 متر 

زنان به ميدان مى روند. 
در روز جمعه نيز در پرتاب ديســك احســان حدادى، در دو 400 متر 
بــا مانع مهدى پيرجهان و در دو 100 متر زنان فرزانه فصيحى مســابقه 

خواهند داد.
در تيراندازى هانيه رســتميان در مرحله مقدماتى و فينال تپانچه 25 متر 
روئينگ يك نفره و  A وC، B زنان، در قايقرانى نازنين ماليى در فينال

در واليبال تيم ملى ايران با ايتاليا مسابقه خواهند داد.

فعاليت 10هزار ورزشكار همدانى در رشته بدنسازى 
 10هزار نفر از ورزشكاران استان به صورت سازمان يافته در رشته بدنسازى مشغول فعاليت هستند.

رئيــس هيــأت بدنســازى و پرورش انــدام اســتان در نشســت اعضــاى هيــأت بدنســازى بــا مديــران دســتگاه ورزش اســتان، گفــت: 
در هميــن ارتبــاط 20هــزار ورزشــكار نيــز بــه صــورت پراكنــده در رشــته هاى زيرمجموعــه ايــن هيــأت تمريــن كــرده و مســابقه 

مى دهنــد.
مرتضــى خدابنده لــو افــزود: ايــن تعــداد ورزشــكار در قالــب 321 باشــگاه در ســطح اســتان ســازماندهى شــده و فعاليــت مى كننــد 

كــه البتــه در ســال هاى اخيــر شــاهد افزايــش تعــداد باشــگاه هاى بدنســازى در اســتان هســتيم.
ــم اســت،  ــا و 500 مربــى خان ــدام اســتان همــدان داراى هــزار و 500 مربــى آق ــان اينكــه هيــأت بدنســازى و پرورش ان ــا بي وى ب

ــان يكــى از اولويت هــاى اصلــى ايــن هيــأت اســت. گفــت: ارتقــاى ســطح دانــش مربي

مشكالت ورزش كبدى در مالير مرتفع مى شود
 براى رفع موانع و مشكالت ورزش كبدى در شهرستان مالير تالش مى كنيم.

رئيس هيأت كبدى شهرستان مالير با بيان اين مطلب در نشست اعضاى هيأت گفت: به دنبال رفع مشكالت، چالش ها و موانع موجود 
بر ســر راه فعاليت هاى ورزش كبدى شهرستان و رفع عاجل آنها، تالش براى برگزارى و اعزام به مسابقات در 2 بخش آقايان و بانوان 

با توجه به كوويد 19 هستيم.
غياثوندگفــت: قــرار اســت در اواخــر مردادمــاه ســالجارى در مســابقات ليــگ كبــدى بانــوان كشــور شــركت كنيــم كــه بايــد بــا اخــذ 
مجــوز از ســتاد كروناويــروس تمرينــات خــود را زيرنظــر مربيــان ايــن رشــته ورزشــى بــا رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى آغــاز 
ــا رفــع عاجــل مشــكالت و چالش هــا و موانــع موجــود تــالش مى شــود تــا فعاليــت مجــدد ايــن رشــته  كنيــم. وى بيــان كــرد: ب

ورزشــى در شهرســتان و بخش هــاى تابــع آن آغــاز شــود.

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى  (نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث استخر سرپوشيده شهرك طالقانى نهاوند  به شماره 
2000003398000009 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد. 

تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.(الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى 
امضاء الكترونيكى مورد پذيرش است). در جلسه بازگشايى پاكت هاى (ب) و (ج)، اسناد فيزيكى (كاغذى) و اسناد فاقد امضاى الكترونيكى 

(داراى مهر و امضاى گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.
مناقصه گران بايستى با مراجعه به دفاتر صدور گواهى امضاى الكترونيك،گواهى هاى مهر سازمانى و امضاى شخص حقيقى وابسته به غير 
دولت (براى تمامى صاحبان امضاى شركت) را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاى پى دى اف موجود در پاكات ب و ج را با استفاده از نرم 
افزارى كه در منوى امضاى الكترونيكى سامانه ستاد تعبيه شده مهر و امضاى ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذارى پاكات اقدام نمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد با شماره 1456 تماس حاصل فرماييد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى در اين سامانه، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: چهارشنبه مورخ 1400/05/06 مى باشد.
(م الف 650)

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

 تيم فوتبال شهردارى همدان در تك  بازى 
فينال ليگ دســته دوم با قبول شكســت در 
ضيافت پنالتى ها نايب قهرمان ليگ دســته دوم 

كشور شد.
با انجام بــازى فينال رقابت هاى ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور پرونده اين 

رقابت ها با معرفى قهرمان بسته شد.
ديدار پايانى ليگ دسته دوم با انجام يك بازى 
در ورزشگاه دستگردى تهران دنبال شد و در 
آن2تيم شهردارى همدان قهرمان گروه نخست 
و مــس شــهربابك قهرمان گــروه دوم براى 

شناخت قهرمان به مصاف هم رفتند.
در اين ديدار شــهردارى همدان با شناخت از 
توان مس شــهربابك با چهره اى تدافعى قدم 
به ميدان گذاشــت. رضا طالئى منش سرمربى 
شــهردارى در ايــن بــازى از نفراتى چون 
محمد صابرى زاده، مجيد شــعبانى، ساســان 
جعفرى كيا، اميرحســين قاسمى، ميثم زمانى، 
اميرحسين  كاظمى،  حسين  ابراهيم بيگى،  امير 
ســورى، رامين طالئى منش، پيمان حشتمى و 

مهدى خلج در تركيب شهردارى سود برد.
بازى با حمالت تيم مس شهر بابك آغاز شد 
و حمالتى را روى دروازه شــهردارى تدارك 
ديدند، اما با گذشت دقايقى بازى متعادل شد 
و بازيكنان شهردارى فرصت پيدا كردند تا در 

زمين حريف كرمانى جوالن بدهند.
احتياط در دســتور كار هر 2سرمربى بود و به 
هميــن دليل توپ بيشــتر در ميانه ميدان بين 
بازيكنان رد و بدل مى شــد و دروازه ها كمتر 

تهديد مى شدند.
تــالش 2 تيم در طول 90 دقيقه راه به جاى 
نبرد و در نيمه دوم شهردارى با اخراج پيمان 
حشمتى 10نفره شد، ولى سرانجام 2 تيم به 
تســاوى بدون گل رضايت دادند. مربيان 2

تيم پس از پايان 90 دقيقه تالش و كســب 
تســاوى بــدون گل با هم توافــق كردند تا 
وقت اضافه انجام نشــود و مستقيم ضربات 
مشخص  را  قهرمانى  تيم  سرنوشت  پنالتى ها 

كند.
در ضربات پنالتى هــر 2 تيم عملكرد خوبى 

داشــتند، اما در نهايت اين مس شهربابك بود 
كــه بهتر عمل كرد و 6 بر 5 به برترى رســيد 
و جــام قهرمانى را تصاحب كرد در پايان تيم 
فوتبال شهردارى همدان با قبول اين شكست 
نايب قهرمانــى ليگ دســته دوم شــد و جام 

قهرمانى به مس شهربابك رسيد.
در ضربات پنالتى حســين كاظمــى كاپيتان 
شــهردارى نخســتين پنالتــى را به دســتان 
دروازه بان كوبيد و پنالتى ششــم را نيز مجيد 

شعبانى با اختالف زياد به آسمان فرستاد.
شهردارى در فصل گذشته كارنامه قابل قبولى 
ارائه داد و با كســب عنوان نخست در گروه 
خود مســتقيم به ليگ دســته يك صعود كرد 
و فصل آينده بايــد در ليگ با تيم هايى چون 
بادران، ملوان، خيبر، ذوب آهن، ماشين ســازى 

و... مسابقه بدهد.
اسامى بازيكنان شهردارى همدان :

محمــد صابــرى زاده، علــى فراهانى علوى، 
مجيد شعبانى، ساسان جعفرى كيا، اميرحسين 
ميزرائى مهند،  حامد  ميثم زمانى،  پورقاســمى، 

اميــر ابراهيم بيگى، مهدى خلج، اميرحســين 
ســورى، عليرضــا آزادى، حســين كاظمى، 
مهــدى خانــى، حســين قادرى دانشــمند، 
محمدمهدى بلورى نويــن، محمد كرميان فرد، 
پارســا چهاردولى، آرمين  طالئى منش، پيمان 
تبارمقــرى،  محمدعبــاس  حشــتمى موعذ، 
اميرحسين سلمانى، محمدمحسن همايى  مراد، 
محمد باالوند، مهدى قائم پناه، فرشــيد حمزه ، 
عليرضا مالمير، احســان ترابى، نيما بختيارى، 
دانيــال فامنينى، مبين ســورى، صالح وفايى، 
هادى موثق، ســيد محمداميــن ناصرالدينى، 

محمد بيرانوند و اميرمحمد نسايى.
سرمربى: رضا طالئى منش

مربيان: منوچهر بيگم جانى، مصطفى كاشــى  
نهنجى، حميد يادگارى و محمد بيات،

سرپرست: مجتبى وثوقى مهر
پزشكيار: فرهاد سلطانى

مدير رسانه: محمدرضا بهرامى صفت
تداركات: عليرضا سماوات

رقابت هاى ليگ 2 در حالى به پايان رسيد كه 
هنــوز پرونده چند بــازى در كميته انضباطى 
باز اســت. رقم خوردن 3 نتيجه شائبه برانگيز 
در هفته پايانى موجب شــد كه كميته اخالقى 
و انضباطى فدراســيون فوتبــال ورود كند و 
تيم هاى اين گــروه را به حالت تعليق درآورد 
تا پس از صدور رأى سرنوشــت تيم هاى اين 

گروه مشخص شود.
در هفتــه پايانــى 3 تيم مدعى صعــود برابر 
حريفان خــود با گل هاى باال پيروز شــدند. 
شــاهين بندرعامرى 6 بر يك ميالد تهران را 
شكست داد، شهردارى ماهشهر با 6 گل پاس 
همدان را مغلوب ساخت و شهيدقندى يزد با 

11 گل سردار بوكان را گل باران كرد.
احتمال اينكه تبانى در برخى از اين ديدارها به 
اثبات برسد وجود دارد و به همين دليل بازى 
پلى آف بين تيم دوم اين گروه و ويستاتوربين 
تهران انجام نشــده و اين بازى پس از صدور 

رأى كميته انضباطى برگزار مى شود.

با شكست در ضيافت پنالتى ها 

شهردارى همدان نايب قهرمان كشور شد

هدف شهردارى صعود به ليگ برتر است
 هدف باشــگاه فرهنگى، ورزشــى شــهردارى همدان صعود به 

رقابت هاى ليگ برتر فوتبال است.
مديرعامل باشــگاه شهردارى همدان با بيان اين مطلب گفت: 
بازيكنان ما خوب كار كردند، اما به هر حال قهرمان نشديم. 
ما در تيم فوتبال شهردارى همدان با يك برنامه منسجم كار 
كرديم و فصل گذشــته برنامه خوبى داشتيم و اكنون نتيجه 
گرفتيم و به ليگ يك صعود كرديم برنامه ما اين اســت كه به 

ليگ برتر صعود كنيم و تيم بومى در ليگ برتر داشته باشيم.
روح ا...وجهى هويدا افزود: پاس همدان هم تالش كرد و اميدواريم در ســال هاى آينده به ليگ 
يك صعود كند. ما در خدمت رضا طاليى هســتيم و وى برنامه ريزى مى كند و مطمئناً از وى 
حمايت مى كنيم و مســير تيم را ادامه خواهيم داد. در فوتبال ليــگ يك نيز بايد برنامه ريزى 
كنيم، زيرا هدف ما صعود به ليگ برتر اســت. تيمى كه صعود كرده حاصل تالش چندســاله 

باشگاه است.

اميدوارم به سمت فوتبال پاك برويم
ــدوارم  ــا امي ــه، ام ــا ن ــود دارد ي ــال وج ــى در فوتب ــم تبان  نمى دان

فوتبــال مــا بــه ســمت فوتبــال پــاك بــرود و شايسته ســاالرى 
وجــود داشــته باشــد.

ســرمربى شــهردارى همدان پس از شكســت مقابل مس 
شهربابك در ديدار پايانى ليگ دسته دوم گفت: بازى خيلى 
خوبى بود و از بازيكنانم خيلى راضى هستم. با آنكه در نيمه 

دوم 10 نفره شــديم، اما در اكثر مواقع مالكيت توپ با ما بود و 
چند موقعيت خوب داشــتيم كه موقعيت هاى مان تبديل به گل نشد، 

به تيم شــهربابك نيز تبريك و خســته نباشيد مى گويم. همين كه 2 تيم سالم از زمين بيرون 
آمدند راضى كننده است.

رضا طاليى منش درخصوص تبانى هاى صورت گرفته در ليگ 2 بيان كرد: نمى دانم اين مسائل 
وجود دارد يا نه، اما اميدوارم فوتبال ما به ســمت فوتبال پاك برود و شايسته ســاالرى وجود 

داشته باشد كسانى كه زحمت مى كشند موفق شوند و به حق شان برسند.

 با تاييد رئيس كميته جوانان 
فدراسيون فوتبال 

حضور مهدوى كيا 
در تيم اميد قطعى شد

 ميرشــاد ماجــدى رئيس كميتــه جوانان 
فدراسيون فوتبال اعالم كرد حضور مهدوى كيا 

در تيم ملى اميد قطعى شده است.
به گزارش "ورزش ســه"، پــس از اينكه خبر 
حضور مهدى مهدوى كيا كاپيتان ســابق تيم 

ملى به عنوان سرمربى تيم المپيك ايران منتشر 
شد، خيلى زود اين خبر توسط روابط عمومى 
فدراسيون فوتبال تصحيح شد و اشاره شد كه 
اين موضوع تنها در هيأت رئيســه فدراسيون 
تصويب شده اســت.  در واقع پس از رسانه 
اى شــدن اين خبر براى قطعى شــدن آن دو 
مشكل وجود داشت كه يكى مربوط به قرارداد 
مهدى مهدوى كيا با باشگاه هامبورگ و جلب 
رضايت اين باشگاه آلمانى بود و موضوع اينكه 
آيا مهــدوى كيا قبول مى كند هدايت ســاير 

رده هاى پايه را نيز زير نظر بگيرد يا خير.
در كنار اين دو موضوع واكنش ميرشاد ماجدى 
نياز جالب توجه بود و او به صورت تلويحى 
در مصاحبــه اى اعــالم كرد كــه در صورت 
حضور مهــدى مهدوى كيا ديگــر حاضر به 
ادامه حضور در پســت رياست كميته جوانان 

فدراسيون فوتبال نيست.
حاال اما پــس از چند هفته ميرشــاد ماجدى 
بدون اشــاره به صحبت هــاى قبلى خود، در 
مصاحبه اى از قطعى شــدن حضــور مهدى 

مهدوى كيا به عنوان سرمربى تيم فوتبال اميد 
ايران حرف زده و در اين خصوص به ايســنا 
گفته اســت:« حضور مهدوى كيــا در كنار ما 
قطعى شده و هاشميان نيز در چند ماه گذشته 
كمــك زيادى بــه ما كرده اســت و همچنان 
همراهمان خواهد بود. اين دو نفر نقاط قوت 
متمايزى دارند. تجربه حضور در نقاط مختلف 
جهــان را دارند و ســابقه كار و اخذ مدارك 
مختلف در اروپا را دارند و از طرفى نياز جامعه 

فوتبال ايرانى را به خوبى مى شناسند.»
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

نخستين واكسن mRNA ماالريا
 از راه مى رسد

 شركت سازنده يكى از نخستين واكســن هاى بيمارى كرونا در 
تالش براى توليد نخستين واكسن mRNA ماالريا است. اين طرح 

با همكارى سازمان بهداشت جهانى اجرا مى شود.
به گزارش نيواطلس، انتظار مى رود نخستين آزمايش انسانى واكسن 

ماالرياى mRNA تا سال 2022 ميالدى انجام شود.
واكســن هاى mRNA نوع جديدى از واكسن ها هستند كه از بدن 
در برابر بيمارى هاى عفونى محافظت مى كنند. واكسن هاى مذكور به 
ســلول هاى بدن مى آموزند تا پروتئين هايى بسازند كه بتوانند پاسخ 
ايمنــى در درون بدن ايجاد كنند. اين پاســخ ايمنــى منجر به توليد 

آنتى بادى و محافظت از انسان مى شود. 

توسعه يك فناورى براى اندازه گيرى دماى 
بدن با تلفن همراه

 حســگرهاى تصويربردارى حرارتى كه با استفاده از نور مادون 
قرمز دماى بدن انســان ها و ساير اجســام را اندازه گيرى مى كنند، به 
تازگى براى بررســى دماى بدن افراد در همه گيرى كوويد-19 بدون 
لمس، بسيار مورداستفاده قرار گرفته اند. تحت چنين شرايطى صنعت 
تلفن هاى هوشــمند نيز به دنبال افزودن اين حســگرها به تلفن هاى 
هوشمند براى اندازه گيرى دماى بدن هستند. به گزارش تك اكسپلور، 
 Won Jun)"گروهــى از محققــان به رهبــرى "وان جون چــوى 
Choi)  در مركز مواد و تجهيزات الكترونيكى در مؤسسه علوم وفناورى 
كره جنوبى، حسگر تصويربردارى حرارتى ساخته اند كه بر محدوديت 

هزينه اى و دمايى حسگرهاى پيشين غلبه مى كند.

استفاده از هوش مصنوعى براى 
كاليبراسيون تصاوير ناسا از خورشيد

 رصدخانه پويايى شناسى خورشيد(SDO)  از زمان پرتابش در تاريخ 
11فوريه 2010 توســط ناسا مأموريت رصد خورشيد را برعهده دارد و 
بيش از يك دهه است كه تصاوير با كيفيت باال از خورشيد ارائه مى دهد. 
اين رصدخانه تصاوير با جزئيات بااليى از پديده هاى خورشيدى مختلف 
ارائه داده اســت.به گزارش تى اى، رصدخانه پويايى شناسى خورشيد از 
آرايه مونتاژ تصويربردارى اتمسفر (AIA)  به منظور رصد دائم خورشيد 
استفاده مى كند و هر 10 ثانيه در 10 طول موج مختلف تصاويرى را ثبت 
مى كند. از آنجا كه اين رصدخانه دائماً در حال اســتفاده از آرايه مونتاژ 
تصويربردارى اتمسفر اســت اين ابزار به مرور زمان خراب مى شود و 

بنابراين نياز است داده هاى ثبت شده توسط آن دائما كاليبره شوند.

30 ثانيه سرانه كتابخوانى براى كودكان و 
7 دقيقه براى هر فرد ايرانى

رئيس مركز رشــد و كارآفرينى دانشــگاه شهيدبهشتى از سرانه 
كتابخوانــى براى هــر فرد ايرانى به ميزان 7 دقيقــه و 30 ثانيه براى 

كودكان خبر داد.
به گزارش ايسنا، على اصغر سعدآبادى در چهارمين رويداد پيوند و 
نخستين رويداد تخصصى در حوزه علوم انسانى با محوريت كتاب 
و كودك كه به صورت مجازى برگزار شــد، با بيان اينكه در زمينه 
ميزان سرانه كتابخوانى در كشــور آمار رسمى وجود ندارد، گفت: 
آمارهاى غيررســمى حاكى از آن است كه ســرانه كتابخوانى براى 
هــر فرد ايرانى 7 دقيقــه و در حوزه كودك اين عــدد به 30 ثانيه 

كاهش مى  يابد.

راهكارى براى بهبود زخم ديابتى
 نتايج يك پژوهش نشان مى دهد تجويزدهنده هاى اكسيد نيتريك 

در بهبود زخم ديابتى مؤثر است.
به گزارش ايسنا، بيمارى ديابت از جمله بيمارى هاى غيرواگير است 
كه با توجه به عوارض متعدد و عموماً غيرقابل بازگشت خود، نه تنها 
موجب پيدايش ناتوانى هاى آزاردهنده در افراد مى شود، بلكه در ابعاد 
كالن مى تواند بر بدنه اقتصاد سالمت و نيز بهره ورى عمومى جامعه 

تأثيرات منفى داشته باشد.
يكــى از اين عوارض بروز زخم هاى ديابتى اســت. حس محيطى، 
بخصوص در پاها و نوك انگشــتان پا در بيماران ديابتى به واســطه 
آسيب ســلول هاى عصبى كه به دنبال ابتالى طوالنى مدت به ديابت 

رخ مى دهد، كاهش پيدا مى كند. 

تمديد مهلت شركت در مسابقه 
سراسرى كتابخوانى حاج جالل

 مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى استان همدان از 
تمديد مهلت شركت در مسابقه سراسرى كتابخوانى 

برداشت آزاد از كتاب«حاج جالل» خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ وارشــاد 
اسالمى اســتان همدان، احمدرضا احسانى با بيان 
اينكــه كتاب«حاج جالل» به قلم ليال نظرى گيالنده 
منتشر شــده است و شــامل خاطرات حاج جالل 
پدر شهيدان عليرضا و ابوالقاسم حاج بابايى است، 
گفت: فراخوان مسابقه كتابخوانى همزمان با سالروز 
شهادت سردار شــهيد عليرضا حاجى بابايى، شهيد 

شاخص استان همدان در سال 1400 منتشر شد.
وى با تأكيد بر اينكه مهلت شركت در اين مسابقه تا 
15مردادماه تمديد شده است، بيان كرد: اين رويداد 
فرهنگى در بخش هاى شــعر، دلنوشته، قطعه ادبى، 
متــن و پيامك پذيراى آثار عالقه مندان از سراســر 

كشور است.
اســتان  اســالمى  فرهنگ وارشــاد  مديــركل 
همــدان گفت: عالقه منــدان بــراى دريافت فايل 
صوتــى كتــاب مى تواننــد بــه ســايت اداره كل 
فرهنگ وارشاد اســالمى اســتان همدان به نشانى 
مراجعــه   hamedan.farhang.gov.ir
كــرده و آثار خــود را از طريق ايميل به نشــانى
بــه   hajjalal.hamedan@gmail.com  

دبيرخانه ارسال نمايند.

جشنواره هنرهاى تجسمى«اميد» 
تمديد شد

 مهلــت ارســال آثار بــه جشــنواره هنرهاى 
تجسمى«اميد» تا هشتم مردادماه تمديد شد

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ وارشــاد 
اســالمى استان همدان، اين اداره كل با هدف اشاعه 
و ترويج روحيه اميد و نشاط اجتماعى، ارج نهادن 
به پديدآورندگان آثار فاخر هنرى و تبيين نقش هنر 
و هنرمندان به عنوان كنشگران مؤثر اجتماعى، اين 
دوره از جشنواره هنرهاى تجسمى استان را برگزار 

مى كند.
نشــاط  و  موضوع«اميــد  بــا  جشــنواره  ايــن 
ــژه آن  ــش وي ــود و بخ ــزار مى ش ــى» برگ اجتماع
بــه موضــوع دفــاع مقــدس اختصــاص داده شــده 
ــار و  ــت واالى ايث ــه اهمي ــه ب ــا توج ــت و ب اس
شــهادت بــه تعــدادى از هنرمنــدان  كــه در بخــش 
ويــژه جشــنواره شــركت كننــد بــه انتخــاب 
ــز  ــر و جواي ــوح تقدي ــنواره ل ــأت داوران جش هي

نقــدى اهــدا مى شــود.
جشنواره تجسمى«اميد» در 3 بخش نقاشى، پوستر 
و عكــس پذيراى آثار هنرمندان خواهد بود. مهلت 
ارســال آثار به دبيرخانه تا دوم مردادماه اعالم شده 
بود كه به دليل اســتقبال هنرمندان اين مهلت تا 8 
مردادماه تمديد شد و هر هنرمند مى تواند با حداكثر 

3 اثر در مسابقه شركت نمايد.

دست همدان خالى در عرصه جهانى 
مريم مقدم  »

 بيست وششــمين ميراث جهانى ايران به نام«منظر فرهنگى هورامان/
اورامانات» ثبت شد.

در ادامه بررســى نامزدهاى ثبت در فهرســت ميراث جهانى يونسكو، 
پرونــده هورامان از ايران رأى مثبت يونســكو را گرفــت و به عنوان 
بيست وششمين ميراث جهانى ايران ثبت شــد. 2روز پيش نيز، راه آهن 

سراسرى (شمال ـ جنوب) ايران در اين فهرست ثبت شد.
 دست خالى همدان 

اين در حالى است كه باز هم دست همدان از جهانى شدن خالى ماند .
هگمتانه، كاروانسراها و رشته قنات هايى كه قرار بود به نام همدان جهانى 

شوند از قطار بررسى ها جا ماندند. 
پرونــده ثبت جهانى منظر فرهنگى هورامان / اورامانات در اســتان هاى 
كرمانشاه و كردستان با حدود 409 هزار هكتار عرصه و حريم قرار دارد 
كــه 106 هزار هكتار آن مربوط به عرصــه و 303 هزار هكتار نيز جزء 

حريم است. اين پرونده سال گذشته به يونسكو ارسال  شد .
در سال 1399 ارزيابى ميدانى منظر فرهنگى هورامان/اورامانات توسط 
ارزياب ايكوموس جهانى انجام شــد همان زمان ارزيابان يونسكو منظر 
فرهنگى همدان را هم بررســى كردند، اما هيچ روزنه اميدى بر پيشانى 

هگمتانه نتابيد. 
پيش از آغاز كميته ميراث جهانى يونســكو نيز نظر اوليه كارشناســان 
ايكوموس بر اين بوده كه اين پرونده شانس بااليى براى ثبت جهانى دارد 
و همين زمان نظر كارشناسان بر اين بود كه هگمتانه تا رسيدن به عرصه 

جهانى راه زيادى در پيش دارد . 
 جهانى شدن هگمتانه رؤيايى كه تعبير نشد

قرار بود همدان با پرونده منظر فرهنگى هگمتانه تا همدان در سال 2021 
جهانى شــود. اما با شرايط پيش آمده و به پايان رسيدن دولت دوازدهم 

گويا وعده جهانى شدن هگمتانه يك تعارف بود.
حتى اســتاندار همدان درباره ثبت جهانى هگمتانه اســفندماه 1399 در 
جمع رســانه ها اعالم كرد: كار اصلى پرونده ثبت جهانى هگمتانه انجام 
شــده اســت و موانع جزئى كه وجود دارد مربوط به جابه جايى بازار 

آهن فروش ها و تغييراتى است كه در طرح جامع شهر وجود دارد.
سيد سعيد شاهرخى در آيين بهره بردارى از 7پروژه ميراث فرهنگى استان 
همدان كه با دستور رئيس جمهور و حضور معاون سازمان ميراث فرهنگى 
به صورت ويدئوكنفرانس انجام شــد، گفت: به موازات تكميل پرونده 
ثبت جهانى هگمتانه و ارســال آن به سازمان جهانى يونسكو موانع نام 
برده نيز رفع مى شــود و به عبارت ديگر انجام اين كارها مانع روند كار 
نيســت و همزمان با هم پيش مى رود و اميدواريم در سال 1400 شاهد 

ثبت جهانى تپه هگمتانه باشيم .
آنچه حايز اهميت است اين نكته است كه تمام بودجه استان همدان در 
سال هاى گذشته جذب شده است و در سال 1399در حوزه آزادسازى 
حريم هگمتانه و مــوزه منطقه اى حدود 60ميليارد اعتبار جذب شــد  
كه حدود 21ميليارد تومان براى تملك و آزادســازى بخشــى از عرصه 

هگمتانه صرف شد.
با تمام اين حرف ها اما هگمتانه از رســيدن به يونســكو در سال 2021 
جاماند. سرانجام(سه شــنبه پنجم مردادماه سال 1400) پرونده هورامان/
اورامانات براســاس معيارهاى شماره 3 و 5 در فهرست ميراث جهانى 

يونسكو ثبت شد.
 هورامان يا اورامانات نام منطقه اى تاريخى با بافت پلكانى و آداب ورسوم 
خاص است كه بخش هايى از شهرستان هاى سروآباد، سنندج و كامياران 
در استان كردســتان و شهرستان هاى روانســر، پاوه، جوانرود و ثالث 
باباجانى در استان كرمانشاه را شامل مى شود. بخش اصلى منظر فرهنگى 
هورامان/اورامانات شامل دره هاى ژاوه رود، اورامان تخت و لهون است.

كهن ترين آثار سكونت انسان در بررسى ها و كاوش هاى باستان شناسى 
در اطراف روستاى هجيج يافت شــده و مربوط به دوران پارينه سنگى 
اســت كه طبق گزارش باستان شناســان بيش از 40 هزار سال تا حدود 

12هزار سال قدمت دارند.
معمارى پلكانى اورامان تخت و خانه هاى ديدنى آن، روســتا را به شكل 
هرم گونه درآورده است كه در رأس اين هرم قلعه اى باستانى قرار دارد.

چهل وچهارمين كميته ميراث جهانى يونســكو هم اينك در شهر فوجو 
چيــن به صورت مجازى در حال برگزارى اســت كه در جريان آن 39 
اثر پيشــنهادى از سوى كشورها بررسى مى شود. ايران موفق شد در اين 
اجالس با حمايت ديگر كشــورها، 2 پرونده راه آهن سراســرى(بخش 
شــمالـ  جنوب به وسعت  هزار و400 كيلومتر) و هورامان/ اورامانات 

را به ثبت يونسكو برساند.
به اين ترتيب، شــمار ميراث جهانــى ايران به 26 اثر رســيد. پيش تر، 
تخت جمشيد، ميدان امام اصفهان، چغازنبيل، تخت سليمان، پاسارگاد، 
بم و منظر فرهنگى آن، گنبد ســلطانيه، بيســتون، مجموعه كليساهاى 
ارامنه(ســنت استپانوس، چوپان، دره شــام، مريم مقدس و قره كليسا)، 
ســازه هاى آبى شوشــتر، مجموعه آرامگاه و خانقاه شــيخ صفى الدين 
اردبيلــى،  مجموعه بازار تاريخــى تبريز، بــاغ ايرانى(دولت آباد يزد، 
پهلوان پور مهريز يزد، ارم شيراز، پاسارگاد شيراز، چهلستون اصفهان، فين 
كاشان، عباس آباد بهشــهر، اكبريه بيرجند، ماهان كرمان)، گنبد قابوس، 
مسجدجامع اصفهان، كاخ گلستان، شهر سوخته، شوش، منظر فرهنگى 
ميمند، بيابان لوت، قنات ايرانى(قصبه گناباد، مون اردســتان، گوهرريز 
جوپار، اكبرآباد بم، قاســم آباد بم، بلده فردوس، زارچ، حسن آباد مشير، 
ابراهيم آباد، وزوان، مزدآباد ميمه)، شهر تاريخى يزد، منظر باستان شناسى 
ساســانى و جنگل هاى هيركانى در فهرست ميراث جهانى يونسكو ثبت 

شده  بود.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداى بزرگ خواهان پستى هيچ بنده اى نشد مگر اين كه او را از علم و ادب محروم 
ساخت.      

 كنز العّمال : 28806

طوفان كرونا به ثمر نشاند!
32 هزار ميليارد 

خسارت و 44 هزار 
بيكار

 خسارت مالى صنعت گردشگرى ايران 
در دوران كرونــا فراتــر از 32 هزار ميليارد 
تومان شــده و آمار بيكارى در اين صنعت، 
طبق اعالم معاونت گردشــگرى، به بيش از 

44 هزار نفر رسيده است.
براســاس گزارش معاونت گردشــگرى كه 
به طور اختصاصى در اختيار اين خبرگزارى 
قرار داده اســت، بيشــترين آمار بيكارى و 
خســارت مالــى به«مراكز اقامتــى» مربوط 
مى شــود. اين آمارها از بازه زمانى اسفندماه 

ســال 1398 كه ســرايت ويروس كرونا در 
ايران تأييد شد تا بهار 1400 را در برمى گيرد.

بر اين اساس، بيش از 28هزار ميليارد تومان 
زيــان مالى فقط به مراكز اقامتى وارد شــده 
اســت و بيش از 21 هزار نفر در اين بخش 

بيكار شده اند.
دفاتر خدمات مســافرتى نيز با بيش از  هزار 
ميليارد تومان خسارت و بيش از 6 هزار نفر 
بيــكار، دومين گروه زيان ديــده در صنعت 

گردشگرى از دوران كرونا بوده است.
مراكز بين  راهى، مراكز پذيرايى، اقامتگاه هاى 
بوم گردى، راهنمايان گردشگرى و مؤسسات 
آموزشــى به ترتيــِب ميزان زيــان مالى و 
خســارت ديده  گروه هاى  ديگر  از  بيكارى، 
در صنعت گردشــگرى به شمار مى آيند. در 

جدول زير به تفكيك ميزان خسارت مالى و 
آمار بيكارى آنها در بيشتر از يك سال گذشته 

مشخص شده است.
 ولى تيمورى، معاون گردشــگرى وزارت 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى، 
گفته اســت براى حمايت از اين صنعت 2 
بسته اختصاص داده شده كه امهال ماليات 
بر درآمد و بر ارزش افزوده، تعويق 3 ماهه 
بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكى، امهال 
پرداخــت 23درصد بيمه حــق كارفرما و 
امكان استفاده از تســهيالت بانكى با نرخ 

سود 12درصد از آن جمله بود.
طبــق گــزارش معاونت گردشــگرى، در 
مرحله نخســت براى 51 هزار و 152 نفر 
شــاغل در اين بخش، 10192/66 ميليارد 

ريال تســهيالت درخواست شــده بود كه 
6110/74 ميليارد ريال آن پرداخت شد. با 
تغيير عنوان بســته حمايتى از اشتغال محور 
به بنگاه محــور، 11هزار و251 فقره پرونده 
براى تســهيالتى به مبلغ  8253/56 ميليارد 
ريال باز شد كه  4789/08 ميليارد ريال آن 

پرداخت شد.
در جريان پرداخت اين تسهيالت حمايتى، 
كارشــكنى بانك هــا از اجــراى مصوبات، 
بســيارى از فعاالن گردشــگرى را شــاكى 
كرده اســت. بســيارى از فعاالن اين حوزه 
معتقدند بسته حمايتى دولت در دوران كرونا 
ناكارآمدترين حمايت بوده كه بســيارى از 
فعاالن را زير قرض و بدهكارى هاى سنگين 

برده است.

 جريان غدير كه با استناد به آن مى توان 
به حقانيت و شايستگى امام على(ع) براى 
جانشينى پيامبر(ص) استدالل كرد، يكى 

از افتخارات امام على(ع) است.
جريــان  در  علميــه  حــوزه  اســتاد 
سلسله نشســت هاى غديــر كه توســط 
همدان)  رســانه اى  هيأت زينبيون(فعاالن 
كه به ميزبانــى روزنامــه همدان پيام در 
سالن جلســات اين روزنامه برگزار شد 
با بيان اينكه بزرگترين آيه و نشــان الهى 
حضرت على(ع) اســت، گفــت: نگاه به 
واقعه غدير از نگاه خبر و رســانه نگاهى 

متمايز خواهد بود كافى اســت گريزى به گفته هاى 
ارزشمند امامان(ع) در اين زمينه بزنيم.

حجت االســالم مهدى عزيزان بيان كرد: قرآن كتاب 
مقدس الهى اســت كه در معنا فعل خواندن را القا 
مى كند، يعنى كتابى كــه ارزش خواندن دارد و اين 

همان برداشتى از محتواى يك رسانه قوى است.
 وى با اشاره به اينكه سوره(نبأ) به معناى خبر است 
گفت: اين مهم نشــان مى دهد جايگاه خبررسانى و 
خبرنگارى جايگاه ويــژه و نگاهى خاص در علوم 

قرآنى دارد.
 عزيزان به روايتى از امام محمدباقر(ع) اشاره كرد و 
افزود: حضرت در جايى مى فرمايد به خدا قسم آيه 

و نشانه اى بزرگتر از من(انسان) وجود ندارد.
در تفســير اين آيه مى توان گفت: در كل حتى هيچ 
خبر و نشــانه اى مهمتر از خلقت انســان نيست كه 

خداوند ايشان را كامل آفريده است.
عزيــزان به جايــگاه حضرت على(ع) اشــاره كرد 

و افزود: ترديدى نيســت كســى كه امام على(ع) را 
نشناسد حتماً مســير خداشناسى به روى وى بسته 
مى شــود و آيه هاى قرآن اليه هاى مختلفى دارد و به 
خاطر همين است كه قرآن همه هستى را تفسير كرده 

است.
وى گفت: برخى افراد سعى مى كنند نقشى در دنياى 
رسانه داشــته باشند و برخى ســعى مى كنند نام و 
نشان خود را در رســانه مطرح كنند و گويا حيات 
شــخصيتى آنها به اين اتفاق گره خورده است، اما 
برخى آنقدر شخصيت پرمحتوايى دارند كه حتى اگر 
رســانه هم در زمان خود تــالش كند آنها را حذف 
كند، نام و نشــان و ردپاى رفتــارى آنها در حافظه 

تاريخ مى ماند.
اين اســتاد حوزه علميه بيان كرد: نمونه بارز چنين 
انســان وااليى حضرت على(ع) است كه دوست و 
دشمن تالش كرد در زمان حيات امام على(ع) ايشان 
را از ميان اذهان پاك كند، اما چنين اتفاقى نه تنها رقم 

نخورد، بلكه تا هميشه ماندگار شد.
وى همچنيــن گفــت: وقتــى روز غدير حضرت 
على(ع) توســط حضرت پيامبــر(ص) به مردم و 
حتى ايشان معرفى شد عناد و دشمنى با حضرت از 
همان روز به صورتى عيان و آشكار بين مردم زمان 
خودش آغاز شــد، اما هيچكدام از اين تالش هاى 

واهى به نتيجه نرسيد.
عزيزان به دشــمنان هم عصر با حضرت على(ع) 
كه ايشــان را آزار دادند اشــاره كــرد و افزود: 
داســتان دشــمنى ها با حضرت على(ع) تا سال 
100 هجــرى قمــرى يعنــى حكومــت عمربن 
عبدالعزيز ادامه داشــت  آنقدر اين مهم دردناك 
بود كه پس از شهادت حضرت آرامگاه ايشان از 
شــدت دشمنى ها تا 60 ســال مخفى ماند، اما با 
همه اين دشــمنى ها و عناد آشكار پس  از سال ها  
روز به روز سخنان حضرت على(ع) بيشتر مورد 
توجه صاحبان علم و خرد و مسلمانان و شيعيان 

قــرار گرفت و كار تــا جايى پيش 
رفت كه گوته شــاعر و فيلســوف 
آســمانى كه عالقه خاصى به حافظ 
داشــت يادداشــت هايى در وصف 

نوشت. على(ع)  حضرت 
به ذهن هيچ كــس خطور نمى كرد 
جرج جرداق، يك نويســنده شهير 
لبنانى روزى عاشق امام اول شيعيان 
دايرة المعارف«امــام  نويســنده  و 
انســانى»  عدالت  صداى  على(ع)، 
شــود و تشــيع را مكتــب طغيان 
عليــه ظلــم توصيف كنــد. از وى 
اثر بى نظير(االمام على صوت  العداله االنســانيه) 
در 5 جلد با عناوين«على و حقوق بشــر»، «على 
و انقالب فرانســه»، «على و ســقراط»، «على و 
به  نهج البالغه  شــرح  در  زندگانــى اش»  دوران 

است. مانده  جاى 
ايــن اتفاقات خــود بيانگر آن اســت كه حضرت 
على(ع) كه روزى هيچ كس نمى خواست ايشان را 
بشــنود و ببيند و مورد دشمنى ها قرار مى گرفت به 
دليل شخصيت واال و تأثيرگذارش در دوران مختلف 
به يك رسانه تبديل شــد و فرمايشات حضرت به 
چــراغ راهــى نه تنها براى شــيعيان، بلكــه  براى  

اسالم شناسان قرار گرفت.  
گفتنى است در پايان اين نشست هدايايى متبرك به 
نام حضرت علــى(ع) از جمله يك پرچم مزين به 
عبارت "السالم عليك يا اميرالمومنين" از سوى هيأت 
زينبيون به مديران و پرسنل روزنامه همدان پيام اهدا 

شد.

استاد حوزه علميه در جمع هيأت زينبيون و اهالى رسانه:

شخصيت رسانه اى، رمز نفوذ امام على است 

جدول خسارت صنعت گردشگرى در دوران كرونا
خسارت/ ميليارد ريالبيكار/ نفرواحدرديف

21156284432مراكز اقامتى1

37648249مراكز پذيرايى2

607010838دفاتر مسافرتى3

39009051بين راهى4

32712111راهنمايان5

1630477موسسات گردشگرى6

21332946اقامتگاههاى بومگردى7

22162837ساير8

44138320939جمع كل
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